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ABSTRAK 

Prasetyo, Catur. 2012. Peningkatan Pembelajaran Sumber Daya Alam Melalui Model Teams 
Games Turnament Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Belik Kabupaten 
Pemalang . Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu 
Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Daroni, M.Pd, 
pembimbing II:   Dra. Umi Setijowati, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran IPA, model teams games turnament, 

 

 Kegiatan pembelajaran IPA pada siswa kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten 
Pemalang yang selama ini dilakukan masih cenderung didominasi oleh  peran Guru. Guru 
kurang memperhatikan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal ini mengakibatkan aktivitas 
siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa belum maksimal. Tindakan yang 
dilakukan untuk memecahkan permasalahan agar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa serta performansi guru adalah dengan menerapkan model teams games 
turnament untuk membelajarkan materi sumber daya alam pada siswa kelas V SD Negeri 04 
Belik Kabupaten Pemalang. 
 Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilakukan dalam dua siklus,tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan yang meliputi tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta tahap refleksi. Jenis data 
yang digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh 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. 
 Nilai rata-rata kelas saat pelaksanaan pre test mencapai 53,92 meningkat pada hasil 
post test menjadi 78,39 dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 21,42% menjadi 
89,28%. Selain itu, nilai rata-rata kelas pada siklus I  mencapai 68,78 meningkat pada siklus 
II menjadi 84,53 dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 71,43% menjadi 
86,29%. Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I mencapai 74,33% 
meningkat pada siklus II menjadi 85,23% dan telah mencapai kriteria aktivitas belajar sangat 
tinggi. Perolehan nilai performansi guru pada siklus I  mencapai 82,13 meningkat pada siklus 
II menjadi 87. Penerapan model teams games turnament telah berhasil meningkatkan 
pembelajaran IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas V SD Negeri 04 Belik 
Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti disarankan 
kepada guru untuk menerapkan model teams games turnament dalam kegiatan pembelajaran 
karena terbukti dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting  dalam kehidupan manusia, 

karena dapat mempengaruhi perkembangan dalam seluruh aspek kepribadian dan 

kehidupannya. Melalui Pendidikan manusia dapat mengembangkan berbagai potensi 

yang terdapat di dalam dirinya secara optimal yaitu pengembangan potensi individu 

yang setinggi – tingginya baik dalam aspek fisik, intelektual, emosional dan spiritual 

sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik sosial budaya pada lingkungan  

dia hidup (Mikarsa,dkk.2008:1.2)  

 Menurut  pasal 1 Undang-Undang No.20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 
potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

  
 Tujuan  Pendidikan Nasional, sebagaimana terdapat dalam PP No. 19 tahun 

2005 dalam Made Pidarta (2007: 12) tentang standar Nasional Pendidikan dasar 

bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, Akhlak 

mulia, keterampilan untuk diri sendiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Salah 

satu untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan yang bermutu pada setiap 

satuan pendidikan. Upaya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu yaitu dengan 

menciptakan pembelajaran yang kreatif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi  
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siswa, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Siswa juga 

diberi keleluasaan dalam mengembangkan kreatifitas dalam menciptakan/melakukan 

sesuatu sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

 Menurut Brunner dalam Sugandi (2007: 36) “ada empat hal pokok penting 

yang perlu diperhatikan yaitu peranan pengalaman struktur pengetahuan, kesiapan 

mempelajari sesuatu, intuisi dan cara membangkitkan motivasi belajar”. Guru 

dituntut untuk bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, 

sehingga siswa menjadi nyaman dan senang dalam mengikuti pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru . Siswa yang merasa nyaman dan senang, akan berani untuk 

aktif dalam pembelajaran dan akan mempunyai motivasi lebih untuk terus belajar. 

Siswa yang mempunyai motivasi lebih  untuk belajar biasanya akan mendapatkan 

hasil belajar yang baik. Sedangkan hasil belajar yang baik juga dipengaruhi oleh 

proses belajar yang baik. Proses pembelajaran yang baik harus disesuaikan dengan 

karakteristik siswa agar siswa dapat menangkap materi yang diajarkan dengan  baik. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga harus kreatif dan tidak boleh monoton 

sehingga siswa tidak bosan 

 Usaha guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang 

tepat akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran yang akan dicapai. Salah satu 

mata pelajaran yang menuntut penggunaan model pembelajaran yang sesuai adalah 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

 Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang berkaitan dengan alam dan 

lingkungan sekitar. Lewat pembelajaran IPA diharapkan siswa dapat mengenal 
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lingkungan alam dan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitarnya, 

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

Dalam pembelajaran IPA guru juga dapat mengajak siswa agar dapat berinteraksi 

langsung dengan lingkungan  alam sekitarnya, sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna. Apabila pembelajaran secara langsung tidak bisa dilaksanakan, guru bisa 

menggunakan model pembelajaran untuk mengaktifkan dan menarik minat siswa. 

Pemilihan model haruslah disesuaikan dengan karakteristik siswa, materi, kondisi, 

serta tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Pemilihan model yang tepat akan dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

 Kemampuan guru mengolah dan menggunakan model pembelajaran sangat 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi dalam penggunaan model 

pembelajaran, kebanyakan guru hanya menggunakan model pembelajaran yang 

berpusat pada guru saja yakni ceramah, pemberian tugas, pekerjaan rumah dan drill 

soal tanya jawab. Padahal dalam proses pembelajaran tidak hanya bersifat klasikal 

saja, tetapi juga perlu digunakan pembelajaran yang bersifat kelompok dan individu. 

Permasalahan yang terjadi dilapangan adalah bahwa pada umumnya guru cenderung 

menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi. Permasalahan tersebut 

juga terjadi pada pembelajaran IPA materi sumber daya alam kelas V SD Negeri 04 

Belik kabupaten Pemalang.   

 Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di kelas V SD Negeri 04 

Belik Kabupaten Pemalang, diketahui bahwa pembelajaran IPA masih bersifat 

klasikal dan kurang variatif. Guru lebih sering menggunakan pembelajaran yang 

didominasi ceramah, penugasan dan tanya jawab. Pembelajaran yang terpusat pada 

guru berdampak pada siswa, siswa merasa jenuh dan kurang berminat pada 
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pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Akibatnya banyak siswa yang mengobrol 

sendiri pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga pembelajaran IPA pada 

materi sumber daya alam  kurang optimal. Melalui wawancara dengan  guru  kelas V 

SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang diperoleh keterangan bahwa hasil belajar 

siswa Kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang pada mata pelajaran IPA 

materi sumber daya alam masih rendah dan kurang berhasil.  

Berikut ini disajikan tabel hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 04 Belik  

tahun pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran IPA materi sumber daya alam 

Tabel hasil belajar 1.1 Hasil Belajar Materi Sumber Daya Alam 

Jml siswa  Jenis kelamin Nilai yang diperoleh KKM Lulus/tidak 
lulus 

10  Perempuan  70 – 85  70  Lulus 
8  Laki‐laki  70 – 83  70  Lulus 
10  L/P  58 – 68  70  Tidak lulus 

  

 Dari 28 siswa terdapat 10 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yang 

ditentukan yakni 70. Artinya terdapat 40% dari jumlah siswa yang belum tuntas 

belajar pada materi ini. Presentase keberhasilan belajar klasikal hanya  60% Padahal 

suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila minimal 75 % dari jumlah siswa 

dalam kelas sudah tuntas belajar. 

 Berdasarkan data hasil belajar siswa pada materi sumber daya alam tersebut 

diatas dibutuhkah inovasi pembelajaran dari guru. Inovasi pembelajaran yang dapat 

dilakukan dari guru yaitu dengan menggunaan model pembelajaran yang inovatif. 

Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan guru adalah model 

pembelajaran kooperatif.  



5 
 

 
 

  Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang 

terstruktur dan sistematis, dimana kelompok-kelompok kecil bekerja sama untuk 

mencapai tujuan-tujuan bersama. Menurut Slavin dalam Asma (2006: 11) 

mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai berikut ”cooperatif learning method 

share the idea that student work together to learn and are responsible for their 

teammates learning as well as their own.” 

  Definisi ini mengandung pengertian bahwa dalam belajar kooperatif siswa 

belajar bersama, saling menyumbang pemikiran dan bertanggung jawab terhadap 

pencapaian hasil belajar secara individu maupun kelompok. Kegiatan siswa dalam 

belajar kooperatif antara lain mengikuti penjelasan guru secara aktif, menyelesaikan 

tugas-tugas dalam kelompok, memberikan penjelasan pada teman sekelompoknya, 

mendorong teman sekelompoknya untuk berpartisipasi secara aktif dan berdiskusi. 

Agar kegiatan siswa berlangsung dengan baik dan lancar diperlukan ketrampilan-

ketrampilan khusus, yang disebut keterampilan kooperatif. Ketrampilan kooperatif 

dapat dibangun  dengan mengembangkan komunikasi dan pembagian tugas antara 

anggota kelompok. 

  Model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam tipe,diantara 

adalah Numbered Head Together,Jigsaw,Student Team Achievment Divisions, Team 

Games Turnamens dll. Model pembelajaran kooperatif yang akan diterapkan peneliti 

pada pembelajaran IPA materi sumber daya alam di kelas V SD Negeri 04 Belik 

Pemalang bertipe Times Games Tournament. Times Games Tournament adalah suatu 

model pembelajaran kooperatif yang lebih menitikberatkan pada kompetisi antar 

kelompok siswa.  
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 Pada pembelajaran model Teams Games Tournament siswa diberi kesempatan 

untuk bersaing dengan teman. Melalui kompetisi diharapkan siswa akan lebih 

termotivasi dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar akan meningkat. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti terinspirasi untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul”Peningkatan Pembelajaran Sumber Daya Alam 

melalui Teams Games Tournament pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 

Belik Kabupaten Pemalang” 

1.2  Identifikasi masalah 

 Berdasarkan data rendahnya hasil belajar siswa, peneliti mencoba 

mengindentifikasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran di antaranya adalah     

(1) Rendahnya minat siswa terhadap pelajaran IPA, (2) Rendahnya tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, (3) Siswa kurang berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran, (4) Prestasi belajar IPA siswa masih rendah. 

1.3  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan penulis dalam proposal ini adalah: 

(1) Apakah melalui  penggunaan model  pembelajaran  Teams  Games  Tournament  dapat 

meningkatkan hasil dan aktivitas belajar  siswa  kelas V  SD negeri 04 Belik Kabupaten 

Pemalang pada pembelajaran IPA materi sumber daya alam?. 

(2) Apakah melalui  penggunaan model  pembelajaran  Teams Games  Tournament    dapat 

meningkatkan performansi guru kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang pada 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam? 

1.4  Pemecahan Masalah 
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 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti memecahkan 

masalah tersebut melalui penggunaan model cooperatif learning tipe teams games 

tournament dalam pembelajaran IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas V di 

SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang. Model cooperatif learning tipe teams 

games tournament adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Tipe ini 

melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, mengandung unsur bermain yang bisa 

menggairahkan semangat belajar dan mengandung penguatan. Dengan penggunaan 

model pembelajaran team games tournament aktivitas belajar dalam kelas diharapkan 

akan meningkat,apabila aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran meningkat maka 

hasil belajar siswa pun akan meningkat. Selain itu, melalui penerapan model 

pembelajaran team games tournament pada pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam akan dapat meningkatkan performansi guru dalam proses pembelajaran. 

1.5  Tujuan Penelitian 

 Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tujuan penelitian ini. Tujuan 

penelitian ini dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum adalah tujuan yang dirumuskan dengan skala yang lebih luas dan bersifat 

umum. Tujuan khusus adalah tujuan yang dirumuskan dengan skala yang lebih kecil. 

Pada bagian tujuan umum akan dijelaskan secara umum mengenai tujuan penelitian 

ini. Sedangkan pada bagian tujuan khusus akan diuraikan secara rinci mengenai 

tujuan penelitian ini. Uraian lebih rinci mengenai tujuan penelitian ini dapat dibaca 

pada uraian berikut: 
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1.5.1  Tujuan Umum 

 Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat umum atau memiliki skala lebih 

besar. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang 

1.5.2  Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang ingin 

dicapai. Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi : (1) meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang dalam pembelajaran 

IPA materi sumber daya alam, (2) meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang dalam pembelajaran IPA materi sumber daya 

alam, (3) meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran IPA materi sumber 

daya alam kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang.  

1.6  Manfaat Penelitian 

 Pada bagian ini akan diuraikan mengenai manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bagian manfaat teoritis akan dijelaskan 

mengenai manfaat dalam bentuk teori yang diperoleh dari penelitian ini. Sedangkan 

pada bagian manfaat praktis akan dijelaskan mengenai manfaat yang secara praktik 

dapat  diperoleh dari penelitian ini. Penjelasan lebih jelas mengenai manfaat teoritis 

dan manfaat praktik yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibaca pada uraian 

berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis yakni manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang bersifat 

teori. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang 



9 
 

 
 

pendidikan, terutama dalam pembelajaran sumber daya alam. Manfaat dalam bentuk 

teori yang diperoleh dari penelitian ini meliputi: (1) hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan sekolah, (2) dapat 

dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat dilakukan guru dalam 

menerapkan pembelajaran IPA. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang bersifat 

praktik dalam pembelajaran baik manfaat untuk siswa, guru maupun sekolah. 

Manfaat praktik yang didapat melalui penelitian ini antara lain: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

  Manfaat yang diperoleh siswa melalui penelitian ini yakni diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 04 Belik 

Kabupaten Pemalang pada mata pelajaran  IPA materi sumber daya alam. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi guru 

untuk meningkatkan performansi guru kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten 

Pemalang dalam proses pembelajaran IPA khususnya pada materi sumber daya alam. 

1.6.2.3  Bagi Sekolah 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam memecahkan 

permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA khususnya materi sumber daya 

alam serta dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 

04 Belik Kabupaten Pemalang. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1   Kajian Teori 

  Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian belajar,faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar, hasil belajar, aktivitas belajar, tujuan belajar siswa 

SD, karakteristik siswa sekolah dasar, hakikat mengajar di SD, pengertian 

pembelajaran, model pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran teams games tournament, hakikat IPA, hakikat pembelajaran IPA SD, 

materi IPA SD kelas V,materi sumber daya alam dan penggunaannya serta 

performansi guru: 

2.1.1 Belajar 

 Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang, dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan serta dikerjakan oleh seseorang. 

Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Oleh karena itu 

dengan menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. Dibawah ini 

diuraikan beberapa pengertian belajar menurut para ahli: 

 Skinner dalam Dimyati (2009: 9) menyatakan bahwa “belajar adalah suatu 

perilaku”, berbeda dengan  Sunaryo dalam Komalasari (2010: 2) mendefiniskan 

“belajar sebagai suatu kegiatan dimana seseorang membuat atau menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan”. Selaras dengan pendapat Sidiq, dkk (2008: 1-3) menyatakan bahwa 



11 
 

 
 

“belajar adalah aktivitas yang dilakukan dilakukan oleh individu agar terjadi 

perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu 

melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu,dari tidak terampil menjadi 

terampil”. Sedangkan Hamalik (2003: 8) berpendapat bahwa “belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkunganya”. 

Setelah adanya interaksi dengan lingkungan semua hal yang dipelajari akan terekam 

dalam ingatan individu hingga akhir hayat, hal ini senada dengan pendapat Morgan 

dalam Suprijono (2011: 2) yang mendefiniskan “belajar sebagai perubahan tingkah 

laku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman”. Berdasarkan pengertian 

di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu 

secara sadar yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang bersifat menetap 

sebagai hasil dari pengalaman. Namun, perlu diketahui bahwa perubahan tingkah 

laku individu tidak dapat berlangsung begitu saja. Perubahan tingkah laku individu 

terjadi karena adanya aktivitas dan interaksi individu dengan lingkungannya 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui 3 unsur utama dalam belajar 

yang meliputi perubahan perilaku, adanya proses serta pengalaman yang diperoleh 

oleh pembelajar. 

(1) Perubahan Perilaku 

  Tidak semua perubahan perilaku dapat disebut belajar. Perubahan perilaku 

yang dapat disebut belajar yakni apabila perubahan perilaku yang terjadi merupakan 

perubahan yang dilakukan secara sadar dan bersifat menetap oleh pembelajar ataupun 

individu. Perubahan perilaku tidak lepas dari adanya proses belajar itu sendiri dimana 

pada saat proses belajar berlangsung perilaku individu berangsur-angsur mengalami 

perubahan. 
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(2) Proses 

 Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang 

dan berlangsung seumur hidup. Seorang dikatakan belajar apabila ia telah 

mengerahkan pikiran dan perasaannya. 

(3) Pengalaman 

 Pada hakikatnya belajar merupakan proses mengalami. seseorang yang 

sedang belajar, akan melakukan interaksi terhadap lingkungannya, baik lingkungan 

fisik maupun lingkungan sosial. 

2.1.2 Tujuan Belajar Bagi Siswa SD 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang bersifat kompleks. 

Siswa sendiri yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya proses belajar, 

sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Proses belajar terjadi 

dikarenakan siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan 

yang dipelajari siswa berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuhan, 

manusia, atau hal-hal lain yang dijadikan bahan belajar. Tindakan belajar tersebut 

tampak sebagai perilaku belajar yang dapat diamati oleh guru. 

Kegiatan belajar yang diciptakan guru, khususnya guru SD sepatutnya 

didasarkan pada pemahaman bagaimana siswa SD itu belajar. Menurut Piaget (dalam 

Sumantri 2001: 15) siswa SD merupakan seorang anak yang aktif, membentuk atau 

menyusun pengetahuan mereka sendiri pada saat mereka menyesuaikan pikirannya 

sebagaimana terjadi ketika mereka mengeksplorasi lingkungan dan kemudian tumbuh 

secara kognitif terhadap pemikiran-pemikiran yang logis. Bagi Vygotsky (dalam 

Sumantri 2001: 15) siswa SD mengonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi 

pengajaran dan sosial dengan guru asalkan guru itu menjembatani antara bahasa dan 
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tanda atau simbol untuk mengarahkan siswa ke arah pemikiran yang bersifat verbal. 

Sedangkan bagi Bruner (dalam Sumantri 2001: 15) melalui aktivitas dengan guru, 

siswa SD mengonstruksi pengetahuan dalam bentuk tampilan spiral mulai dari 

kemampuan berbahasa secara sederhana hingga dapat menggunakan bahasa yang 

lebih kompleks dalam kehidupan sehari-harinya. 

Perlu diingat, siswa SD merupakan seorang yang aktif. Seorang guru yang 

baik adalah yang mampu menyediakan lingkungan atau bahan belajar (learning 

materials) yang cukup bagi siswanya sebab guru tahu bahwa siswa senang 

mengeksplorasi lingkungan belajar. Guru perlu berusaha menciptakan sistem 

interaksi dalam pembelajaran sehingga siswa mampu berinteraksi dengan guru, 

sesama teman, maupun masyarakat dengan baik. Adanya kesempatan untuk 

mengeksplorasi lingkungan dan interaksi yang terjadi dapat merefleksikan 

pengalaman belajar siswa sehingga membentuk pengetahuan yang terus berkembang. 

Kegiatan belajar yang dilakukan siswa dapat dikatakan berhasil atau tidak 

mengacu pada tujuan belajar yang hendak dicapai dalam pembelajaran di sekolah. 

Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting. Hal 

ini dikarenakan semua komponen pembelajaran yang lain ditetapkan dengan 

menyesuaikan tujuan belajarnya, seperti pemilihan materi atau bahan pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber belajar yang dipakai, serta penyusunan alat 

evaluasi pembelajaran. Perumusan tujuan belajar yang baik akan membantu siswa 

dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang 

diperlukan saat penyesuaian diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan serta 

perkembangan mereka selanjutnya. 



14 
 

 
 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan 

perilaku yang relatif tetap sebagai hasil latihan dan pengalaman saja tidak cukup 

menggambarkan kegiatan belajar yang dilakukan siswa SD. Tujuan belajar yang 

dirancang guru dalam kegiatan belajar siswa SD setidaknya harus menjadikan anak-

anak senang, bergembira dan riang dalam belajar. Belajar bagi siswa SD juga 

memperhatikan kemampuan berpikir kreatif siswa, sifat keingintahuan, kerja sama, 

harga diri, dan rasa percaya diri sendiri khususnya dalam bidang akademik. Melalui 

belajar, siswa mampu mengembangkan afeksi dan kepekaannya terhadap peristiwa-

peristiwa yang terjadi di lingkungannya, khususnya perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan sosial dan teknologi. 

2.1.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi dua 

faktor yakni faktor internal dan faoktor eksternal. Faktor internal merupakan hal-hal 

yang berasal dari dalam diri siswa. Sedangkan faktor eksternal merupakan hal-hal 

yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Uraian yang lebih jelas mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

dapat dibaca pada penjelasan berikut : 

2.1.3.1  Faktor Intern 

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Menurut Thobroni dan Mustofa (2011:32-33) faktor-faktor dari dalam 

diri siswa yang mempengaruhi belajar siswa meliputi: (1) kematangan atau 

pertumbuhan, (2) kecerdasan atau intelegensi, (3) latihan dan ulangan, (4) motivasi, 

dan (5) faktor pribadi. Sedangkan Anni, dkk (2007:14) menjelaskan bahwa foktor 



15 
 

 
 

dari dalam diri siswa yang mempengaruhi belajar meliputi: (1) kondisi fisik seperti 

kesehatan organ tubuh, (2) kondisi psikis seperti kemampuan intelektual dan 

emosional, dan (3) kondisi sosial seperti kemampuan bersossialisasi dengan 

lingkungan. 

Berdasarkan kedua pendapat mengenai faktor internal di atas, maka dapat 

diketahui bahwa faktor-faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi belajar 

siswa meliputi: (1) kesehatan dan kelengkapan organ tubuh, (2) bakat dan minat yang 

dimiliki siswa, (3) kemampuan intelektual siswa, dan (4) motivasi dari dalam diri 

siswa. 

2.1.3.2 Faktor Ekstern 

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Thobroni dan Mustofa (2011:32-33) menyebutkan bahwa faktor-

faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi belajar siswa meliputi: (1) keluarga 

atau keadaan rumah tangga, (2) guru dan cara mengajarnya, (3) alat-alat yang 

digunakan dalam belajar mengajar, (4) lingkungan dan kesempatan yang tersedia, 

dan (5) motivasi sosial. Sedangkan Anni, dkk (2007:14) menjelaskan bahwa faktor-

faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi belajar siswa meliputi: (1) variasi dan 

derajat kesulitan materi yang dipelajari, (2) tempat belajar, (3) iklim, (4) suasana 

lingkungan, dan (5) budaya belajar masyarakat. 

Berdasarkan kedua pendapat tentang eksternal yang mempengaruhi belajar 

siswa, maka dapat diketahui faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran 

menirukan dialog drama anak di kelaas III SD Negeri 04 Pesucen meliputi: (1) 

tingkat kesulitan materi pelajaran yang sedang dipelajari, (2) tempat belajar, (3) 

motivasi yang diberikan oleh orang lain misalnya dari guru atau orang tua siswa, (4) 
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sarana dan prasarana belajar yang kurang memadai, (5) strategi pembelajaran yang 

digunakan  oleh guru. 

2.1.4   Aktivitas Belajar 

 Aktivitas belajar siswa di dalam kelas akan mempengaruhi hasil belajar. 

Semakin tinggi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, maka akan menunjang 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut Poerwadarminta 

(2003)”aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan 

belajar".Sedangkan Juliantara  menyatakan bahwa “aktivitas belajar adalah seluruh 

aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis” 

(2010) 

 Dalam proses belajar siswa dituntut untuk mendapatkan pengetahuannya 

sendiri hal ini sejalan dengan pendapat  Rousseuau dalam Sardiman (2010) yang 

memberikan penjelasan bahwa “segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 

pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri baik secara rohani 

maupun teknis”. 

 Menurut Sardiman dalam Erwin Rida (2007) menegaskan pada prinsipnya 

“belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas”. Itulah mengapa 

aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar, 

aktivitas merupakan faktor yang diamati oleh guru dalam proses pembelajaran, 

karena di dalam aktivitas pembelajaran dapat diketahui hasil belajar dan tingkat 

kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. 

 Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan aktivitas belajar 

siswa merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran 
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mulai dari kegiatan fisik, maupun psikis guna memperoleh perubahan perilaku dan 

menunjang keberhasilan belajar. 

2.1.5 Hasil Belajar 

  Menurut Suprijono (2011: 5) “hasil belajar adalah pola–pola perbuatan, nilai–

nilai, pengertian–pengertian, sikap–sikap, apresiasi dan ketrampilan”. Menurut Anni 

(2006: 5), “hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami proses aktivitas belajar”. 

 Menurut Gagne dalam Tabrani dan Mustofa (2011: 22-23) hasil belajar 

mencakup 5 aspek yakni berupa: (1) Informasi verbal yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. (2) 

Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan untuk mempresentasikan konsep dan 

lambang. (3) Strategi koognitif yaitu kecakapan  menyalurkan dan mengarahkan 

kemampuan koognitifnya. (4) Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. (5) Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak 

objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

  Bloom (Suprijono, 2011: 6) membagi hasil belajar menjadi tiga kemampuan 

yakni kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif 

merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan intelektual. 

Kemampuan kognitif mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis, serta evaluasi. Kemampuan afektif merupakan kemampuan yang berkaitan 

dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kemampuan afektif mencakup sikap 

menerima, memberikan respon, nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. 

Kemampuan psikomiotorik menunjukkan kemampuan fisik seperti motorik dan 
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syaraf. Dalam kaitannya dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kemampuan 

psikomotorik dapat berupa kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan 

psikomotorik mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual. 

 Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan hasil belajar adalah 

segala sesuatu yang diperoleh seseorang atau pembelajar yang diperoleh dari proses 

aktivitas belajar yang mencakup kemampuan intelektual, kemampuan koognitif, 

ketrampilan motorik, kemampuan verbal maupun non verbal. 

2.1.6   Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

 Setiap individu berkembang menuju kedewasaaan dan mengalami adaptasi 

dengan lingkungannya. Perkembangan yang terjadi pada masing-masing berlangsung 

terus-menerus dengan diimbangi perubahan daya pikir dan kekuatan mental, individu 

yang berbeda usia akan berbeda pula cara pikir dan juga kekuatan mentalnya. Piaget 

dalam Isjoni (2010: 36) membagi perkembangan kognitif manusia menjadi empat 

tahap yaitu: 

(1) Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) 

 Tahap ini dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun, kemampuan utama pada 

tahap ini yaitu terbentuknya konsep dan kemajuan gradual dari perilaku refleksif ke 

perilaku yang mengarah pada tujuan,yang dimaksud dengan perilaku reflektif.  

(2)  Tahap Pra operasional (umur 2-7 tahun) 

 Tahap ini dimulai dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Kemampuan utama yang 

muncul pada tahap ini yaitu adanya perkembangan kemampuan menggunakan 

simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek dunia. 

(3)  Tahap operasional konkret (umur 7-12 tahun) 
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 Tahap ini dimulai dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Kemampuan utama yang 

muncul pada tahap ini yaitu adanya perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir 

secara logis. 

(4)  Tahap operasional formal (umur 12-18 tahun). 

 Tahap ini dimulai dari usia 11 tahun sampai dewasa. Kemampuan utama yang 

muncul pada tahap ini yaitu pemikiran yang abstrak dan murni simbolis mungkin 

dilakukan. 

 Dilihat dari tahap perkembangan kognitif yang diutarakan Piaget, siswa 

Sekolah dasar termasuk dalam tahap operasional konkrit. Siswa sekolah dasar masih 

belum dapat berpikir abstrak. Oleh karena itu, guru harus menggunakan bantuan 

media-media konkret untuk menyampaikan pelajaran. Jika benda yang sebenarnya 

tidak dapat ditunjukan, guru dapat menggunakan benda tiruan yang dapat ditunjukan 

kepada siswa. Guru juga dapat menunjukan gambar benda yang dibutuhkan untuk 

menyampaikan materi pelajaran, jika benda sebenarnya tidak ada. 

 Berbeda dengan dengan pendapat Piaget, Mulyadi (2008: 3-4) mendefiniskan 

karakteristik siswa  sekolah dasar sebagai berikut : 

(1) Bukan orang dewasa mini 

  Anak adalah tetap anak-anak, bukan orang dewasa ukuran mini. Mereka 

memiliki keterbatasan-keterbatasan bila harus dibandingkan dengan orang dewasa. 

Selain itu, mereka juga memiliki dunia tersendiri yang khas dan harus dilihat dengan 

kacamata anak-anak. Untuk itu menghadapi mereka membutuhkan adanya kesabaran, 

pengertian, serta toleransi yang mendalam. Mengharapkan mereka bisa mengerti 

sesuatu dengan cepat dengan membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang 

dewasa, tentu bukan merupakan sikap yang bijaksana. 
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(2) Dunia bermain 

 Dunia mereka adalah dunia bermain, yaitu dunia yang penuh dengan 

spontanitas dan menyenangkan. Sesuatu akan dilakukan anak-anak dengan penuh 

semangat apabila terkait dengan suasana yang menyenangkan. Namun sebaliknya 

akan dibenci dan dijauhi oleh anak apabila suasananya tidak menyenangkan. Seorang 

anak akan rajin belajar, mendengarkan keterangan guru atau melakukan tugas-tugas 

yang diberikan guru apabila suasana belajar yang mereka alami terasa 

menyenangkan, menarik bagi mereka dan menumbuhkan tantangan.  

(3) Berkembang 

 Selain tumbuh secara fisik, anak juga berkembang secara psikologis, ada fase-

fase perkembangan yang dilaluinya. Perilaku yang ditampilkan anak akan sesuai 

dengan ciri-ciri masing-masing  fase perkembangan tersebut. Dengan memahami 

bahwa anak berkembang, kita sebagai guru akan lebih tenang dan mampu bersikap 

dalam menghadapi gejala-gejala yang akan muncul pada setiapa tahap perkembangan 

anak.    

(4) Senang meniru 

 Anak-anak pada dasarnya senang meniru, karena salah satu proses 

pembentukan tingkah laku mereka adalah dengan cara meniru apa yang mereka lihat 

dan alami. Anak yang gemar membaca umumnya adalah anak-anak yang mempunyai 

lingkungan dimana orang-orang sekitarnya juga gemar membaca. 

(5) Kreatif 

 Anak-anak pada dasarnya adalah kreatif. Mereka memiliki ciri-ciri yang para 

ahli sering digolongkan sebagai ciri-ciri individu yang kreatif, misalnya : rasa ingin 
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tahu yang besar, senang bertanya, imajinasi yang tinggi, minat yang luas, tidak takut 

salah. 

  Berdasarkan definisi yang dikemukaan oleh Piaget dan Mulyadi maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran guru perlu memperhatikan 

karakteristik siswa sehingga diharapkan pada saat proses pembelajaran siswa tidak 

kesulitan dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. 

2.1.7 Hakikat Mengajar di SD 

Mengajar pada dasarnya merupakan kegiatan guru ketika membimbing siswa 

dalam kegiatan mengajar. Sugandi (2008 : 1) menyatakan bahwa “mengajar adalah 

suatu kegiatan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan profesional, sebab 

apa yang harus dikerjakan guru di dalam maupun di luar kelas melibatkan berbagai 

keputusan edukatif yang perlu dilakukan secara cermat.” Keputusan edukatif yang 

dimaksud yaitu seperti mengorganisasikan bahan ajar yang tepat, berkomunikasi 

dengan anak baik secara individu maupun secara kelompok, menentukan pendekatan 

pembelajaran yang efektif, mengelola waktu dan lain sebagainya. 

Lain halnya menurut Sudjana (2010: 29), “mengajar adalah suatu proses, 

yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar.”  

Berdasarkan pengertian mengajar  tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengajar di SD 

adalah suatu proses yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan profesional 

untuk mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa dalam 

proses pembelajaran di SD.   
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2.1.8 Pembelajaran 

 Pembelajaran dapat didefiniskan sebagai “suatu sistem atau proses 

membelajarkan subjek didik yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien”, (Komalasari, 2010: 3) sedangkan 

Briggs dalam Sugandi (2008: 9-10) menjelaskan bahwa “pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si 

belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan 

lingkungan”. Sejalan dengan pemikiran Briggs “pembelajaran adalah suatu upaya 

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

yang belajar” Siddiq, dkk (2008: 1-9). 

 Dari beberapa definisi pembelajaran oleh para ahli maka dapat dismpulkan 

pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. 

Pembelajar yaitu siswa, pengajar yaitu guru, dan bahan ajar yaitu materi yang akan 

disampaikan kepada siswa. 

2.1.9 Model pembelajaran 

 Untuk mengatasi berbagai problematika dalam pelaksanaan pembelajaran, 

tentu diperlukan model-model mengajar yang dipandang mampu mengatasi kesulitan 

guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan belajar peserta didik. 

 Menurut Joyce dalam Trianto (2007: 5) 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 didalamnya buku-buku, film, 
computer, kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya Joyce 
menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita 
ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik 
sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 
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 Adapun Soekamto, dkk dalam Trianto (2007: 5) mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah “kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar”.  

 Arends dalam Trianto (2007: 9) berpendapat bahwa tidak ada satu model 

pembelajaran yang baik diantara yang lainnya, karena masing-masing model 

pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah diujicobakan untuk mengajarkan 

materi pelajaran tertentu. Oleh karena itu dari beberapa model pembelajaran yang ada 

perlu kiranya diseleksi model pembelajaran paling baik untuk mengajarkan suatu 

materi tertentu. 

 Dengan demikian merupakan hal yang sangat penting bagi para pengajar 

untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang model pembelajaran yang telah 

diketahui. Karena dengan menguasai beberapa model pembelajaran, maka seorang 

guru akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam proses 

pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan. 

2.1.10   Model pembelajaran kooperatif 

 Cooperative Learning menurut Panitz dalam Agus Suprijono (2011: 54) 

adalah “konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau di arahkan oleh guru”. Sedangkan 

menurut Roger dalam Miftahul Huda (2011: 29) Cooperative Learning merupakan 

“aktivitas pembelajaran berkelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa 

pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara 
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kelompok-kelompok pembelajar yang didalamnya setiap pembelajar bertanggung 

jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggota yang lain”. 

  Edmund T. Emmer  dan  Mary Claire Gerwels mengemukakan pendapat 
tentang  kegunaan cooperative learning sebagai berikut: 

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.  

 Pendapat Edmund T. Emmer dan Mary Claire Gerwels (2002) dapat diartikan 

bahwa: cooperative learning memberikan sebuah alternatif aktifitas kelas baik yang 

bersifat kompetitif ataupun perseorangan dengan mendorong kolaborasi diantara para 

siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegunaan dari cooperative learning adalah 

mengubah bentuk aktifitas dan peranan ruang kelas. Organisasi kelas berubah 

menjadi sebuah susunan multigroup, peranan guru sebagai pengantar atau pentransfer 

informasi dikurangi, dan peran pelajar bergeser menjadi peserta dalam kelompok dan 

pengambil keputusan. 

 Menurut Robert E. Slavin (2010: 4) cooperative learning  merujuk pada 

berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi 

pelajaran. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan bisa saling membantu, 

saling mendiskusikan dan berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang 

mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. 

  Kimberly D. Wiliam  dalam jurnalnya." Mengatakan bahwa: 
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A new approach to cooperative learning has been designed that 
takes the norm ideology of teaching life skills through group 
activities as its base. However, it uses a different method in 
allowing students to receive, understand, and develop an interest 
in the content material. All students have different talents and 
abilities. These individual traits could be a factor in determining 
why a student performs well in one class and poorly in another. 
This design allows students' to utilize their strongest talents 
across the curriculum and it also promotes ways of improving 
their weaknesses.  

 
  Pendapat Kimberly (1996) dapat diartikan bahwa: Sebuah pendekatan baru 

dalam cooperative learning telah di desain untuk menjadikan ideologi norma dari 

pengajaran life skill melalui aktifitas kelompok sebagai dasarnya. Bagaimanapun 

juga, metode ini menggunakan metode yang berbeda dalam memperlakukan para 

siswa untuk menerima, memahami dan mengembangkan ketertarikan mereka 

terhadap isi materi. Semua siswa memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda,ciri 

perseorangan ini dapat menjadi faktor dalam menentukan mengapa seorang siswa 

tampil baik dalam sebuah kelas dan buruk dikelas yang lain. Pola ini membuat siswa 

memanfaatkan bakat terkuat mereka melebihi kurikulum dan juga sebagai cara 

menaikan dalam mengembangkan kelebihan dan mengatasi kelemahan yang mereka 

miliki. 

 Bagaimanapun juga, Cooperative Learning akan membantu siswa 

mengembangkan bakat serta memberikan siswa pengetahuan dan kemampuan 

berinteraksi. Tujuan utama Cooperative Learning menurut Robert E. Slavin (2010: 4) 

yaitu “untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan 

pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang 

bahagia dan bermanfaat”. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan Cooperative 

learning merupakan salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru 

yang lebih menitikberatkan kepada aktivitas pembelajaran berkelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan 

informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang didalamnya 

setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong 

untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain untuk memberikan 

para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahaman yang mereka 

butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan bermanfaat”. 

2.1.11 Pembelajaran model teams games tournament  

 Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan seluruh siswa tanpa 

harus ada perbedaan status. Tipe ini melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, 

mengandung unsur bermain yang bisa menggairahkan semangat belajar dan 

mengandung penguatan. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran model kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa dapat belajar dengan 

suasana yang menyenangkan disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, 

kerja sama,persaingan sehat dan keterlibatan siswa dalam belajar. 

  Menurut slavin (2010, 166:167) terdapat lima komponen utama dalam 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu : 

(1) Presentasi kelas atau pengamatan langsung 

  Presentasi kelas digunakan guru untuk memperkenalkan materi pelajaran 

dengan pengajaran langsung atau diskusi ataupun presentasi audiovisual. Guru 

membagi kelompok siswa serta menyebutkan konsep-konsep yang harus dipelajari, 
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memberikan cerita singkat untuk pendahuluan mengenai materi yang akan diajarkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan presentasi kelas dengan pembelajaran biasa 

adalah presentasi kelas difokuskan pada unit TGT, hal ini mengandung arti bahwa 

siswa harus memberikan perhatian penuh pada saat presentasi kelas karena akan 

sangat membantu mereka  menjawab soal-soal pada saat kompetisi dalam permainan 

berlangsung. 

(2) Belajar Kelompok 

 Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama dari 

tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan lebih 

khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya dalam kompetisi yang akan 

dilakukan dalam sebuah permainan. Setelah guru menyampaikan materinya, tim 

berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi lainnya. Pembelajaran tim 

sering melibatkan pembahasan permasalahan bersama, membandingkan jawaban, dan 

mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila anggota tim ada yang membuat 

kesalahan. Pada model pembelajaran Teams Games Tournament ini poin penting 

yang perlu ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang terbaik untuk 

membantu tiap anggotanya. 

(3) Game (permainan) 

 Permainan disusun untuk menguji pengetahuan yang dicapai siswa dan 

biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi 

yang disampaikan pada saat presentasi kelas dan latihan lainnya. Permainan dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament dapat berupa permainan 

yang mudah dikenal. 
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(4) Turnamen 

 Turnamen adalah sebuah struktur dimana permainan berlangsung. Biasanya 

berlangsung pada akhir minggu atau ahir unit, setelah guru memberikan presentasi di 

kelas dan tim telah melaksanakan kerja kelompok dengan lembar kegiatan. Dalam 

turnamen masing-masing siswa mewakili tim yang berbeda. Kompetisi yang 

seimbang ini memungkinkan para siswa dari semua tingkat kinerja sebelumnya 

berkontribusi secara maksimal terhadap skor tim mereka, jika mereka melakukan 

yang terbaik. Setelah turnamen selesai maka dilakukan penilaian. 

(5) Team recognize 

 Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing tim 

akan mendapatkan sertifikat penghargaan apabila rata-rata skor memenuhi kriteria 

yang ditentukan. Tim akan mendapatkan julukan”Super Team” jika rata-rata skor 45 

atau lebih, “Great Team” apabila rata-rata skor mencapai 40-45 dan “ Good Team” 

apabila rata-rata skor 30-40 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe teams 

games tournament adalah 

(1) Buatlah kelompok siswa secara heterogen dengan jumlah anggota 4 hingga 5 

orang kemudian berikan informasi pokok materi dan mekanisme kegiatan. 

(2) Siapkan meja turnamen secukupnya, misalkan 5 meja dan untuk tiap meja 

ditempati 4 siswa yang memiliki kemampuan yang setara, meja turnamen satu 

diisi oleh siswa dengan kemampuan tertinggi dari tiap kelompok dan 

seterusnya  sampai meja ke x di tempati oleh siswa yang memiliki kemampuan 

terendah dari tiap kelompok. Penentuan tiap siswa yang duduk pada meja 

tertentu sesui dengan kesepakatan kelompok. 
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(3) Pelaksanaan turnamen setiap siswa mengambil satu kartu pertanyaan dan satu 

siswa lagi memegang kartu jawaban, siswa yang memegang kartu soal berhak 

menjawab,apabila jawabannya salah maka pertanyaan akan dilempar pada 

siswa selanjutnya. Apabila jawabannya benar dan sesuai dengan kartu jawaban 

maka kartu tersebut dapat disimpan oleh siswa dan mendapatkan poin.begitu 

seterusnya hingga waktu yang ditentukan habis. 

(4) Setelah turnamen selesai maka dilakukan penilaian,tiap anggota kelompok 

kembali ke kelompoknya masing-masing kemudian menghitung perolehan poin 

yang didapat dari tiap anggota kelompok kemudian di akumulasikan. 

(5) Kelompok yang memperoleh poin tertinggi akan mendapat penghargaan berupa 

predikat great team, best team dan good team. 

(6) Pada pertemuan berikutnya guru melakukan bumping yaitu pergeseran tempat 

duduk pada saat turnamen. Anggota kelompok yang pada saat turnamen 

mendapat poin terbanyak akan naik tingkat. (Suyatno.2009 :55-56) 

2.1.12  Hakikat IPA 

 Wahyana dalam Trianto (2010: 136) menyatakan bahwa “ilmu pengetahuan  

alam adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan 

didalam penggunaanya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam”. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh 

adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Sedangkan Prihantoro dkk. dalam Trianto 

(2010: 137) menyatakan bahwa “IPA hakikatnya merupakan suatu produk, proses 

dan aplikasi”. Sebagai produk IPA merupakan sekumpulan pengetahuan dan 

sekumpulan konsep dan bagan konsep. IPA sebagai suatu proses merupakan konsep 

yang dipergunakan untuk mempelajari suatu objek studi, menemukan dan 
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mengembangkan produk- produk sains. IPA sebagai aplikasi merupakan  teori-teori 

IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi kehidupan. 

2.1.13  Hakikat Pembelajaran IPA di SD 

 IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah 

dasar. Tapi karena karakteristik siswa Sekolah Dasar masih dalam tahap berpikir 

operasional konkret, materi yang diajarkan masih dalam tahap awal pengenalan 

materi IPA. IPA di sekolah dasar memuat materi awal tentang pengetahuan alam 

sekitar. Pada materi IPA di kelas rendah berisi pengenalan terhadap pengetahuan 

alam, seperti unsur-unsur tanah, sifat-sifat air, dan sebagainya. Sedangkan pada 

kelas tinggi, materi IPA yang diajarkan sudah mencakup materi-materi yang lebih 

spesifik dengan bentuk dan fungsi, seperti zat-zat yang terkandung dalam tanah, 

struktur tubuh dan fungsinya. 

2.1.14 Matei IPA SD Kelas V 

 Khusus untuk kelas V SD, materi pokok IPA yang diberikan adalah: Organ 

Pernafasan, Organ Pencernaan Manusia, Organ Peredaran Darah Manusia, 

Tumbuhan Hijau, Ketergantungan Manusia dan Hewan Terhadap Tumbuhan Hijau, 

Penyesuaian Tumbuhan dan  Hewan dengan Lingkungannya, Struktur Bahan, 

Perubahan Kimia dan Fisika, Gaya, Pesawat Sederhana, Cahaya, Proses 

Pembentukkan Tanah, Struktur Bumi dan Matahari, Daur Air dan Peristiwa Alam, 

serta Sumber Daya Alam dan Penggunaannya. 

2.1.15 Sumber Daya Alam Dan Penggunaannya 

 Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang ada di bumi berupa benda 

mati maupun benda hidup yang dapat dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam 

memiliki jenis-jenis sumber daya alam serta dari sifatnya sumber daya alam dapat 
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dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non 

hayati, selain dibedakan dari jenisnya sumber daya alam dapat dibedakan 

berdasarkan sifatnya yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya namun terkadang manusia dalam pemanfaatannya 

tidak terkendali yang menyebabkan kerusakan dan perubahan bentuk bumi. 

2.1.15.1Jenis-Jenis Sumber Daya Alam 

  Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda 

hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia.sumber daya alam memiliki berbagai jenis yaitu hutan, tumbuhan,air. 

dll. 

1. Hutan  

 Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hutan 

di Indonesia memiliki areal yang sangat luas. Banyak hasil hutan yang dapat kita 

manfaatkan seperti kayu jati, rotan, cendana , mahoni dll.  

2. Tumbuhan  

 Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati yang sangat diperlukan dalam 

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

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

3. Air  

 Air dapat diperoleh dari dalam tanah, sungai, dan laut. Untuk keperluan 

sehari-hari air dapat diambil dari dalam tanah dengan bantuan pompa listrik air. Air 

dapat pula diambil dari sungai kemudian diolah dengan teknologi di PAM 

selanjutnya dialirkan ke rumah-rumah. Selain untuk keperluan sehari-hari air sungai 
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dan laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Di Negara kita air sungai 

merupakan sumber air untuk mengairi sawah-sawah. Di pulau Sumatra dan 

Kalimantan beberapa sungai menjadi sarana lalu lintas sehari-hari. Sungai-sungai di 

dekat hutan dapat pula digunakan untuk mengangkut kayu dari hutan ke tempat 

penebangan kayu sehingga mengurangi biaya pegangkutan melalui jalan darat. 

4. Laut  

 Laut mengandung kekayaan yang tak terhingga, berbagai jenis ikan laut 

merupakan konsumsi kita sebagai sumber protein. Setiap hari ikan ditangkap dari 

laut, ikan tidak pernah habis karena itu laut merupakan sumber daya alam yang harus 

dijaga kelestariannya. Garam, rumput laut, dan mutiara juga diambil dari air laut. 

5. Hewan  

 Sama halnya dengan tumbuhan, hewan pun menjadi salah satu sumber saya 

alam yang penting karena menjadi salah satu bahan konsumsi manusia. Contohnya, 

hewan ternak, seperti ayam, sapi, kambing, dan itik yang dapat dimanfaatkan daging, 

susu, dan telurnya. Bahan makanan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia untuk 

mencukupi kebutuhan protein bagi tubuh. Selain hewan ternak, hewan liarpun perlu 

kita perhatiakan karena merupakan salah satu kekayaan alam. 

6. Barang tambang 

 Barang tambang termasuk dalam sumber daya alam yang diambil dengan cara 

menggali atau menambangnya. Barang tambang berasal dari jasad renik tumbuhan 

dan hewan yang mati tenggelam selama jutaan tahun yang lalu. Artinya, barang 

tambang terbentuk oleh proses alam yang memakan waktu yang sangat lama. 

Manusia tidak bisa mengusahakan barang tambang tersebut. Jadi dalam 

penggunaannya harus sehemat dan sebijak sana mungkin karena kita dapat 
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kehilangan persediaan jika pemakaian kekayaan alam ini dilakukan secara 

berlebihan. 

 Dari berbagai macam jenis sumber daya alam kemudian dikelompokan 

menjadi dua yaitu hayati dan non hayati. 

 Sumber daya alam nonhayati (abiotik); disebut juga sumber daya alam fisik, 

yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Dari jenis-jenis sumber daya 

alam diatas, coba manakah yang termasuk sumber daya alam non hayati? 

Misalnya : bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin, bahan tambang: minyak 

tanah, gas, emas dll. 

 Sumber daya alam hayati (biotik); merupakan sumber daya alam yang berupa 

makhluk hidup. Dari jenis-jenis sumber daya alam yang ada manakah yang termasuk 

ke dalam sumber daya alam hayati? Misalnya: hewan, tumbuhan dan manusia. 

 Berdasarkan sifatnya sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam 

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

 Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang 

dapat dihasilkan kembali dan dapat dilestarikan kembali setelah kita 

menggunakannya. Contohnya: tumbuhan dan hewan, disebut terbarukan karena 

tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Selain hewan dan tumbuhan sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui lainnya yakni air, tanah dan mikroba. 

1. Air  

 Air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena 

air mmpunyai daur atau siklus. Seperti yang kalian tau bahwa air yang kita gunakan 

untuk mencuci atau untuk kegiatan lainnya akan masuk kedalam selokan kemudian 
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setelah melalui daur air atau siklus, air tersebut dapat kembali kita gunakan untuk 

kegiatan sehari-hari. 

 

2. Tumbuhan  

 Tanaman pertanian,  Tanaman pertanian merupakan tanaman hasil pertanian 

yang meliputi hasil sawah, tegal dan ladang. Contoh tanaman pertanian adalah padi, 

sayur-sayuran, buah-buahan, gandum dan ubi. Tumbuhan seperti padi contohnya 

merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena padi dapat dihasilkan 

sepanjang masa karena orang dapat menanamnya. 

3. Hewan  

 Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat 

berkembang biak. Contohnya seperti sapi, kerbau, kambing dan ayam yang dapat kita 

ternak, hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang sengaja dikembangbiakkan 

untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.  

 Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang 

tidak dapat kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbarui ada yang dapat dihasilkan kembali namun membutuhkan 

waktu yang sangat lama.  

 Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini lama-kelaman akan habis 

jika kita gunakan secara terus menerus. Contohnya yakni jenis bahan tambang. 
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Bahan tambang terdiri dari bahan tambang yang mengandung mineral dan yang tidak 

mengandung mineral (non mineral). Barang tambang mineral adalah bahan tambang 

yang bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya berbagai batuan baik logam 

maupun non logam. Contoh barang tambang ini yakni emas, besi, perak, tembaga. 

Sedangkan bahan non mineral adalah bahan tambang yang berasal dari sisa-sisa 

makhluk hidup atau jasad renik yang mati tenggelam atau tertimbun selama jutaan 

tahun yang lalu. Contohnya yakni batu bara, gas alam, dan minyak bumi.  

Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

a. Batu bara 

 Batu bara sering disebut arang batu atau batu arang. Batu bara terjadi akibat 

pembusukan dan penimbunan sisa tumbuhan selama ribuan bahkan jutaan tahun. 

Batu bara merupakan bahan bakar yang penting, yang digunakan sebagai bahan bakar 

kereta api uap. 

b. Minyak bumi 

 Semua orang pada umumnya mengenal minyak bumi. Setiap hari orang 

menggunakan minyak bumi, seperti bensin untuk bahan bakar kendaraan dan minyak 

tanah untuk kompor dan lampu patromak. Minyak bumi berasal dari jasad renik laut 

dan hewan yang tertimbun oleh lumpur selama jutaan tahun. 

c. Berbagai jenis logam 

  Contohnya aluminium, besi, emas, perak, platina dan tembaga.  

 Dari jenis-jenis SDA dapat dimanfaatkan atau dapat kita gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh: tumbuhan digunakan untuk bahan 

pangan dan sandang, air digunakan untuk perairan dan minum serta kegiatan sehari 
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hari, udara untuk bernafas serta barang tambang digunakan sebagai bahan bakar dan 

perhiasan. 

2.1.15.2 Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Mengubah Permukaan 

Bumi. 

 Kebutuhan manusia tidak terbatas. Manusia selalu berusaha agar kebutuhan 

tersebut terpenuhi. Di alam telah tersedia berbagai bahan kebutuhan manusia yang 

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

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

alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia meskipun 

dimanfaatkan secara terusmenerus. Contohnya tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, 

dan udara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam 

yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam ini meliputi 

bahan tambang mineral dan nonmineral. Bahan tambang mineral contohnya 

aluminium, emas, perak, tembaga, nikel, dan besi. Bahan tambang nonmineral 

contohnya batu bara dan minyak bumi.  

Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. Namun, sangat disayangkan, terkadang manusia sampai merusak 

alam untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan manusia inilah yang dapat 

mengubah permukaan bumi. Sekarang, kamu akan mempelajari beberapa kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

(1) Kegiatan penduduk di desa 

 Jika suatu desa memiliki tanah yang subur, maka penduduk akan mengolah 

tanahnya dengan menanami tanaman yang bisa memenuhi kebutuhannya, seperti 
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padi, sayuran atau buah-buahan. Untuk keperluan bercocok tanam, penduduk desa 

melakukan beberapa penyesuaian terhadap lingkungannya antara lain. 

(2) Pembakaran Hutan  

 Pembakaran hutan pada awalnya bertujuan untuk dijadikan lahan pertanian, 

permukiman penduduk, dan untuk industri. Kawasan hutan yang dijadikan lahan 

pertanian biasanya berubah menjadi tanah tandus dan gersang. Hal ini karena setelah 

panen biasanya ladang ini akan ditinggalkan. Sistem perladangan seperti ini disebut 

perladangan berpindah. Akhirnya hutan yang dahulu menghijau menjadi tanah tandus 

dan gersang, karena setelah panen dan sudah tidak subur lagi biasanya ditinggalkan 

begitu saja. Karena tanahnya tandus dan gersang maka struktur tanah menjadi rusak 

dan mudah mengalami erosi. 

(3) Penebangan liar 

 Selain pembakaran hutan manusia juga melakukan penebangan liar,pohon-

pohon ini diambil kayunya untuk digunakan sebagai bahan bangunan dan 

kerajinan.penebangan secara liar menyebabkan hutan menjadi gundul hal ini juga 

ikut berperan dalam perubahan permukaan bumi. 

(4) Penambangan  

 Kegiatan penambangan juga dapat mengubah permukaan bumi karena 

sebagian barang tambang berada didalam tanah dan untuk mengambilnya digunakan 

cara menggali atau ditambang. Ada dua macam jenis penambangan yaitu 

penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. 

2.1.16  Performansi Guru 

Conny R. Semiawan (dalam Danim 2011: 10) mengemukakan bahwa 

kompetensi guru memiliki tiga kriteria yang terdiri dari: 
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(1) Knowledge criteria, yakni kemampuan intelektual yang dimiliki seorang guru 

yang meliputi penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara 

mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan 

tentang bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan tentang kemasyarakatan dan 

pengetahuan umum. 

(2) Performance criteria, adalah kemampuan guru yang berkaitan dengan berbagai 

keterampilan dan perilaku, yang meliputi keterampilan mengajar, membimbing, 

menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan 

siswa dan keterampilan menyusun persiapan mengajar atau perencanaan 

mengajar. 

(3) Product criteria, yakni kemampuan guru dalam mengukur kemampuan dan 

kemajuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Sedangkan menurut PP No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 dan UU No. 14 

Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 (dalam Sagala 2009: 30), menyatakan kompetensi 

pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Masing-masing 

kompetensi terdiri dari beberapa subkompetensi yang secara rinci dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

(1) Kompetensi pedagogik, terdiri dari lima subkompetensi, yaitu: memahami siswa 

secara mendalam; merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; melaksanakan pembelajaran; 

merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; dan mengembangkan siswa 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. 
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(2) Kompetensi kepribadian, terdiri dari lima subkompetensi, yaitu kepribadian yang 

mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. 

(3) Kompetensi sosial memiliki tiga subranah. Pertama, mampu berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan siswa. Kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, mampu 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali siswa dan 

masyarakat sekitar. 

(4) Kompetensi profesional terdiri dari dua ranah subkompetensi. Pertama, sub 

kompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi; 

memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, 

konsep dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar; memahami 

hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, subkompetensi menguasai 

struktur dan metode keilmuan, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian 

kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. 

2.2 Kajian empiris 

 Penelitian tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT bukanlah 

penelitian pertama yang dilakukan oleh peneliti, melainkan sudah dilaksanakan oleh 

banyak peneliti sebelumnya. Hasil penelitian Luh Juwita Purwanti (2010) yang 

berjudul Meningkatkan  Hasil  Belajar  Ipa Melalui Model  Pembelajaran  Kooperatif 

Tipe Teams  Games  Tournament (TGT) Berbantuan  Lembar  Kerja  Siswa  (Lks) Di 

Sekolah  Dasar  pada  siswa  kelas  V Semester II di Sekolah Dasar No.3 Anturan 

Kecamatan Buleleng Tahun Ajaran 2009/2010 dapat diketahui bahwa hasil penelitian 
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menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA setelah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament  (TGT) berbantuan LKS 

dengan nilai ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus I 76,66% berada 

pada kategori tinggi (23 orang siswa yang dapat mencapai KKM) dan pada siklus II 

93,3% berada pada kategori sangat tinggi (28 orang siswa yang dapat mencapai 

KKM). Ini berarti bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus 

II setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament (TGT) berbantuan LKS sebesar 16,64%. Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan disimpulkan bahwa  model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament (TGT) berbantuan LKS sangat efektif digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V SD No.3 Anturan tahun ajaran 2009/2010. 

  Hasil penelitian lainnya yaitu karya Dian Indira Wahyunita (2011) dengan 

judul Penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) untuk 

meningkatkan keaktifan belajar geografi siswa kelas XI SMA Alternatif  Lab. PLS 

Universitas Negeri Malang. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

keaktifan belajar siswa meningkat dari siklus I ke siklus II. Keaktifan klasikal pada 

siklus I mencapai 50% sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 93,75%, 

sedangkan hasil belajar pada siklus I mencapai 70% pada siklus II meningkat 

menjadi 85,30% 

  Berdasarkan hasil dari kedua penelitian di atas, dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran teams games tournament efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran 

dan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Mengacu pada penelitian di 

atas, maka peneliti akan mengadakan penelitian untuk membuktikan bahwa model 

pembelajaran teams games tournament juga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
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belajar IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas V SD Negeri 04 Belik 

Kabupaten Pemalang. 

2.3 Kerangka berfikir 

  Karakteristik objek  IPA adalah lingkungan alam sekitar yang dalam 

pengajarannya membutuhkan pembelajaran langsung dengan bukti-bukti konkret 

maupun media pembelajaran yang mewakili benda konkret untuk memudahkan 

siswa mempelajarinya. Pembelajaran juga harus dilaksanakan dalam suasana yang 

menyenangkan sehingga siswa menjadi tertarik dan ikut aktif dalam pembelajaran. 

Kenyataan di lapangan, masih banyak guru hanya menggunakan model 

konvensional yang diwarnai dengan ceramah, tanya jawab, dan penugasan, hal ini 

yang menyebabkan  siswa pasif dan bosan, sehingga kurang antusias dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa hanya mengandalkan guru sebagai sumber 

belajar, sehinggga proses pembelajaran yang terjadi hanya satu arah. Hal tersebut 

menyebabkan aktivitas dan hasil belajar IPA menjadi kurang maksimal. Salah satu 

hal yang dapat dilakukan agar pembelajaran IPA lebih menarik yaitu dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe teams games tournament.  

2.4 Hipotesis tindakan 

 Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut: Penggunaan Model Pembelajaran cooperatif  learning  tipe 

teams games tournament dapat meningkatkan hasil belajar, aktivitas 

belajar,performansi guru dalam pembelajaran sumber daya alam di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang. 
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BAB 3 

Metode Penelitian 

3.1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). “Penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar yang berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama” 

(Arikunto, dkk 2009: 3). Penelitian ini direncanakan dalam bentuk siklus, dimana 

setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus meliputi perencanaan 

(planning), aksi atau tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi 

(reflection). 

Prosedur dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

3.1.1 Perencanaan 

   Perencanaan merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, dalam 

perencanaan, peneliti akan menggambarkan semua yang akan dilakukan dalam 

pelaksanaan penelitian. “Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, dimana dan oleh siapa tindakan ini akan dilakukan” (Arikunto, 2009: 17), 

kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan antara lain identifikasi masalah, 

rumusan masalah, analisis masalah dan pengembangan intervensi.  

3.1.2   Pelaksanaan Tindakan 

 “Pelaksanaan tindakan merupakan proses penerapan rancangan atau 

implementasi tindakan  yang telah dibuat pada saat proses perencanaan“ (Arikunto, 
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2009 :18). Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti harus berusaha menerapkan 

tindakan sesuai rencana yang telah dirumuskan sehingga kegiatan yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti. 

3.1.3  Observasi / pengamatan 

 “Observasi adalah kegiatan pengamatan  yang dilakukan oleh pengamat” 

(Arikunto, 2009 :19) Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui jalannya 

kegiatan penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti dan juga di bantu oleh teman 

sejawat. 

3.1.4   Refleksi  

  Kegiatan refleksi dilakukan berdasarkan hasil observasi dari pelaksanaan 

kegiatan, refleksi dijadikan sebagai bahan evaluasi serta menetapkan kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian ini. Refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan apa yang telah dan sudah dilakukan. “Istilah refleksi berasal dari 

bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam ilmu pengetahuan alam  sebagai 

pemantulan” (Arikunto, 2009:19) refleksi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

apakah pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau 

belum. Refleksi juga digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas selama 

penelitian berlangsung. 

3.2  Siklus penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri dari 2 

pertemuan , tiap pertemuan mempunyai alokasi waktu 2x 35 menit yang pada setiap 

akhir pembelajaran dilakukan tes formatif, setiap siklus melalui 4 tahap yaitu : 

perencanaan, pelaksanaan, observasi serta refleksi. 
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3.2.1 Siklus I 

 Pada siklus I terbagi menjadi beberapa kegiatan yang meliputi : perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan tindakan, observasi pembelajaran serta refleksi 

pembelajaran. Berikut uraian kegiatan dalam siklus I : 

3.2.1.1 Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan, peneliti melaksanakan tindakan berupa : 

(1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) materi sumber daya alam    

dengan menggunakan model TGT 

(2) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPA untuk 

kelas V dan alat peraga berupa gambar-gambar sumber daya alam. 

(3) Membuat kisi-kisi soal evaluasi. 

(4) Membuat soal pre test untuk mengukur kemampuan siswa sebelum 

pembelajaran, dan soal post test untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan model TGT. 

(5) Membuat alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar kerja 

siswa. 

(6)  Membuat kunci jawaban dari soal-soal evaluasi.  

(7)  Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

(8) Melaksanakan pre test dan pengisian angket 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

 Dalam tahap ini peneliti pelakukan tindakan berupa : 

(1) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tipe TG 

(2) Melakukan tes formatif pada tiap akhir pertemuan 
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(3) Melakukan tindak lanjut pembelajaran berupa pemberian tugas mengamati 

benda-benda yang termasuk sumber daya alam yang ada dilingkungannya 

3.2.1.3 Observasi 

 Observasi merupakan kegiatan mengamati sesuatu, dalam hal ini pengamatan 

lebih terfokus pada  proses pembelajaran yang berlangsung dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam observasi meliputi kegiatan 

sebagai berikut  

(1) Mengamati aktivitas siswa dan guru saat pembelajaran dibantu oleh pengamat 

dengan panduan lembar observasi. 

(2) Memantau diskusi / kerja sama antar siswa. 

(3) Memantau kegiatan siswa dalam turnamen 

(4) Mengamati performansi guru dalam pembelajaran 

3.2.1.4 Refleksi 

 Hasil dari observasi kemudian akan direfleksi untuk menentukan tindak 

lanjut. Secara lebih rinci kegiatannya ialah sebagai berikut:  

1) Menganalisis hasil aktivitas siswa dan guru pada siklus I. 

2) Menganalisis hasil belajar siswa. 

3) Menganalisis hasil performansi guru pada siklus I. 

4) Melakukan penilaian terhadap hasil yang diperoleh. 

5) Merancang tindakan baru untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan hasil 

agar lebih baik pada siklus II. 

3.2.2 Siklus II 

 Pada tahan ini peneliti melakukan beberapa kegiatanan yakni mencakup 

perencanaan, pelaksanaan,observasi, refleksi.  
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3.2.2.1 Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan, peneliti melaksanakan tindakan berupa : 

(1) Membuat rancangan perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi siklus I. 

(2) Peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

(3) Mempersiapkan sumber dan alat peraga berupa buku paket IPA kelas V dan alat 

peraga gambar serta video sumber daya alam. 

(4) Membuat kisi-kisi soal evaluasi siklus II. 

(5) Membuat alat evaluasi hasil belajar siswa berupa tes tertulis atau lembar soal dan 

lembar kerja siswa. 

(6) Membuat kunci jawaban dari soal-soal evaluasi.  

(7) Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan guru pada saat kegiatan 

pembelajaran. 

3.2.2.2 Pelaksanaan  

 Pada tahap ini peneliti melakukan tindakan berupa : 

(1) Melaksanakan pembelajaran baru berdasarkan refleksi siklus I dengan 

menggunakan model pembelajaran tipe TGT 

(2) Melakukan tes formatif  pada setiap akhir pertemuan. 

(3) Melakukan tindak lanjut pembelajaran, dapat berupa pemberian tugas berupa 

mencari benda-benda yang termasuk sumber daya alam serta bagaimana 

pelestariannya. 

3.2.2.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati sesuatu, dalam hal ini mengamati 

proses pembelajaran yang berlangsung dari awal sampai akhir pembelajaran. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam observasi meliputi kegiatan sebagai berikut: 
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(1) Mengamati aktivitas siswa dan guru saat pembelajaran dibantu oleh pengamat 

dengan panduan observasi. 

(2) Memantau diskusi / kerja sama antar siswa,pelaksanaan turnamen 

(3) Performansi guru dalam pembelajaran. 

3.2.2.4 Refleksi  

 Hasil dari observasi kemudian akan direfleksi untuk menentukan tindak 

lanjut. Kegiatan yang dilakukan adalah :  

(1) Menganalisis hasil aktivitas siswa dan guru pada siklus II. 

(2) Menganalisis hasil belajar siswa. 

(3) Menganalisis hasil performansi guru pada siklus II. 

(4) Melakukan penilaian terhadap hasil yang diperoleh.  

Setelah siklus II dilaksanakan guru kemudian memberikan soal post test 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi secara keseluruhan 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe teams games tournament. 

 Apabila hasil dari observasi pada siklus II menunjukan adanya peningkatan 

hasil performansi guru dan hasil belajar siswa maka siklus hanya cukup dilakukan 

sampai dua siklus. 

3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V sd negeri 04 belik kabupaten 

pemalang denga jumlah siswa 28 yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 18 siswi 

perempuan. Peneliti  mengambil subjek penelitian tersebut dengan pertimbangan 

bahwa, pembelajaran IPA terutama pada materi sumber daya alam masih bersifat 
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terpusat pada guru dan kurang inovatif. Sehingga menyebabkan rendahnya keaktifan 

siswa dan hasil belajar siswa. 

3.4 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V semester 2 pada mata pelajaran 

IPA materi sumber daya alam di SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang. 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dari bulan mei sampai juni 

3.5  Variabel/faktor yang diselidiki  

 Penelitian itu ditekankan pada penerapan penggunaan model pembelajaran 

teams games tournament terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar dalam  

pembelajaran sumber daya alam  di kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten 

Pemalang. 

3.6 Data dan Cara Pengumpulan Data 

 Pada bagian ini akan diuraikan sumber data, jenis data yang digunakan oleh 

peneliti serta cara pengumpulan data pada saat pengolahan data penelitian. 

3.6.1  Sumber Data 

(1) Siswa, digunakan untuk mendapatkan data tentang aktivitas kegiatan 

pembelajaran, hasil pre test dan post tes siswa, serta hasil tes formatif dan 

angket. 

(2) Guru, digunakan untuk mendapatkan data tentang perencanaan dan pelaksanaan 

dalam pembelajaran. Lembar pengamatan terhadap performansi guru 

menggunakan Alat Penilaian kemampuan Guru 1 dan 2 (APKG 1, 2, dan 3) 

sesuai dengan model Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G). 
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(3) Dokumen, berupa daftar nama siswa, daftar nilai siswa, RPP, lembar kerja siswa, 

foto-foto maupun video pembelajaran, hasil pre tes dan post tes. 

3.6.2 Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif serta data 

kualitatif yang rinciannya akan dipaparkan pada sub bab dibawah ini. 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil kerja siswa dalam 

mengerjakan tes formatif pada tiap akhir pembelajaran yang telah dilakukan, data ini 

mencakup. 

(1) Hasil tes formatif siswa pada siklus I 

(2) Hasil tes formatif siswa pada siklus II 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

 Data kualitatif adalah data yang diperoleh pada saat observasi berlangsung 

yang mencakup hasil pengamatan aktivitas siswa serta Hasil pengamatan performansi 

guru 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan banyak teknik 

dan sumber data. Adapun teknik yang digunakan berdasarkan jenis datanya antara 

lain sebagai berikut. 

3.6.3.1 Data kuantitatif 

 Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik tes yaitu dengan memberikan 

soal tes formatif berupa soal pilihan ganda maupun essay yang disesuaikan kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan. Pre test dan  post tes juga diberikan untuk mengetahui 
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perbedaan kemampuan siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan 

model teams games tournament 

3.6.3.1 Data kualitatif 

  Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik non 

tes yaitu menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa dan guru selama 

pembelajaran dan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran IPA 

sebelum dan sesudah menggunakan model teams games tournament peneliti 

menggunakan angket. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Mills dalam Wardhani dkk (2007 :5.4) mendefnisikan analisis data sebagai: “an 

attempt by the teacher to summarize the data that have been collected in a 

dependable, accurate, and correct manner.” Definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai 

peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk 

yang dapat dipercaya dan benar, yang kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan-

tujuan penelitian. Ada dua jenis data yang dianalisi yaitu : 

3.7.1 Data Kuantitatif 

 Rumus-rumus yang digunakan dalam mengolah data hasil belajar yaitu: 

(1) Untuk menentukan nilai akhir belajar yang diperoleh masing-masing siswa. 

NA=  x100  

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SP  = Skor Perolehan  BSNP (2007 : 25) 

SM = Skor Maksimal 
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(2) Untuk menentukan rata-rata kelas: 

 ∑  X  

Keterangan: 

NR  = Nilai Rata-Rata Kelas 

∑NA       = Jumlah Nilai Akhir 

S    = Jumlah Siswa  (Zainal aqib, dkk 2010: 40) 

(3) Untuk menentukan presentase tuntas belajar siswa: 

TB Tuntas Belajar
∑Siswa yang memenuhi KKM

Jumlah siswa 100% 

       (Zainal Aqib, dkk, 2010: 41) 

3.7.2 Data Kualitatif 

(1) Aktivitas Siswa 

NKS = ∑    
    

100% 

Hasil perolehan nilai aktifitas belajar siswa dianalisis dengan pedoman 

pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Kualifikasi Prosentase Keaktifan Siswa 

Presentase Kriteria

75% ‐ 100% Sangat Tinggi

50% ‐ 74,99% Tinggi

25% ‐ 49.99% Sedang

0% ‐ 24,99% Rendah

(Yoni dkk 2010:176) 

 

(2) Angket siswa  

Untuk menghitung perolehan nilai angket yang diisi oleh siswa menggunakan 

rumus: 
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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 3.2 Kriteria Motivasi Siswa 

Persentase Kriteria 

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

(Yonny dkk 2010: 176) 

(3) Performansi Guru 

 Penentuan penilaian performansi guru dilakukan dengan alat penilaian 

kemampuan guru (APKG) yang terdiri dari APKG 1, APKG 2, APKG 3. APKG 1 

digunakan untuk menilai perencanaan pembelajaran. APKG 2 digunakan untuk 

menilai pelaksanaan pembelajaran, APKG 3 digunakan untuk menilai kepribadian 

dan sosial. 

 Rumusnya ialah sebagai berikut : 

 Nilai APKG 1 

 Indikator keberhasilan skor terendah 23 dengan nilai 71 

 Nilai APKG 2 dan APKG 3 

 Indikator keberhasilan skor terendah 28,4 dengan nilai 71 

2N1 2N2 2n1
5
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Keterangan :  

N1= nilai APKG 1 

N2= nilai APKG 2 

N3= nilai APKG 3 

 Skor yang telah diperoleh dari APKG 1, APKG 2, APKG 3 kemudian 

dikonversikan ke nilai dengan menggunakan tabel konversi nilai APKG. Tabel 

konversi skor dan nilai APKG dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

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 52,5 
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 

 

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 
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 Setelah nilai akhir diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan sistem penilaian 

yang ada di pedoman akademik Universitas Negeri Semarang (2008: 49), dengan 

menggunakan rentang penilaian yang ditentukan sebagaimana yang tersaji pada tabel 

di bawah ini 

Tabel 3.2. Konversi Nilai Angka ke Nilai Huruf 

Nilai Angka 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 

 

3.5.5  Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT adalah. 

3.5.5.1 Hasil Belajar siswa 

(1) Pembelajaran dikatakan berhasil apabila pada evaluasi belajar rata-rata kelas 

mendapat nilai >70 sesuai KKM yang ditentukan oleh sekolah. 

(2) Tingkat keberhasilan kelas > 75 %. Hal tersebut mengacu pada pendapat 

Djamarah dan Zain (2006: 107) yang menyatakan bahwa “pembelajaran 

dikatakan baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan 

pembelajaran yang diajarkan guru dapat dikuasai siswa”. 

 



55 
 

 
 

3.5.5.2  Aktivitas Belajar Siswa 

 Aktivitas siswa berada pada kualifikasi memuaskan dengan perolehan nilai B 

atau tingkat keaktifan > 70 %. 

3.5.5.3 Performansi Guru 

 Guru memperoleh nilai akhir 71 meliputi Nilai APKG 1 >71,875 serta APKG 

2 dan 3 >72,5 sesuai persyaratan lulus APKG 1, 2 dan 3 dengan nilai akhir 71 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

 Pada bab IV akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian 

meliputi hasil pra siklus, siklus I dan siklus II yang berupa hasil tes maupun hasil non 

tes.  Hasil  tes  berupa  penilaian pemahaman pada materi sumber daya alam dengan 

tes formatif yang berbentuk soal esai maupun soal pilihan ganda, sedangkan hasil 

nontes berupa hasil observasi aktivitas siswa dan  performansi guru. Sebelum 

menguraikan hasil penelitian siklus I, dan siklus II, berikut ini uraian hasil pra 

tindakan. 

4.1.1 Deskripsi Data Pra Tindakan 

 Sebelum melakukan tindakan siklus I dan siklus II, peneliti melakukan tes pra 

tindakan  terlebih dahulu. Tes pra tindakan  dilaksanakan pada tanggal 12 mei 2012 

dan diikuti oleh 28 siswa, yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan. Tes pratindakan  berfungsi untuk mengetahui hasil belajar awal serta 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sebelum peneliti melakukan 

tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus I dan siklus II. 

 Peneliti melakukan kegiatan pra siklus mengambil materi pelajaran sumber 

daya alam. Ada dua hal yang dilakukan peneliti dalam tindakan prasiklus yakni 

pemberian pre tes serta pemberian angket.Tes yang digunakan oleh peneliti dalam 

prasiklus adalah tes formatif  yang berisi soal-soal yang mencakup keseluruhan 

materi sumber daya alam, selain pemberian soal pretest siswa juga ditugaskan untuk 
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mengisi angket. Kedua tes tersebut digunakan untuk mendapatkan data awal 

mengenai tingkat pengetahuan awal siswa terhadap materi serta respon siswa 

terhadap pembelajaran IPA sebelum diadakan penelitian tindakan kelas. Berikut ini 

disajikan tabel data hasil pre tes. 

Tabel 4.1 Hasil Pre Test materi sumber daya alam  

Prestasi Belajar 
Hasil Pre Test 

Banyak Siswa Persentase 
Skor <70 22 78,57% 
Skor ≥ 70 6 21,42% 
Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar 6 21,42% 
Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas 
Belajar 

22 78,57% 

Jumlah Nilai Keseluruhan 1664 
Nilai Rata-rata 53,92 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil pre test yang dilaksanakan 

pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang dengan 

materi sumber daya alam belum memenuhi kriteria kelulusan yang ditentukan yakni 

70. Dari 28 siswa, sebanyak 22 siswa mendapat nilai di bawah KKM. Sedangkan 

yang mendapat nilai  70 (KKM) hanya 6 siswa. Rendahnya hasil belajar siswa 

selama pre test ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa yang hanya mencapai 53,92   

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari 28 siswa yang mengikuti tes prasiklus, 

hanya 6 siswa yang nenenuhi KKM atau telah tuntas dengan persentase 21,42%. 

Siswa yang belum memenuhi KKM atau tidak tuntas sebanyak 22 siswa dengan 

persentase 78,57%. 

 Selain memberikan pretest guru juga memberikan angket yang harus 

dikerjakan oleh siswa pada saat prasiklus,hal ini bertujuan untuk mengetahui minat 
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siswa terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan alam sebelum dilakukan 

tindakan/atau perbaikan. Berikut ini disajikan tabel data hasil angket. 

Tabel 4.2 Data Hasil Penilaian Angket Respon Siswa Pada Materi Sumber Daya 

Alam Sebelum Tindakan 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai 

71,43 2 142,86 
67,86 7 475,02 
64,29 4 257,16 
60,71 9 546,39 
54,16 6 324,96 

Jumlah 28 1746,39 
Rata-rata 62,37 

  

 Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai angket respon siswa terhadap 

materi sumber daya alam tinggi hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata yang 

diperoleh sebesar 62,37 dengan kategori tinggi.  

Berdasarkan dua data awal yang diperoleh peneliti menunjukan perlu adanya 

perbaikan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kedua data ini yang dijadikan 

oleh peneliti sebagai pijakan untuk melakukan tindakan atau perbaikan pembelajaran. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Pada Siklus I 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai data pelaksanaan tindakan pada siklus 

I. Data yang akan disampaikan meliputi hasil belajar, hasil observasi proses 

pembelajaran yang mencakup observasi aktivitas siswa serta performansi guru, 

refleksi dan revisi. 

4.1.2.1 Hasil Tes 

 Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes setelah dilakukan tindakan 

pembelajaran menggunakan model teams games tournament pada materi sumber 
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4.1.2.2.1  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

  Observasi dilakukan oleh observer yakni guru kelas V dengan mengisi lembar 

aktivitas siswa  selama proses pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati dalam 

menilai aktivitas siswa antara lain: (1) keaktifan siswa dalam memulai pembelajaran; 

(2) perhatian siswa terhadap guru saat menyampaikan materi; (3) kerjasama siswa 

dalam kelompok; (4) kemampuan siswa dalam pemeriksaan hasil kelompok; (5) 

keberanian siswa dalam melakukan game; (6) kemampuan siswa dalam 

melaksanakan turnamen;(7) ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas individu; 

(8) keaktifan siswa dalam penghargaan kelompok; (9) keaktifan siswa dalam 

menyimpulkan pembelajaran. Berikut ini disajikan tabel hasil observasi aktivitas 

siswa pada siklus I. 

Tabel 4.4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No  Aspek yang diamati  Jumlah skor Rata‐rata Persen 

Pert I Pert II
1  Keaktifan siswa dalam memulai 

pembelajaran  84,62  87,50  86,06  86,06% 

2  Keaktifan siswa dalam 
memperhatikan penjelasan 
materi dari guru. 

67,88  69,81  69,95  69,95% 

3  Keaktifan siswa dalam kegiatan 
berkelompok 

63,46  69,23  66,35  66,35% 

4  Kemampuan siswa dalam 
pemeriksaan hasil tugas 
kelompok 

70,27  78,19  74,23  74,23% 

5  Keberanian siswa dalam 
melakukan game 60,58  66,35  63,47  63,47% 

6  Kemampuan siswa dalam 
melaksanakan turnamen 60,58  68,27  64,43  64,43% 

7  Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas individu   70,42  72,19  71,31  71,31% 

8  Keaktifan siswa dalam 
penghargaan kelompok. 67,31  70,19  68,75  68,75% 

9 
 

Keaktifan siswa dalam 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran 

87,50  89,42  88,46  88,46% 

Jumlah skor  724,04 762,5 743,27 743,27%
Rata‐rata aktivitas  72,40 76,25 74,33 74,33% 
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 Dari  data yang telah dikemukakan diatas, 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 yaitu 

sebesar  ≥ 75%.  

4.2.1.1.2  Hasil Pengamatan Performansi Guru Pada Siklus I 

Pengambilan data untuk mengetahui aktivitas guru pada siklus I 

menggunakan lembar observasi APKG. Aspek yang dinilai saat observasi aktivitas 

guru adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang diukur dengan lembar 

alat pengukuran kempetensi guru 1 (APKG 1),   pelaksanaan pembelajaran yang 

diukur dengan lembar alat pengukuran kompetensi guru 2 (APKG 2), dan terhadap 

kompetensi kepribadian dan sosial diukur dengan alat pengukuran 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 

86,25 APKG 2 34 85 
APKG 3 31 83,5 

Rata-rata 13,82
2

5,8379
=

+
 

Kategori AB 
  

 Dari data  hasil obsevasi di atas diketahui bahwa aktivitas guru mengalami 

peningkatan dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Peningkatan tersebut dapat 
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dilihat dari hasil observasi oleh rekan guru pada kompetensi pedagogik dengan 

menilai pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (APKG 1) yaitu dari 81,25 

menjadi 84,375. Sedangkan pada kompetensi profesional  dengan menilai 

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. pada kompetensi 

kepribadian dan sosial pada pertemuan 1 memperoleh nilai sebesar 77,5 dan 

meningkat menjadi 83,5 pada pertemuan selanjutnya 

4.1.2.4  Refleksi 

 Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pembelajaran siklus 1 yang meliputi 

pertemuan 1 dan pertemuan 2, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams 

games tournament (TGT) pada materi sumber daya alam belum menunjukan 

keberhasilan yang memuaskan bagi peneliti. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, performansi guru dan hasil belajar siswa 

sebagai berikut: 

 Pelaksanaan pembelajaran  pada siklus I diperoleh hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dilihat dari keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament (TGT). Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa selama 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament (TGT), aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 72,40. Keterlibatan 

siswa dalam model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament (TGT)  

belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75% Sehingga perlu  

diupayakan perbaikan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.  
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Berikut ini aspek-aspek dalam aktivitas siswa yang belum berhasil dalam siklus I dan 

perlu adanya perbaikan 

(1) Perhatian siswa pada saat guru menyampaikan pembelajaran   

 Nilai yang diperoleh pada aspek ini sebesar 69,98% dengan tingkat 

kebehasilan tinggi. Meskipun termasuk kedalam kategori tinggi, aspek ini perlu 

dilakukan perbaikan dikarenakan guru dalam penyampaian  materi ajar  masih 

banyak menggunakan metode ceramah serta kurang menggunakan media yang 

bervariatif ,hal ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam mengutarakan pertanyaan 

yang berhubungan pelajaran atau menjawab pertanyaan  yang diberikan guru.  

 Langkah-langkah yang bisa untuk mengatasi ketidak keberhasilan dalam 

aspek ini yakni dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada siswa 

mengenai materi yang akan diajarkan kemudian mengaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa selain itu guru juga dapat menggunakan media pembelajaran yang 

berkaitan dengan materi, misalkan gambar atau video pembelajaran.dengan demikian 

siswa akan terpancing untuk bertanya. Selain itu guru juga dapat memberikan 

penguatan berupa pujian bagi yang mampu menjawab pertanyaan maupun yang 

bertanya, selain pujian guru juga dapat memberikan penghargaan berupa tanda 

bintang atau hadiah lain untuk merangsang siswa bertanya. 

(2) kerjasama siswa dalam kelompok 

 Kurang berhasilnya aspek ini dikarenakan siswa belum terbiasa dengan 

pembentukan kelompok secara heterogen yaitu siswa putra dicampur dengan siswa 

putri. Sehingga ada rasa malu dan tidak suka jika mereka bekerjasama. Selain itu 

faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya aspek ini adalah pada saat kegiatan 
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kelompok masih didominasi siswa yang pandai dan mementingkan pendapatnya 

sendiri,  ketidakberhasilan aspek ini tentu saja berpengaruh pada aspek yang lain. 

(3) keberanian siswa dalam melakukan game 

 Pada aspek ini hasil yang diperoleh belum sesuai dengan kriteria ketuntasan 

yang diharapkan hal ini diakibatkan siswa belum terbiasa melakukan game pada saat 

pembelajaran, siswa masih merasa canggung dan belum berani mengemukakan 

pendapatnya karena takut salah, kendala ini dapat diminimalisir dengan 

membiasakan siswa untuk melakukan permainan, guru juga dapat membuat 

permainan yang menyenangkan misalkan talking stik ataupun kata berantai, selain 

ituu guru juga dapat memberikan penguatan berupa pujian maupun hadiah untuk 

merangsang siswa. 

(4) kemampuan siswa dalam melaksanakan turnamen 

Pada aspek ini belum mencapai keberhasilan yang diharapkan oleh guru, hal ini 

diakibatkan siswa belum memahami  aturan turnamen dengan baik oleh karena itu 

guru perlu membimbing siswa dalam menjalankan turnamen 

 Selain aktivitas siswa, performansi guru juga di amati. Pengamatan terhadap 

performansi guru dilakukan pada saat pembelajaran dengan model kooperatif tipe 

teams games tournament (TGT). Performansi guru dinilai dalam pembuatan RPP, 

pelaksanaan pembelajaran serta kompetensi kepribadian dan sosial. Dari hasil 

pengamatan oleh observer , nilai performansi guru pada siklus I mendapat nilai akhir 

sebesar 82,13 dengan kategori sangat baik 

 Meskipun performansi guru telah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditentukan tetapi masih terdapat beberapa indikator pada APKG 1 dan APKG 2 yang 
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belum mencapai indikator yang ditentukan yakni dalam kegiatan eksplorasi dan 

elaborasi. 

 Selain hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar dan performansi guru, juga 

diperoleh hasil belajar siswa pada siklus I. Perolehan hasil belajar siswa pada siklus I 

menunjukan nilai rata-rata kelas 68,78 dan presentase tuntas belajar mencapai 71,42 

%.  

4.1.2.5 Revisi 

Berdasarkan hasil deskripsi data pada pelaksanaan tindakan siklus I 

menunjukan pelaksanaan pembelajaran belum memuaskan. Hal ini ditunjukan 

dengan perolehan rata-rata tes formatif pada siklus I sebesar  68,78, hasil rata-rata tes 

formatif pada siklus I masih belum mencapai kriteria yang sudah ditetapkan pada 

indikator keberhasilan sehingga perlu ditingkatkan agar mencapai persentase kriteria 

ketuntasan minimal dari ketuntasan belajar klasikal. Ketuntasan belajar klasikal yang 

ditetapkan dalam indikator keberhasilan sebesar 75%, artinya dari 28 siswa subjek 

penelitian, harus ada 20 siswa yang mendapat nilai ≥ KKM (70).  

Data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran menunjukkan 

perolehan persentase aktivitas siswa sebesar 74,33 belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, oleh karena itu diperlukan perbaikan-perbaikan dalam 

pembelajaran agar pada siklus II aktivitas siswa dapat meningkat. Perbaikan-

perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan refleksi yang telah dibuat peneliti. 

 Hasil penilaian performansi guru dalam pembelajaran siklus I sebesar 82,13 

dengan kriteria amat baik. Perolehan nilai dinyatakan sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan peneliti. Meskipun demikian, perolehan nilai tersebut 

masih perlu ditingkatkan baik nilai pada aspek APKG 1, APKG 2, maupun APKG 3. 



67 
 

 
 

Hal ini bertujuan agar peneliti dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya 

sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus 2 

Pada deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus II, akan dijelaskan beberapa 

hasil penelitian. Hasil penelitian berupa paparan hasil belajar dan observasi proses 

pembelajaran, Hasil belajar siswa diperoleh melalui teknik tes, yaitu melakukan tes 

formatif pada setiap akhir pertemuan pembelajaran sedangkan hasil observasi siswa 

diperoleh dari pengamatan aktivitas serta performansi guru. Alat yang digunakan 

dalam pemerolehan data aktivitas dan performansi guru adalah lembar aktivitas dan 

lembar APKG 

4.1.3.1 Paparan Hasil Belajar 

Hasil belajar pada siklus II diperoleh dari tes formatif pada setiap akhir 

pembelajaran. Siklus II terdiri dari 2 pertemuan, pertemuan pertama dilaksanakan  

pada tanggal 20 Mei 2012 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 

2012.  

 Hasil tes pada siklus II merupakan hasil tes setelah dilakukan tindakan pada 

materi sumber daya alam. Tindakan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang muncul pada siklus I. pada siklus I nilai tes belum maksimal, karena 

masih ada 8 siswa yang belum memenuhi KKM. Hasil tes pada siklus II mengalami 

peningkatan. Untuk rata-rata kelas pada siklus II ada kenaikan dibandingkan  dengan 

nilai rata-rata pada siklus I. Kenaikan nilai rata-rata dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai rata-rata pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I mendapatkan 

nilai rata-rata 68,78 setelah diadakan perbaikan pada siklus II menjadi 78,56. Hasil 

tes siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.6 Hasil Rata-Rata Tes Formatif Siklus II 

Prestasi  Belajar 
Hasil Belajar Siklus II 

Banyak Siswa Persentase 
Skor <70 4 14,28% 
Skor ≥ 70 24 85,23% 
Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar 24 85,23% 
Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas Belajar 4 14,28% 
Jumlah Nilai Keseluruhan 2200 
Nilai Tertinggi 95 
Nilai Terendah 60 
Nilai Rata-rata tes formatif 78,56 

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

mengalami peningkatan. Pada siklus II diperoleh hasil tes formatif dengan nilai 

tertinggi pada angka 95 sedangkan nilai terendah pada angka 60. Nilai rata-rata 

kelas pada siklus I mencapai 68,78 dan pada siklus II meningkat menjadi 78,56 

Peningkatan hasi belajar siswa dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Diagram 4.3. Perbandingan Nilai Rata-rata tes formatif Siklus I dan Siklus II 

Dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan siklus II terdapat jumlah siswa yang 

tuntas belajar sebanyak 24 siswa atau persentase ketuntasan belajar sebesar 85,23%, 

sedangkan 4 siswa tidak tuntas belajar atau persentase 14,28%. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan nilai rata-rata tes formatif dari siklus I ke siklus II. Pencapaian 

target ketuntasan belajar pada siklus II dapat digambarkan pada diagram berikut: 

68.78

78.56

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

Siklus I Siklus II



69 
 

 
 

 

Diagram 4.4 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 

4.1.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Proses Pembelajaran 

Data hasil observasi proses pengamatan pembelajaran mencakup dua hal 

yakni aktivitas siswa dan performansi guru. 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.7.  Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus II 

N
o 

Aspek yang diamati  Jumlah skor Rata‐rata skor  Persen
Pert I Pert II

1  Keaktifan siswa dalam memulai 
pembelajaran  94,44  98,15  96,30  96,30% 

2  Keaktifan siswa dalam memperhatikan 
penjelasan materi dari guru. 84,26  88,89  86,58  86,58% 

3  Keaktifan siswa dalam kegiatan 
berkelompok 

75,93  77,78  76,86  76,86% 

4  Kemampuan siswa dalam pemeriksaan hasil 
tugas kelompok 75,93  78,70  77,32  77,32% 

5  Keberanian siswa dalam melakukan game 78,70 86,11 82,41  82,41%
6  Kemampuan siswa dalam melaksanakan 

turnamen 81,48  87,04  84,26  84,26% 

7  Ketekunan siswa dalam menyelesaikan 
tugas individu   79,63  83,33  81,48  81,48% 

8  Keaktifan siswa dalam penghargaan 
kelompok. 75,93  75,93  75,93  75,93% 

9 
 

Keaktifan siswa dalam menyimpulkan hasil 
pembelajaran 95,37  97,22  96,30  96,30% 

jumlah skor 
834,26  870,37  852,32 

852,32
% 

71.42

85.23
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Rata‐rata aktivitas  83,43 87,04 85,23  85,23%
Hasil data di atas, dapat diketahui persentase keseluruhan indikator aktivitas 

belajar siswa pada siklus II sebesar 85,23% termasuk pada kriteria sangat tinggi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa berhasil 

untuk mencapai skor rata-rata aktivitas belajar siswa ≥ 75%.  

4.1.3.2.2  Hasil Pengamatan Performansi Guru 

 Observasi terhadap performansi guru dilakukan pada setiap kegiatan 

pembelajaran, baik pada pertemuan pertama maupun kedua. Observasi ini dilakukan 

oleh guru lain yang mengamati peneliti selama melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan APKG. Berikut ini hasil performansi guru siklus II. 

Tabel 4.8. 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
=

+
 

Kategori A 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui performansi guru dari pertemuan pertama 

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

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

observasi oleh rekan guru pada pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(APKG 1) yaitu dari 90,625. Sedangkan pada pelaksanaan pembelajaran (APKG 2) 

memperoleh nilai 85 meningkat menjadi 87,5. Perolehan nilai ini menunjukkan 
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bahwa kemampuan peneliti dalam menyampaikan materi sumber daya alam sudah 

menunjukkan adanya perbaikan dari pada siklus I. Begitu pula dengan kompetensi 

kepribadian dan sosial baik 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. 

4.1.3.3 Refleksi 

Kurang berhasilnya proses pembelajaran yang terjadi pada siklus I membuat 

peneliti perlu melaksanakan tindakan pada siklus II sebagai rangkaian dari penelitian 

tindakan kelas ini. Penggunaan model kooperatif tipe teams games tournament dalam 

siklus II pada materi sumber daya alam di Kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten 

Pemalang sudah dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 

aktivitas belajar siswa pada siklus II ini. Pada siklus I aktivitas siswa mendapat rata-

rata nilai sebesar 74,33 sedangkan pada siklus II aktivitas siswa memperoleh nilai 

rata-rata aktivitas siswa mencapai 85,23. 

Terjadinya peningkatan skor aktivitas belajar siswa ini disebabkan oleh 

meningkatnya aktivitas siswa pada saat memperhatikan penjelasan guru,diskusi 

kelompok maupun pelaksanaan turnamen.  

Selain aktivitas siswa, performansi guru pada siklus II ini juga meningkat. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dibandingkan dengan siklus I, nilai 

performansi guru meningkat  pada pelaksanaan siklus II. Pada siklus I nilai 

performansi guru sebesar 82,13. Kemudian pada siklus II nilai performansi guru 

meningkat menjadi 87.  
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Meningkatnya aktivitas belajar siswa dan performansi guru pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus II. Pada saat siklus I, persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa hanya mencapai 71,42%. Sementara pada siklus II 

meningkat mencapai 85,23%. Peningkatan hasil belajar ini, juga dapat dilihat 

berdasarkan perolehan nilai rata-rata tes formatif. Nilai rata-rata tes formatif pada 

siklus I sebesar 68,78, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 78,23.dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tindakan pada siklus II berhasil, dan 

telah memenuhi indikator keberhasilan.  

4.1.3.4 Revisi 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam pada siswa kelas V SD Negeri 04 Belik 

Kabupaten Pemalang ini sudah berlangsung dengan baik. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament  pada pembelajaran ini mampu 

mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi serta dapat meningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa dan performansi guru. 

4.1.4 Deskripsi Data Pasca Siklus 

Selain tes formatif, hasil belajar juga diperoleh dari pemberian post test 

setelah tindakan pada siklus II, pemberian post tes dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 

2012. Tujuan diadakannya post test ialah untuk mengetahui kemampuan akhir siswa 

setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran sumber daya alam dengan menggunakan 

model teams games tournament.dibawah ini disajikan tabel hasil post test. 
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pembelajaran IPA sudah sangat tinggi, dengan memperoleh nilai 85,3. Data tersebut 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.10 Data Hasil Penilaian Angket Respon Siswa Setelah Tindakan 

Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai 

85,71 10 857,1 

82,14 10 821,4 

78,53 7 549,71 

75 2 300 
60,71 1 60,71 

Jumlah 28 2588,92 

Rata-rata 85,3 
Jika dibandingkan antara hasil penilaian angket respon siswa sebelum dan 

setelah tindakan maka terjadi peningkatan sebesar 27,37. Sebelum tindakan 

perolehan nilai rata-rata penilaian respon siswa sebesar 62,37 dan meningkat menjadi 

85,3 setelah tindakan dilaksanakan. Peningkatan hasil penilaian respon siswa dapat 

dilihat pada diagram berikut ini. 

 

Diagram 4.6 Perbandingan respon siswa sebelum dan setelah siklus. 
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4.2 Pembahasan 

Dasar pembahasan dalam penelitian ini yaitu hasil tes dan nontes yang 

dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Untuk pembahasan hasil 

tes yaitu berupa nilai hasil tes formatif pada tiap siklusnya. Sementara, untuk 

pembahasan hasil nontes, meliputi hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

dan performansi guru pada siklus I dan II. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dengan model teams games tournament pada 

siswa kelas V SD Negeri 04 Belik Kabupaten Pemalang dapat disimpulkan telah 

memenuhi semua aspek indikator keberhasilan. Selanjutnya pembahasan mengenai 

hasil penelitian dilakukan dengan memaparkan pemaknaan temuan penelitian dan 

implikasi hasil penelitian sebagai berikut. 

4.2.1.1 Hasil Belajar 

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 Morgan dalam Suprijono (2011: 2) 

yang menyatakan bahwa ”belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang 

bersifat permanen sebagai hasil dari 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 
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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. 

4.2.1.2 Aktivitas Belajar 

Saat pelaksanaan pembelajaran IPA materi sumber daya alam melalui model 

Teams Games Tournament, siswa sangat tertarik dan termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. 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, hal ini didorong adanya rasa tanggung jawab dari 

semua anggota kelompok untuk saling membantu agar siap pada saat turnamen, Pada 

saat pelaksanaan turnamen siswa juga semakin berani mengemukaan pendapat, siswa 

tidak lagi merasa canggung dan senang pada saat mengikuti  permainan maupun 

tournament berlangsung hal ini senada dengan pendapat Slavin (2010: 166) yang 

menyatakan bahwa” model kooperatif tipe team games tournament adalah suatu 

model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan suasana yang 

menyenangkan disamping menumbuhkan tanggung jawab,kejujuran, kerja sama, 

persaingan sehat dan keterlibatan siswa dalam belajar”. 

4.2.1.3 Performansi Guru 

Proses peningkatan pelaksanaan pembelajaran tidak lepas dari fungsi seorang 

guru yaitu mengajar. “Mengajar pada dasarnya kegiatan akademik yang berupa 
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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. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Ismail (2010) dimana “performansi guru dapat diukur berdasarkan 

tiga indikator yaitu: penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola pembelajaran dan 

komitmen menjalankan tugas”. 

Kondisi pembelajaran IPA materi sumber daya alam melalui model teams 

games tournament, memberikan dampak positif terhadap hasil dan aktivitas belajar 

siswa, serta 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 V SD Negeri 04 Belik Kabupaten 

Pemalang 
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4.2.1 Implikasi Hasil Penelitian 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament pada subjek yang peneliti lakukan dapat berimplikasikan pada beberapa 

aspek yang meliputi peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa, serta performansi 

guru. Berikut implikasi dari hasil penelitian melalui model pembelajaran koopertif 

tipe teams games tournament. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament 

memerlukan kreatifitas guru dalam proses pembelajaran. Untuk itu guru perlu 

mempelajari tentang model teams games tournament baik secara konseptual maupun 

praktis. Kemampuan guru dalam penerapan model kooperatif yaitu dalam merancang 

media pembelajaran, memotivasi siswa untuk belajar, membimbing kerja kelompok, 

membuat permainan, membimbing siswa dalam kegiatan tournament, pemberian 

penghargaan kepada siswa, dan pengelolaan kelas yang baik  

Penerapan model pembelajaran koopertaif tipe teams games tournament pada 

mata pelajaran IPA materi sumber daya alam di kelas V SD Negeri 04 Belik 

Kabupaten Pemalang mampu melatih siswa untuk siap mengikuti pembelajaran 

dimana dalam proses pembelajaran tersebut menuntut keaktifan siswa dalam 

perhatian pada saat presentasi kelas, bertanya,aktif dalam kegiatan kelompok dan 

berani mengemukakan pendapat pada saat pelaksanaan turnamen. 

 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.  
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  Keberhasilan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

teams games tournament dapat dilakukan oleh guru pada mata pelajaran dan kelas 

yang lain selain kelas V. Model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament 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 yang telah disajikan dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model teams games tournament telah berhasil 

meningkatkan pembelajaran IPA materi sumber daya pada siswa kelas V SD Negeri 

04 Belik kabupaten Pemalang. Adapun peningkatan pembelajaran secara rinci 

disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Nilai rata-rata kelas saat pelaksanaan pre test mencapai 53,92 meningkat pada 

hasil post test menjadi 78,39 dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 

21,42% menjadi 89,28%. Selain itu, nilai rata-rata kelas pada siklus I yang mencapai 

68,78 meningkat pada siklus II menjadi 84,53 dengan peningkatan ketuntasan belajar 

klasikal dari 71,43% pada siklus I dan meningkat menjadi 86,29% pada siklus II. 

(2) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I  mencapai 

74,33% meningkat pada siklus II menjadi 85,23% dan telah mencapai kriteria 

aktivitas belajar sangat tinggi. 

(3) Peningkatan Performansi Guru 

Perolehan nilai performansi guru melalui APKG 1, 2 dan 3 telah mencapai 

indikator keberhasilan dengan perolehan nilai akhir pada siklus I yang mencapai 

82,13 meningkat pada siklus II menjadi 87. 
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5.2  Saran 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah disajikan, 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

(1) Model pembelajaran teams games tournament dapat dijadikan alternatif model 

pembelajaran yang dapat digunakan guru.. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan terbukti bahwa model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu guru dapat mencoba untuk menerapkan model teams games 

tournament dalam proses pembelajaran di kelas 

(2) Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi dalam pembelajaran. 

Dengan demikian siswa tidak merasa bosan dan menjadi bersemangat ketika 

mengikuti pembelajaran. 

(3) Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru agar dapat berinovasi 

dan berkreativitas dalam melakukan pembelajaran. Sebagai contoh, dengan 

menggunakan model pembelajaran teams games tournament, guru dapat 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan mutu sekolah. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENILAIAN PRE TEST DAN POST TEST 

   Sekolah  : SD Negeri 04 Belik 

   Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

   Kelas/semester : V/2 

   Alokasi waktu  : 2X30 menit 

   Nama    : 

   No absensi  : 

Berilah tanda silang(X) pada jawaban yang paling benar! 

1. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari…. 

a.benda hidup     c. mineral 

b.hewan      d.benda mati 

2. Sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup disebut sumber daya alam…. 

a. hayati      c.sumber daya alam 

b.non hayati     d. dapat diperbaharui 

3.Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat adalah…. 

a.kunyit dan jahe     c. daun pisang dan daun tulip 

b.jeruk dan apel     d. kumis kucing dan daun 

singkong 

4. Emas dan perak dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat…. 

a.alat rumah tangga     c. kerajinan tangan 

b.perhiasan      d. kalung dan gelang 

5. Berikut ini disajikan tabel 

Besi Emas 

Tumbuhan Kayu 

Hewan Intan 

Tanah Minyak bumi 

Dari tabel diatas manakah yang termasuk sumber daya alam hayati… 

a.besi, tumbuhan, kayu    c. intan, emas, besi, tanah 

b. emas, tanah, minyak bumi   d.tumbuhan dan hewan 

6. Dibawah ini yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 

yaitu… 
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a.batubara, minyak bumi, air   c. udara, batubara, air 

b.batubara, logam, minyak bumi   d.udara, logam, minyak bumi 

7. Dibawah ini yang merupakan sumber  daya alam yang  dapat diperbarui yaitu…. 

a.udara,sinar matahari,tumbuhan    c.  Batubara,minyak bumi,air 

b.udara,minyak bumi,air    d. Batubara,sinar matahari,air 

8. Batubara dan minyak bumi termasuk bahan…. 

a.Logam   c.  Mineral 

b.Non logam  d.  Non mineral 

9. Jasad renik laut dan hewan yang tertimbun lumpur dalam waktu  jutaan tahun akan 

menjadi…. 

a. Batu bara     c. Logam 

b. Minyak bumi     d. Mineral 

10. Pembusukan dan penimbunan sisa tumbuhan selama ribuan bahkan jutaan tahun 

akan menjadi…. 

a. Batu bara     c. Logam 

b. Minyak bumi     d. Mineral 

11. Hasil olahan minyak bumi yang menjadi bahan pembuatan lilin yaitu…. 

a. Kerosin      c. Parafin  

b. Vaselin      d. Bensin 

12. Hasil olahan minyak bumi yang menjadi bahan bakar kompor dan lampu minyak 

yaitu…. 

a. Kerosin      c. Parafin 

b. Vaselin     d. Bensin 

13.Hasil olahan minyak bumi yang digunakan untuk kosmetik,campuran salep dan 

obat-obatan yaitu…. 

a. Kerosin      c. Parafin 

b. Vaselin     d. Bensin 

 

14.Logam yang kandungannya terbanyak dalam kerak bumi yaitu…. 

a. Alumunium      c. Tembaga 

b. Nikel       d. Besi 
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15. Hasil pengolahan minyak bumi pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor .... 

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

b. 2, 4, 5        d. 2, 3, 5 

16. Logam yang biasanya menjadi bahan pencampur dan dipakai untuk melapisi besi 

agar tidak berkarat adalah…. 

a. Alumunium       c. Tembaga 

b. Nikel        d. Besi 

17. Yang sering disebut sebagai logam mulia adalah .... 

a. emas dan permata      c. besi dan aluminium 

b. intan dan berlian      d. emas dan perak  

18. Semua kekayaan alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

harus .... 

a. dihabiskan     c. dibiarkan agar tetap utuh 

b. dimanfaatkan     d. dijual ke luar negeri 

19. SDA yang langsung dapat kita gunakan antara lain…. 

a.  Logam dan minyak bumi    c. Air dan Udara  

b. Minyak bumi dan air     d. Air dan batubara 

20. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memelihara SDA kecuali….  

a.  Mengemat penggunaan air   c. Membuang sampah di sungai  

b. Menghemat penggunaan listrik  d. menanami pohon di lahan 

kosong 

21. Penambangan aspal di Indonesia terdapat di …. 

a. Pulau buton      c. Tulungagung  

b. Martapura     d. Pulau bintan 

No Kekayaan alam 

1. Avtur 

2. Bensin 

3. Alumunium 

4. Aspal 

5. Batubara 
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 22.Sumber daya alam utama yang amat sangat besar dan tidak akan pernah habis 

yaitu…. 

a. padi      c. sinar matahari  

b. hewan       d. tumbuhan 

23. Penambangan tembaga di Indonesia (Tembagapura ) terdapat di pulau…. 

a. Kalimantan      c. Sulawesi 

b. Sumatera      d. Papua  

24. Contoh kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui adalah ... . 

a. hutan       c. air 

b. bahan tambang     d. tanah 

25. Kita harus menjaga kelestarian hutan,karena hutan adalah salah satu SDA.  Salah 

satu   caranya adalah .... 

a. melalukan perladangan berpindah 

b. menebang pohon-pohon untuk dijadikan kayu 

c. melakukan penghijauan atau reboisasi   

d. membakar hutan untuk lahan pertanian 

26.Perunggu adalah hasil campuran….  

a. besi dengan tembaga    c. tembaga dan timah  

 b. besi dan nikel      d. nikel dan perak 

 27.Sumber daya alam yang termasuk sumber daya energi adalah .... 

a. Batubara      c. tembaga 

b. besi       d. belerang 

28. Berikut ini sumber daya alam yang termasuk jenis batuan adalah .... 

a. intan       c. perak 

b. emas       d. Besi 

 29.Bahan tambang yang digunakan untuk pembuatan besi baja ialah…. 

a. Mangan      c. Belerang 

b. Bauksit       d. Batubara 

 30.Penambangan bauksit di Indonesia terdapat di …. 

a. Pulau buton       c. Tulungagung  

b. Martapura      d. Pulau bintan 
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Kerjaan soal essay di bawah ini dengan benar! 

ESSAY 

1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? 

2. Mengapa air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui? 

3. Sebutkan 3 hal yang dapat dilakukan untuk memelihara sumber daya alam! 

4.  Sebutkan apa yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber    

     daya alam yang tidak dapat diperbarui! 

5. Sebutkan hasil-hasil pengolahan minyak bumi! 

6. Sebutkan contoh-contoh SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat 

diperbarui! 

7.   Sebutkan 3 perilaku manusia yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan 

sumber daya alam! 

8.   Mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada? 

9. Sebutkan 3 jenis logam yang bisa digunakan untuk perhiasan! 

10. Mengapa manusia disebut sebagai sumber daya paling berpengaruh dan 

bertanggung jawab atas keadaan alam? 
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KISI – KISI SOAL PRE TEST DAN POST TEST 
No Kompetensi dasar Materi Indikator soal Ranah 

kognitif 
Bentuk 
soal 

No 
soal 

 7.7. 
mengidentifikasi 
beberapa kegiatan 
manusia yang dapat 
mengubah 
permukaan bumi 
(pertanian, 
perkotaan.dsb) 

Sumber 
Daya 
Alam 

• Siswa mampu 
mengidentifikasi mana 
yang  termasuk sumber 
daya alam yang tidak 
dapat diperbarui 

• Siswa mampu 
menyebutkan  sumber  
daya alam yang  dapat 
diperbarui 

• Siswa mampu 
membedakan  
jenis/golongan SDA 
Batubara dan minyak 
bumi  

• Siswa mampu 
menyebutkan hasil Jasad 
renik laut dan hewan yang 
tertimbun lumpur dalam 
waktu  jutaan tahun 

• Siswa mampu 
menyebutkan  hasil 
pembusukan dan 
penimbunan sisa 
tumbuhan selama ribuan 
bahkan jutaan tahun 

• Siswa mampu 
menyebutkan hasil olahan 
minyak bumi yang 
menjadi bahan pembuatan 
lilin 

• Siswa mampu 
menyebutkan  minyak 
bumi yang menjadi bahan 
bakar kompor dan lampu 
minyak 

• Siswa mampu 
menyebutkan  olahan 
minyak bumi yang 
digunakan untuk 
kosmetik,campuran salep 
dan obat-obatan    

• Siswa mampu 
mengidentifikasi logam 
yang kandungannya 
terbanyak dalam kerak 
bumi 

• Siswa mampu memilh 
mana yang termasuk 
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pengolahan minyak bumi 
• Siswa mampu 

menyebutkan logam yang 
biasanya menjadi bahan 
pencampur dan dipakai 
untuk melapisi besi agar 
tidak berkarat 

• Siswa mampu 
menyebutkan  jenis SDA 
yang disebut  logam 
mulia 

• Siswa mampu 
menyebutkan hal yang 
harus dilakukan pada 
kekayaan alam di 
Indonesia 

• Siswa mampu 
menyebutkan  SDA yang 
langsung dapat kita 
gunakan 

• Ditanyakan hal-hal yang 
bukan kita lakukan untuk 
memelihara SDA 

• Ditanyakan tempat 
penambangan aspal di 
Indonesia 

• Ditanyakan sumber daya 
alam utama yang amat 
sangat besar dan tidak 
akan pernah habis 

• Siswa mampu 
menyebutkan  nama pulau 
tempat penambangan 
tembaga di Indonesia 
(Tembagapura ) 

• Siswa mampu 
menyebutkan  contoh 
kekayaan alam yang tidak 
dapat diperbarui 

• Siswa mampu 
menyebutkan  salah satu 
cara menjaga kelestarian 
hutan 

• Siswa mampu 
menyebutkan  bahan 
campuran untuk membuat 
perunggu 

• Siswa mampu 
menyebutkan  mana yang 
termasuk sumber daya 
energi 
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• Siswa mampu 
menyebutkan  sumber 
daya alam yang termasuk 
jenis batuan 

• Siswa mampu 
menyebutkan  bahan 
tambang yang digunakan 
untuk pembuatan besi 
baja 

• Siswa mampu 
menunjukan  dimana 
tempat penambangan 
bauksit 

• Siswa mampu 
menjelaskan dimaksud 
dengan Sumber Daya 
Alam. 

• Siswa mampu 
menjelaskan  mengapa air 
merupakan sumber daya 
alam yang dapat 
diperbarui.  

• Siswa mampu 
menyebutkan 3 hal yang 
dapat dilakukan untuk 
memelihara sumber daya 
alam 

• Siswa mampu 
menjelaskan apa yang 
dimaksud sumber daya 
alam yang dapat 
diperbarui dan sumber  
daya alam yang tidak 
dapat diperbarui 

• Siswa mapu menyebutkan 
hasil-hasil pengolahan 
minyak bumi 

• Siswa mampu 
memberikan contoh-
contoh SDA yang dapat 
diperbarui dan SDA yang 
tidak dapat diperbarui 

• Siswa mampu 
menybutkan 3 perilaku 
manusia yang dapat 
merusak kelestarian 
lingkungan dan sumber 
daya alam 

• Siswa mampu 
menjelaskan mengapa 
manusia harus menjaga 
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kelestarian sumber daya 
alam 

• Siswa mampu 
menyebutkan tiga hasil 
penyulingan minyak bumi 
dan kegunaannya 

• Siswa mampu 
menyebutkan 3 jenis 
logam yang bisa 
digunakan untuk 
perhiasan 

• Siswa mampu 
menjelaskan mengapa 
manusia disebut sebagai 
sumber daya paling 
berpengaruh dan 
bertanggung jawab atas 
keadaan alam? 
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Lampiran 2 

Angket Respon Siswa terhadap Pembelajaran IPA 

Materi Sumber Daya Alam 

Nama   : 

Tanggal/hari  : 

Kelas/semester : 

Sekolah  : 

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 membaca dan 
belajar IPA. 

   

b) Saya selalu hadir pada 
pelajaran IPA. 

   

c) Saya memperhatikan pelajaran 
IPA. 

d) Saya mencatat materi pada saat 
pelajaran IPA berlangsung 

   

2. Tujuan dan ruang 
lingkup IPA 

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. 

d) Dengan adanya alam sekitar, 
saya semakin mengagumi 
kebesaran Tuhan. 

   

No. Aspek yang Deskriptor Tanda cek (√ )  
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ditanyakan 

3. 

Sumber daya alam: 
• Sumber daya alam 

dan 
pemanfaatannya 

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.

   

• Sumber daya alam 
dan jenis jenis nya 

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

   

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

   

c) Saya semakin tahu kalau 
sumber daya alam ada yang 
dapat perbaharui dan tidak 
dapat diperbaharui. 

   

d) Saya memperoleh informasi 
tentang jenis-jenis sumber 
daya alam dan dampak 
penggunaannya terhadap 
kenampakan bumi 

   

• Pelestarian sumber 
daya alam 

a) Saya mengetahui cara 
melestarikan sumber daya alam 

   

b) Saya semakin sadar  pentingnya 
menjaga lingkungan 

 

   

c) Saya  memperoleh informasi 
tentang manfaat menjaga 
sumber daya alam 

   

d) Saya semakin tahu  jenis jenis 
sumber daya alam yang perlu 
dilestarikan 

   

4. Belajar kelompok 

a) Saya pernah belajar kelompok.    
b) Saya senang belajar kelompok.    
c) Belajar kelompok dapat 

meningkatkan sikap saling 
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menghargai sesama teman. 
d) Melalui kerja kelompok saya 

dapat bertanya kepada teman 
satu kelompok jika ada materi 
yang kurang paham. 

 
 

   

No. Aspek yang 
ditanyakan Deskriptor 

Tanda cek (√ ) 
Skor 

Ya Tidak 

5. 
Belajar kelompok 
model Teams Games 
Turnament (TGT) 

a) Saya mengetahui metode 
belajar kelompok Teams 
Games Turnament (TGT) 

   

b) Belajar kelompok TGT dengan 
turnamen membuat saya 
semakin tertarik. 

   

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

   

d) Belajar kelompok TGT dapat 
meningkatkan hasil belajar 
saya. 

   

                            Skor Total    
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Lampiran 3 

Alat Penilaian Kemampuan Guru 
(APKG) 1 

Lembar Penilaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

A. Identitas 
1. Nama  : 
2. NIM  : 
3. Tempat Mengajar  : 
4. Kelas  : 
5. Alokasi Waktu : 
6. Tanggal  : 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda √ pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang disediakan 
tampak. 

Berilah skor 1 jika hanya satu deskriptor pada aspek yang diamati yang muncul. 

Berilah skor 2 jika hanya dua deskriptor pada aspek yang diamati yang muncul. 

Berilah skor 3 jika hanya tiga deskriptor pada aspek yang diamati yang muncul. 

Berilah skor 4 jika keempat deskriptor pada aspek yang diamati muncul. 

NO Aspek yang 
Diamati 

Deskriptor Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1 Indikator 
Pembelajaran 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku 
yangg dapat diukur yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

  

Indikator dikembangkan sesuai dengan 
karakteristik peserta didik, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah 

 

Digunakan sebagai alat untuk 
menyusun alat penilaian 

 

Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat dicapai 

 

2 Tujuan 
Pembelelajaran 

Berisi Kompetensi yang Operasional 
yang dapat dicapai 
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Dirumuskan dalam bentuk pernyataan 
yang operasional dari KD 

 

Minimal memuat komponen  siswa, 
kata kerja operasional, kondisi dan 
materi 

 

Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang kompleks, dari 
yang konkret sampai yang abstrak, 
dari ingatan hingga kreasi 

 

3 Materi Ajar Materi Ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan 

  

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi 

 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa 

 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK  
4 Alokasi Waktu Mencantumkan alokasi waktu secara 

keseluruhan 
  

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir 

 

Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan awal 
dan akhir 

 

Alokasi waktu sesuai dengan materi  
5 Model 

Pembelajaran 
Pemiihan model pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
peserta didik 

  

Pemilihan model pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran 

 

Model pembelajaran digunakan oleh 
guru untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik mencapai kompetensi 
dasar 

 

Menggunakan multimodel  
6 Kegiatan 

pembelajaran 
Dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang 

  

Memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif 

 

Memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
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sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik, serta psikologis 
peserta didik 
Memulai kegiatan awal, inti, dan 
kegiatan akhir dan dilakukan secara 
sitematis dan sistemik melalui proses 
eksplorasi,elaborasi, dan konfirmasi 

 

7 Penilaian Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi 

  

Memuat teknik tes dan nontes  
Mengarah keberfikir tingkat tinggi  
Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian 

 

8 Sumber 
belajar/media 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar 

  

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada meteri ajar, kegiatan 
pembelajaran 

 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapai 
kompetensi  

 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV) 

 

 Skor total    
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Alat Penilaian Kemampuan Guru 
(APKG) 2 

Lembar Penilaian 

Pelaksanaan Pembelajaran 

A. Identitas 
1. Nama  : 
2. NIM  : 
3. Tempat Mengajar : 
4. Kelas  : 
5. Alokasi Waktu : 
6. Tanggal  : 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda √ pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang disediakan 
tampak. 

Berilah skor 1 jika hanya satu deskriptor pada aspek yang diamati yang muncul. 

Berilah skor 2 jika hanya dua deskriptor pada aspek yang diamati yang muncul. 

Berilah skor 3 jika hanya tiga deskriptor pada aspek yang diamati yang muncul. 

Berilah skor 4 jika keempat deskriptor pada aspek yang diamati muncul. 

NO Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1 Kegiatan 
Pendahuuan. 
 
Pada kegiatan 
pembelajaran, guru: 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaraan 

  

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari 

 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai 

 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan  sesuai 
silabus 

 

2 Eksplorasi 
 
 
Pada kegiatan 

Melibatkan peserta didik mencari 
informasi yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan model 
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eksplorasi, guru: pemebelajaran yang telah di susun. 
Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, 
dan sumber belajar 

 

Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antar peserta didik serta antara peserta 
didik dan guru, lingkungan, dan 
sumber belajar lain 

 

Melibatkan peserta didik secara aktif 
dalam setiap kegiatan pembelajaran, 
dan memfasilitasi peserta didik 
melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan 

 

3 Elaborasi 1 
 
Pada kegiatan 
elaborasi, guru: 

Membiasakan peserta didik membaca 
dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas tertentu yang bermakna 

  

Memfasilitasi peserta didik melalui 
pertanyaan, pemberian tugas, diskusi, 
untuk memunculkan gagasan baru 
baik secara lisan maupun tertulis 

 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa talut 

 

Memfasilitasi peserta didik dalam 
pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif 

 

4 Elaborasi 2 
 
Pada kegiataan 
elaborasi, guru: 

Memfasilitasi peserta didik untuk 
berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar 

  

Memfasilitasi peserta didik untuk 
membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun  tertulis, 
secara individual maupun kelompok 

 

memfasilitasi peserta didik untuk 
menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok 

 

Memfasilitasi peserta didik 
melakukan pameran, turnamen, 
festival, serta produk yang dihasilkan 

 

5 Konfirmasi 1 
 
Pada kegiatan 
konfirmasi, guru: 

Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah, terhadap 
keberhasilan peserta didik 

  

Memberikan konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan elaborasi pesrta 
didik melalui berbagai sumber 

 

Memfasilitasi peserta didik  
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melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah 
diketahui 
Memfasilitasi peserta didik untuk 
memperoleh pengalaman yang 
bermakna 

 

6 Konfirmasi 2 
 
Pada kegiatan 
konfirmasi, guru: 

Berfungsi sebagai narasumbe dan 
fasilitator, membantu menyelesaaikan 
masalah 

  

Memberi acuan agar peserta didik 
dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi 

 

Memberi informasi pada peserta didik 
untuk bereksplorasi lebih jauh 

 

Memberikan motivasi kepada peserta 
didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif 

 

7 Kemampuan 
mengolah kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana 

  

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif 

 

Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selam pembelajaran 

 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran 

 

8 Ketepatan antara 
waktu dan  materi 
pelajaran 

Dimulai sesuai dengan rencana   
Waktu digunakan dengan cermat  
Tidak terburu-buru/diperlambat  
Diakhiri sesuai dengan rencana  

9 Menyampaikan 
Materi sesuai 
dengan Hierarki 
Belajar dan Karakter 
Siswa  

Dari konkret ke abstrak   

  Materi berkaitann dengan materi lain   
  Bermuara pada simpulan   
  Dari hal yang telah diketahui siswa 

(ZPD= Zone Proximl development) 
  

10 Kegiatan Penutup 
 
Pada  kegiatan 
penutup. Guru : 

Bersama-sama dengan peserta didik 
dan atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran 

  

 Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram  

  

  Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran 
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  Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
peserta didik, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

  

 Skor total    
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Lembar Penilaian 

Kompetensi Kepribadian dan Sosial 
 

A. Identitas Peserta Didik yang Dinilai 
1. Nama    : 
2. Nim    : 
3. Tempat Mengajar : 
4. Kelas   : 
5. Alokasi Waktu : 
6. Tanggal  : 
B.  Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda √ pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang disediakan 
tampak. 
Berilah skor 1 jika hanya satu deskriptor pada aspek yang diamati yang 
muncul. 
Berilah skor 2 jika hanya dua deskriptor pada aspek yang diamati yang 
muncul. 
Berilah skor 3 jika hanya tiga deskriptor pada aspek yang diamati yang 
muncul. 
Berilah skor 4 jika keempat deskriptor pada aspek yang diamati muncul. 

NO Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1 Ketaatan dalam 
menjalankan ajaran 
agama 

Meyakini ajaran agamanya yang 
paling benar dan tidak meremehkan 
ajaran agama lain 

  

Meyakini bahwa hidup didunia diikuti 
kehidupan abadi di akhirat 

 

Meyakini bahwa kualitas hidup 
didunia menentukkan kualitas hidup 
diakhirat 

 

Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan  sesuai 
silabus 

 

Menyakini bahwa hidup didunia 
adalah kesempatan membawa modal 
di akhirat 

 

2 Tanggung Jawab Peduli terhadap kesejahteraan diri   

Alat Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial 
(APKG 3 ) 
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sendiri dan keluarganya 
Peduli terhadap kesejahteraan siswa 
dan keluarganya 

 

Peduli terhadap kesejahteraan teman 
kerjanya 

 

Peduli terhadap keberlangsungan 
tempat kerjanya dan sekolah lain 

 

3 Kejujuran 
 
 
 
 
 

Mengakui adanya kebenaran   
Memberikan informasi yang benar  
Melaksanakan kebenaran meskipun ia 
tidak setuju/ia rugikan 

 

Menghargai orang  yang  jujur  

4 Kedisiplinan Patuh terhadap peraturan yang dibuat 
atasan 

  

Patuh terhadap aturan yang dibuat 
sendiri 

 

Menghargai orang yang disiplin  
Mendorong orang yang tidak disiplin 
agar menjadi disiplin 

 

5 Keteladanan Memiliki perilaku yang baik   
Dapat menjadi teladan bagi orang lain  
Selalu memperbaiki kualitas 
perilakunya 

 

Peduli pada orang lain  
6 Etos Kerja Berprinsip bekerja adalah  ibadah   

Berprinsip bekerja adalah  seni  
Berprinsip bekerja adalah 
anugerah/rahmat 

 

Berprinsip bekerja adalah pelayanan 
 

 

7 Inovasi dan 
Kreativitas 

Meyakini bahwa orang yang inovatif 
dan kreatif pada akhirnya lebih 
diuntungkan 

  

Menghargai tinggi orang yang 
inovatif dan kreatif 

 

Tidak puas dengan  hal yang  ada  
Selalu mencoba hal yang baru  

8 Kemampuan 
Menerima Kritik 
dan Saran 

Selalu melakukan koreksi diri   
Menyukai diskusi  
Menghargai kritik dan saran dari 
orang lain 

 

Tidak merasa dirinya selalu benar  
9 Menyampaikan 

Materi sesuai 
dengan Hierarki 

Dapat berkomunikasi secara lisan 
dengan orang lain 

  

Dapat berkomunikasi secara tertulis   
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Belajar dan Karakter 
Siswa  

dengan orang lain 
Dapat memahami bahasa tubuh orang 
lain 

  

Dapat menyatakan sesuatu  dengan 
bahasa tubuh  

  

10 Kemampuan 
Bekerja Sama 

Dapat dipimpin orang lain   
 Dapat memimpin orang lain   
  Dapat menerima pekerjaan yang baik 

meskipun berasal dari orang  yang 
tidak segolongan dengan dirinya 

  

  Dapat menolak pekerjaan yang buruk 
meskipun berasal dari orang yang 
segolongan dengan dirinya 

  

 Skor total    
  
Untuk persyaratan lulus  
APKG 1 Skor terendah 23  
APKG 2 Skor terendah 28,4 
APKG 3 Skor terendah 28,4 
Nilai akhir  minimal 71 
Penentuan nilai akhir  
Skor APKG 1, APKG 2 dan APKG 3 ditransfer kenilai terlebih dulu kemudian 
dimasukkan ke rumus berikut : 
 
 2 N 1 + 2 N 2 + 2 N 3 
Nilai Akhir :       5 
N1 : Nilai APKG 1 
N2 : Nilai APKG 2 
N3 : Nilai APKG 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 52,5 
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 
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13 40,625  29 90,625 
14 43,75  30 93,75 
15 46,875  31 96,875 
16 50  32 100 

 
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 

   Pemalang,    Mei 2012 

                                                                                  Observer 

 

 

                                                                                        Dwi retno Wulandari 

                                                                                    NIP. 19841019 201001 2 021 
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Lampiran 4 

ALAT PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

 
1. Keaktifan siswa dalam memulai   pembelajaran      1          2          3          4 
 
                                                                              Nilai butir 1 = A 

2.    Keaktifan siswa dalam            1          2           3         4 

memperhatikan penjelasan materi 

dari guru. 

                                                                              Nilai butir 2  = B 

        

                                                                               1          2          3          4 

3.  Keaktifan siswa dalam kegiatan  

       berkelompok. 

                                                                        Nilai butir 3 = C 

 

   1           2          3          4 

4. Kemampuan siswa dalam 

pemeriksaan hasil kelompok  

                                                                    Nilai butir 4 = D 

 

                                                                       1         2          3          4 

5. Keberanian siswa dalam 

 melakukan game.  

                                                                      Nilai butir 5= E 

 

                                                                                1          2           3         4 

6. Kemampuan siswa dalam 

melaksanakan turnamen  

                                                                  Nilai butir 6 = F 
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                                                                    1          2         3           4 

7. Ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas individu   

                                                                      Nilai butir 7 = G 

 

  1          2          3          4 

8. Keaktifan siswa dalam 

penghargaan kelompok  

                                                                     Nilai butir 8 = H 

 

9. keaktifan siswa dalam mengambil  1          2          3          4 

 Kesimpulan pembelajaran 

  Nilai butir 9 = I 

 

Skor Maksimal           =  9 x 4 = 36 

Nilai Aktivitas Siswa =  A B C D E F G
S  M

 x 100 

 

   Pemalang,    Mei 2012 

                                                                                  Observer 

 

 

                                                                                        Dwi retno Wulandari 

                                                                                    NIP. 19841019 201001 2 021 
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SILABUS KELAS V SEMESTER II 

Sekolah  : SD Negeri 04 Belik 

Mata pelajaran  : IPA 

Kelas/semester : V/II  

Standar kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 
Kompetensi 

dasar 

Materi 

pokok/ 

pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber belajar 

7.7 

mengidentifikasi 

beberapa 

kegiatan 

manusia yang 

dapat mengubah 

permukaan 

bumi 

Sumber daya 

alam 

• Membuat daftar contoh, 

jenis dan kegunaan 

beberapa sumber daya 

alam dalam kehidupan 

sehari-hari 

• Mendiskusikan sumber 

daya alam yang dapat 

diperbaharui dan tidak 

dapat diperbaharui 

• Mengelompokan sumber 

daya alam yang dapat 

diperbaharui dan tidak 

dapat diperbaharui 

• Mendiskusikan 

• Mengidentifikasi beberapa 

jenis sumber daya alam 

yang digunakan di 

indonesia misalnya 

mineral, air, tumbuhan, 

hewan dan sinar matahari 

• Membedakan antara 

sumber daya alam hayati 

dan non hayati 

• Membedakan sumber daya 

alam yang dapat 

diperbaharui dan tidak 

dapat diperbaharui 

• Mendiskripsikan sumber 

• Tertulis 

dan lisan 

• Unjuk 

kerja 

melakukan 

diskusi 

 

8 jp x 35 

menit 

Buku IPA kelas 5 

Buku yang 

relevan,sumber belajar 

yang relevan misalkan 

gambar dan video 
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pemanfaatan sumber 

daya alam berdasarkan 

pengamatan gambar-

gambar situasi 

• Mendiskusikan dampak 

yang timbul akibat 

pembukaan lahan dan 

pembuatan 

bendungan,penangkapan 

ikan dengan bom, 

maupun pembukaan 

tambak di daerah pantai. 

• Mendiskusikan cara-

cara melestarikan 

lingkungan  

daya alam yang digunakan 

di indonesia misalnya 

mineral, hewan, air, 

tumbuhan  

• Mengidentifikasi  beberapa 

kegiatan manusia yang 

mengubah permukaan 

bumi untuk memenuhi 

kebutuhannya misalkan 

pertanian, 

pertokoan,penambangan,pe

nebangan hutan dll. 

• Mendiskusikan cara-

cara melestarikan 

lingkungan 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 
 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/II 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar : 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb). 

Indikator :  1. Mengidentifikasi beberapa jenis sumber daya alam 

yang digunakan di Indonesia misalnya, air, tumbuhan, 

hewan, dan sinar matahari. 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan  penjelasan dari guru tentang sumber daya alam, 

siswa dapat menjelaskan  pengertian sumber daya alam 

2. Melalui  pengamatan gambar/benda sumber daya alam siswa mampu 

menyebutkan minimal 4 sumber daya alam 

3. Dengan  diskusi kelompok siswa dapat mengelompokan minimal 4 sumber 

daya alam hayati dan non hayati 

4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan minimal 4 manfaat 

sumber daya alam bagi manusia 

II. MATERI AJAR 

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

2. Sumber daya alam hayati dan non hayati 

3. Kegunaan sumber daya alam dalam kegiatan sehari-hari 

4. Contoh benda yang berasal dari alam yang digunakan manusia 

III. METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 
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2. Model pembelajaran : kooperatif tipe TGT 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Awal ( 5 Menit ) 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Siswa menjawab salam 

3. Guru mengadakan pengkondisian kelas ( merapikan tempat duduk, 

posisi duduk, menyiapkan media pembelajaran ) 

4. Guru memberikan motivasi 

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

ingatkah kalian dengan pelajaran IPA pada saat kalian kelas 4 tentang 

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

ada di Indonesia.  

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti ( 45 Menit ) 

1. Eksplorasi (15 menit) 

(1) Guru menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

(2) Guru menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. 

(3) Guru menjelaskan sumber daya alam hayati dan non hayati 

(4) Guru menunjukan gambar sumber daya alam. 

(5) Guru menjelaskan kegunaan sumber daya alam dalam kegiatan 

sehari-hari. 

(6) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

2. Elaborasi (25 menit) 

(1) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok kecil dengan anggota 4 

atau 5 siswa. 

(2) Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap 

kelompok sesuai dengan kemampuan tiap anggota kelompok. 

(3) Siswa melakukan diskusi kelompok 

(4) Guru membagikan LKS pada tiap-tiap kelompok 

(5) Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru 

(6) Guru membentuk kelompok untuk melakukan turnament sesuai 

dengan kemampuan tiap-tiap anggota kelompok. 
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(7) Guru menjelaskan aturan permainan dalam turnament. 

(8) Siswa melakukan turnament dengan bimbingan guru 

(9) Guru dan siswa melakukan penghitungan skor yang diperoleh 

tiap-tiap anggota kelompok yang mengikuti turnamen 

(10) Guru memberikan penghargaan bagi kelompokm yang mendapat 

skor tertinggi 

3. Konfirmasi (5 menit) 

a. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi yang 

belum dipahami 

b. Guru meluruskan pandangan siswa mengenai materi yang 

diajarkan 

c. Kegiatan Akhir ( 20 Menit ) 

1. Guru dan siswa membuat kesimpulan pembelajaran 

2. Siwa mencatat pokok-pokok pembelajaran  

3. Guru memberikan tes formatif I 

4. Menutup pelajaran 

5. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas atau pekerjaan rumah. 

V. ALAT /SUMBER BELAJAR 

a). Alat : gambar SDA, contoh benda sumber daya alam 

b). Sumber belajar : 

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

182 

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

183 

VI. EVALUASI.  

• Prosedur evaluasi 

1. Penilaian hasil  : menggunakan tes formatif 

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

seperti pengamatan dalam proses pembelajaran, 

diskusi kelompok dan pada saat turnament 

• Teknik Penilaian : Tes dan non-test 
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• Jenis penilaian  : Tes tertulis 

• Alat penilaian : Soal (terlampir) 

• Bentuk tes  : Objektif test  

• Skor penilaian : 
S
S

x100  

Keterangan :  

SP = Skor Perolehan 

Sn = Skor Maksimal 

NA = Nilai akhir 

        Pemalang, 
 Observer      Peneliti  
 
 
 
           Dwi Retno Wulandari, M.Ad          Catur Prasetyo  
 NIP. 19841019 201001 2 021   NIM. 1402408227 
 

 

 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 

Edy Sosiowanto,S.Pd 
NIP. 19570702 197802 1 005 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Sekolah  :  

Mapel   : 

Kelas/semester : 

Waktu   : 

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

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

barang-barang tersebut ! 

No. Jenis barang 
Sumber Daya Alam 

Kegunaan 
Hayati Non hayati 

1.  
Beras  

   

2.  
Daging sapi 

   

3.  
Bulu domba 

   

4.  
Batu bara 

   

5.  
Kayu 

   

6.  
Batu kapur  

   

7.  
Jahe 

   

8.  
Minyak tanah 

   

9.  
Emas  

   

10. Pasir     

Jawablah pertanyaan di bawah ini dan carilah jawabannya di papan word square ! 

1. Jenis sumber daya alam dibedakan menjadi 2 yakni sumber daya alam … dan …. 

2. Minyak bumi merupakan sumber daya alam dari hasil…. 

3. kayu dapat digunakan sebagai bahan …. 

4. Daging, telur, bulu domba, merupakan beberapa contoh sumber daya alam yang 

dapat kita gunakan atau manfaatkan yang berasal dari…. 

5. Padi, jagung dan singkong dapat kita manfaatkan sebagai sumber bahan…. 
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Berikut ini disajikan papan word square 

B Q O U H A Y A T I N 

A R Z J L W Q P A T O 

K O H F S I K G M U N 

A X E M A S L A B  M H 

R O W F R Q Z S A B A 

X B A N G U N  A N U Y 

V D N A K Q I J G H A 

N G O I W Q H T Y A T 

P  A N G A N E Q L N I 

KELOMPOK   :    
ANGGOTA KELOMPOK  :    
1. 
2. 
3.  
4. 
5. 
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Tes formatif I 

   Sekolah  : SD Negeri 04 Belik    

   Mapel   : Ilmun Pengetahuan Alam   

   Kelas/semester : V/II 

   Waktu   : 20 menit 

nama   : 

no absen  : 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

1.  Semua kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di 

bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia 

disebut…. 

2.  Bahan makanan pokok yang umum di Indonesia…. 

3.  Daging, telur, bulu domba, merupakan beberapa contoh sumber daya alam 

yang dapat kita gunakan atau manfaatkan yang berasal dari…. 

4.  Padi, jagung dan singkong dapat kita manfaatkan sebagai sumber bahan…. 

5.  Sumber daya alam dari laut yang digunakan untuk perhiasan…. 

6.  Sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan 

adalah….dan …. 

7.  SDA yang berasal dari jasad renik tumbuhan dan hewan yang mati tenggelam 

selama jutaan tahun yang lalu ialah….   

8.  Sumber daya alam yang dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan 

adalah…. 

9. Sebutkan 4 sumber daya alam yang termasuk sumber daya alam non hayati 

beserta pemanfaatannya…. 

10.Buatlah tabel 2 sumber daya alam yang termasuk sumber daya alam hayati 

dan pemanfaatannya…. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF SIKLUS I 

1.sumber daya alam 

2.padi,jagung 

3.hewan 

4.pangan 

5.mutiara,kulit kerang 

6.kayu, batu,pasir, emas, perak 

7. minyak bumi 

8.bensin solar 

9.minyak bumi untuk bahan bakar,emas untuk perhiasan,batu untk bahan bangunan, 

timah membuat kaleng. 

10. 

Sumber daya alam hayati Pemanfaatannya 

Eceng gondok Bahan kerajinan,  

Kayu bahan bangunan 

Kambing,sapi Bahan makanan, alat transportasi 

Itik,ayam Bahan makanan, 
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF PERTEMUAN I 

Kompetensi 

dasar 

Indikator soal Jenis soal Ranah 

kognitif 

Nomer 

soal 

Mengidentifikasi 

beberapa 

kegiatan 

manusia yang 

dapat mengubah 

permukaan bumi 

(pertanian, 

perkotaan, dsb) 

• Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian 
sumber daya 
alam 

• Siswa dapat 
menyebutkan 
SDA yang 
berasal dari 
hewan 

• Siswa dapat 
menyebutkan 
manfaat SDA 
yang berasal dari 
tumbuhan 

• Siswa dapat 
menyebutkan 
SDA yang dapat 
dimanfaatkan 
untuk kegunaan 
tertentu. 

 

Isian singkat 

 

 

Isian singkat 

 

 

 

Isian singkat 

 

 

Isian singkat 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

C2 

1 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

2,4,5,6,8,1

0 
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MATERI SDA PERTEMUAN I SIKLUS I 

A. Pengertian SDA 

Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda 

hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. 

B. Jinis-jenis sumber daya alam 

7. Hutan  

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hutan di 

Indonesia memiliki areal yang sangat luas. Banyak hasil hutan yang dapat kita 

manfaatkan seperti kayu jati, rotan, kayu cendana, mahoni dll.  

8. Tumbuhan  

Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati yang sangat diperlukan dalam 

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

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

9. Air  

Air dapat diperoleh dari dalam tanah, sungai, dan laut. Untuk keperluan sehari-

hari air dapat diambil dari dalam tanah dengan bantuan pompa listrik air. Air 

dapat pula diambil dari sungai kemudian diolah dengan teknologi di PAM 

selanjutnya dialirkan ke rumah-rumah. Selain untuk keperluan sehari-hari air 

sungai dan laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Di Negara 

kita air sungai merupakan sumber air untuk mengairi sawah-sawah. Di pulau 

Sumatra dan Kalimantan beberapa sungai menjadi sarana lalu lintas sehari-hari. 

Sungai-sungai di dekat hutan dapat pula digunakan untuk mengangkut kayu dari 

hutan ke tempat penebangan kayu sehingga mengurangi biaya pegangkutan 

melalui jalan darat. 

10. Laut  

Kira-kira dua pertiga luas wilayah negara kita berupa lautan. Laut mengandung 

kekayaan yang tak terhingga, berbagai jenis ikan laut merupakan konsumsi kita 

sebagai sumber protein. Setiap hari ikan ditangkap dari laut, ikan tidak pernah 

habis karena itu laut merupakan sumber daya alam yang harus dijaga 

kelestariannya. Garam, rumput laut, dan mutiara juga diambil dari air laut. 
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11. Hewan  

Sama halnya dengan tumbuhan, hewan pun menjadi salah satu sumber saya 

alam yang penting karena menjadi salah satu bahan konsumsi manusia. 

Contohnya, hewan ternak, seperti ayam, sapi, kambing, dan itik yang dapat 

dimanfaatkan daging, susu, dan telurnya. Bahan makanan tersebut sangat 

dibutuhkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan protein bagi tubuh. 

Selain hewan ternak, hewan liarpun perlu kita perhatiakan karena merupakan 

salah satu kekayaan alam. 

12. Barang tambang 

Barang tambang termasuk dalam sumber daya alam yang diambil dengan cara 

menggali atau menambangnya. Barang tambang berasal dari jasad renik 

tumbuhan dan hewan yang mati tenggelam selama jutaan tahun yang lalu. 

Artinya, barang tambang terbentuk oleh proses alam yang memakan waktu 

yang sangat lama. Manusia tidak bisa mengusahakan barang tambang 

tersebut. Jadi dalam penggunaannya harus sehemat dan sebijak sana mungkin 

karena kita dapat kehilangan persediaan jika pemakaian kekayaan alam ini 

dilakukan secara berlebihan. 

C. Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati 

Sumber daya alam nonhayati (abiotik); disebut juga sumber daya alam fisik, 

yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Dari jenis-jenis 

sumber daya alam diatas, coba manakah yang termasuk sumber daya 

alamnonhayati? 

Misalnya : bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. 

Bahan tambang: minyak tanah, gas, emas, dll 

Sumber daya alam hayati (biotik); merupakan sumber daya alam yang berupa 

makhluk hidup. Dari jenis-jenis sumber daya alam yang ada manakah yang 

termasuk ke dalam sumber daya alam hayati?  

Misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. 

D. Kegunaan SDA dalam kegiatan sehari-hari: 

Dari jenis-jenis SDA dapat dimanfaatkan atau dapat kita gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh: 
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(1) SDA hayati 

a. Tumbuhan Sebagai sumber pangan atau bahan makanan, misalnya: padi, 

jagung, kacang,kedelai, dll. Sebagai sumber sandang, misalnya: kapas, 

eceng gondok dan jerami. Sebagai bahan bangunan, misalnya: kayu dari 

tumbuhan jati, mahoni. Sebagai bahan obat-obatan, misalnya: kunyit, jahe, 

kumis kucing dan bakung. 

b. Hewan sebagai sumber sandang, misalnya: bulu domba dan ulat sutra 

yang dapat digunakan untuk membuat pakaian, kulit ular dapat kita 

guanakan untuk membuat tas dll. Sebagai benda kerajinan, misalnya: 

tanduk rusa dan kulit harimau yang digunakan sebagai hiasan dinding. 

1. SDA non hayati 

(1) Sebagai bahan bakar, misalnya: minyak tanah, batu bara dan gas. 

(2) Emas dapat dibuat sebagai perhiasan, misalnya:cincin, kalung gelang 

dsb. 

(3) Perak dapat digunakan sebagai alat-alat rumah tangga seperti sendok 

dan gelas. 

(4) Timah dapat kita gunakan untuk membuat kaleng, bahan pembuat aki 

dan batu baterai dan digunakan sebagai pelindung kabel listrik. 
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  Kartu Soal Turnament Pertemuan I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala sesuatu yang ada di alam dan 
dapat dimanfaatkan manusia 
disebut.... 

 

Sumber daya alam yang berasal 
benda hidup disebut.... 

    

 

 

Gambar diatas merupakan SDA yang 
termasuk Kedalam SDA…. 

Tumbuhan,hewan dan hutan 
termasuk sumber daya alam… 

 

 

sumber daya alam yang berasal dari 
benda mati disebut…. 

 

 

Padi,jagung dan gandum dapat 
digunakan sebagai bahan…. 

 

 

Jagung,gandum, 

Beras,minyak 
bumi,hewan 

Tanah,emas,intan,

Minyak  
bumi,perak,besi 

Dari tabel diatas SDA yang dapat 

Jagung,gandum, 

Beras,minyak 
bumi,hewan 

Tanah,emas,intan,

Minyak  
bumi,perak,besi 

Dari tabel diatas SDA yang dapat 

Dibawah ini merupakan sumber daya alam 
non hayati,kecuali… 

a.batubara, air ,tumbuhan 
b.batubara, logam, minyak bumi 
c. hewan,tumbuhan,hutan 
d.udara, logam, minyak bumi 
 

 

Sumber daya alam yang berasal dari laut 
adalah…. 
a.rumput laut,nelayan 
b.ikan,mutiara,air laut 
c. rumput laut,garam,mutiara 
d. semua jawaban benar 
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Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai 
obat adalah…. 
a.kunyit dan jahe c. daun pisang dan tulip 
b.jeruk dan apel   d. kumis kucing dan 
jeruk 
 

. Berikut ini disajikan tabel 
Besi Emas 
Tumbuhan Kayu 
Hewan Intan 
Tanah Minyak bumi 

Dari tabel diatas manakah yang 
termasuk sumber daya alam hayati… 

b i b h k i

jasad renik laut dan hewan yang 
tertimbun lumpur dalam waktu  jutaan 
tahun akan menjadi…. 
a. Batu bara  c. Logam 
b. Minyak bumi   d. Mineral 

Bulu domba dapat digunakan sebagai 
bahan untuk membuat…. 

a. pakaian 
b. benang 
c. kain 

Batubara dapat digunakan sebagai bahan 
bakar…. 
a. Kereta api 
b. Pesawat terbang 
c. Mobil 
d. Kendaraan bermotor 

Emas merupakan sumber daya alam yang 
dapt digunakan untuk membuat…. 
a. Perhiasan 
b. Kalung 
c. Gelang 
d. Perabot rumah tangga 

Sayang sekali karena kamu ketahuan 
guru mencontek maka kartu yang telah 
kamu miliki harus dikembalikan  

 

    
   

Karena kamu rajin belajar dan 
memperhatikan guru pada saat pelajaran, 
maka kamu mendapat bonus..dan 
menyimpan kartu ini 
 

 

Sumber daya alam hayati adalah sumber 
daya alam yang berasal dari…. 
a.benda hidup       c. mineral 
b.hewan       d.benda mati 

 
 

Sumber daya alam yang berasal dari 
benda tak hidup disebut sumber daya 
alam…. 
a. hayati c.sumber daya alam 
b.non hayati d. dapat diperbaharui 
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 Kartu JawabanTurnament siklus I Pertemuan I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala sesuatu yang ada di alam dan 
dapat dimanfaatkan manusia 
disebut.... 

Jawab : Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam yang berasal 
benda hidup disebut.... 

Jawab : SDA hayati  
  

 Jawab : Hayati 

Gambar diatas merupakan SDA yang 
termasuk Kedalam SDA…. 

Tumbuhan,hewan dan hutan 
termasuk sumber daya alam… 

Jawab : Yang dapat diperbaharui 

 

sumber daya alam yang berasal dari 
benda mati disebut…. 

Jawab : SDA Non Hayati 

 

Padi,jagung dan gandum dapat 
digunakan sebagai bahan….  

Jawab : Pangan 

 

Jagung,gandum, 
Beras,minyak 
bumi,hewan 

Tanah,emas,intan,
Minyak  
bumi,perak,besi 

Dari tabel diatas SDA yang dapat  
ddigunakan sebagai bahan pembuat 
perhiasan adalah…. 
Jawab:emas,intan,perak 

Jagung,gandum, 
Beras,minyak 
bumi,hewan 

Tanah,emas,intan,
Minyak  
bumi,perak,besi 

Dari tabel diatas SDA yang dapat 
digunakan sebagai bahan pangan 
adalah…. 
Jawab:jagung,gandum,beras,hewan 

Dibawah ini merupakan sumber daya alam 
non hayati,kecuali… 

a.batubara, air ,tumbuhan 
b.batubara, logam, minyak bumi 
c. hewan,tumbuhan,hutan 
d.udara, logam, minyak bumi 
 
Jawab: C 

Sumber daya alam yang berasal dari laut 
adalah…. 
a.rumput laut,nelayan 
b.ikan,mutiara,air laut 
c. rumput laut,garam,mutiara 
d. semua jawaban benar 

Jawab : C 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai 
obat adalah…. 
a.kunyit dan jahe c. daun pisang dan tulip 
b.jeruk dan apel   d. kumis kucing dan 
jeruk 
Jawab : A 
 

. Berikut ini disajikan tabel 
Besi Emas 
Tumbuhan Kayu 
Hewan Intan 
Tanah Minyak bumi 

Dari tabel diatas manakah yang 
termasuk sumber daya alam hayati… 

b i b h k i

jasad renik laut dan hewan yang 
tertimbun lumpur dalam waktu  jutaan 
tahun akan menjadi…. 
a. Batu bara  c. Logam 
b. Minyak bumi   d. Mineral 

Jawab :B

Bulu domba dapat digunakan sebagai 
bahan untuk membuat…. 

a. pakaian 
b. benang 
c. kain 
Jawab : B 

Batubara dapat digunakan sebagai bahan 
bakar…. 
a. Kereta api Jawab : A 
b. Pesawat terbang 
c. Mobil 
d. Kendaraan bermotor 

Jawab :

Emas merupakan sumber daya alam 
yang dapt digunakan untuk membuat…. 
a. Perhiasan Jawab : A 
b. Kalung 
c. Gelang 
d. Perabot rumah tangga 

Sayang sekali karena kamu ketahuan 
guru mencontek maka kartu yang telah 
kamu miliki harus dikembalikan  

 

    
   

Karena kamu rajin belajar dan 
memperhatikan guru pada saat pelajaran, 
maka kamu mendapat bonus..dan 
menyimpan kartu ini 
 

 

Sumber daya alam hayati adalah sumber 
daya alam yang berasal dari…. 
a.benda hidup       c. mineral 
b.hewan       d.benda mati 
 
Jawab : A 

 

Sumber daya alam yang berasal dari 
benda tak hidup disebut sumber daya 
alam…. 
a. hayati c.sumber daya alam 
b.non hayati d. dapat diperbaharui 
Jawab : B 
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SIKLUS I PERTEMUAN II 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/I 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar : 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb). 

Indikator :  2. Membedakan antara sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengar penjelasan dari guru tentang sumber daya alam yang  

dapat diperbaharui siswa mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui 

2. Berdasarkan  penjelasan dari guru tentang sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui siswa mampu menjelaskan  pengertian sumber daya alam yang 

tidak dapat diperharui 

3. Dengan diskusi kelompok siswa dapat mengelompokan minimal 5 sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui melalui 

tabel isian. 

4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengelompokan minimal 5 sumber 

daya alam yang mengandung mineral atau non mineral melalui tabel isian. 

II. MATERI AJAR 

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

2. Barang tambang yang mengandung mineral dan non mineral 

3. Gambar/benda sumber daya alam yang diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui  
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III. METODE PEMBELAJARAN 

a) Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab,talking stik, diskusi dan 

penugasan 

b) Model pembelajaran : kooperatif tipe TGT 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Awal ( 5 Menit ) 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengadakan pengkondisian kelas ( merapikan tempat duduk, 

posisi duduk, menyiapkan media pembelajaran ) 

3. Guru memberikan motivasi 

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

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

kemarin. Tidak semua jenis sumber daya alam yang kita manfaatkan 

dapat diperbaharui. Ada beberapa sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui”. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti ( 40 Menit ) 

1. Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru menjelaskan jenis sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 

b. Guru menunjukan gambar sumber daya alam yang dapat di 

perbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 

c. Guru menjelaskan barang tambang yang mengandung mineral dan 

non minel 

d. Guru melakukan tanya jawa dengan siswa 

2. Elaborasi (25 menit) 

a. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok kecil dengan anggota 4 

atau 5 siswa. 

b. Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap kelompok 

sesuai dengan kemampuan tiap anggota kelompok. 

c. Siswa melakukan diskusi kelompok 

d. Guru membagikan LKS pada tiap-tiap kelompok 
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e. Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru 

f. Guru membentuk kelompok untuk melakukan turnament sesuai 

dengan kemampuan tiap-tiap anggota kelompok. 

g. Guru menjelaskan aturan permainan dalam turnament. 

h. Siswa melakukan turnament dengan bimbingan guru 

1. Konfirmasi (5 menit) 

a. Guru dan siswa melakukan penghitungan skor yang diperoleh tiap-

tiap anggota kelompok yang mengikuti turnamen 

b. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang mendapat skor 

tertinggi 

c. Kegiatan Akhir ( 20 Menit ) 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi 

yang belum jelas. 

2. Siswa dibantu oleh guru untuk menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan. 

3. Siswa mencatat kesimpulan pembelajaran  

4. Guru memberikan tes formatif II 

5. Guru menutup pelajaran dan memberikan tindak lanjut berupa 

pemberian pekerjaan rumah atau tugas. 

V. ALAT /SUMBER BELAJAR 

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

diperbaharui dan gambar sumber daya alam yang mengandung 

mineral dan non mineral.kartu turnament 

b). Sumber belajar : 

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

183 

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

184 

VI. EVALUASI 

• Prosedur evaluasi 
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3. Post test : Penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran dengan tugas 

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

tertulis dan non tes. 

4. Penilaian proses : Dilaksanakan pada saat KBM kepada setiap siswa, 

seperti pengamatan dalam proses pembelajaran dan diskusi kelompok 

• Teknik Penilaian : Tes dan non-test 

• Jenis penilaian  : Tes tertulis 

• Alat penilaian : Soal (terlampir) 

• Bentuk tes  : Objektif test  

• Skor penilaian : S
S

x100  

Keterangan :  

SP = Skor Perolehan 

Sn = Skor Maksimal 

NA = Nilai akhir 

       Pemalang, 
 Observer     Peneliti  
 
 
 
  Dwi Retno Wulandari, M.Ad    Catur Prasetyo 
 NIP. 19841019 201001 2 021   NIM. 1402408227 

 
 
 
 

 Mengetahui, 
 Kepala Sekolah 

 
 
 

 Edy Sosiowanto,S.Pd 
 NIP. 19570702 197802 1 005 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Sekolah  :  

Mapel   : 

Kelas/semester : 

Waktu   : 

Diskusikan dengan kelompok kalian benda-benda di bawah dan kelompokan barang-
barang tersebut kedalam SDA yang dapat dan tidak dapat diperbaharui serta 
kelompokan barang tambang yang ada kedalam kelompok mineral dan bukan mineral 
! 

No. Nama Benda 

Sumber Daya Alam Kelompok Mineral 

Dapat 
 Diperbaharui 

Tidak dapat 
diperbaharui Mineral Non 

mineral 

1. Meja      

2. Emas     

3. Tembaga     

4. Bensin     

5. Pintu      

6. Batu bara      

7. Kertas     

8. Batu kapur     

9. Minyak bumi     

10. Beras      

Nama kelompok : 
Anggota kelompok : 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.
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Tes formatif II 

    Sekolah : SD Negeri 04 Belik     

    Mapel  : Ilmu Pengetahuan Alam    

    Kelas/semester: V/II 

    Waktu  : 20 menit 

Nama   : 

No absen  : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X)pada huruf 

a,b,c,d! 

1. Berikut ini yang termasuk SDA yang dapat diperbarui antara lain…. 

a. Logam ,tanah, dan tumbuhan   c. Tumbuhan, batubara,hewan 

b. Udara,air dan tanah           d.Air, tanah dan batubara 

2. Berikut ini yang termasuk SDA yang tidak dapat diperbarui antara lain…. 

a. Batubara,minyak tanah,air      c. Air,minyak tanah, bensin 

b. Batubara, minyak tanah,emas   d. Air,minyak tanah,emas 

3. Sumber saya alam yang jika digunakan tidak akan habis sepanjang masa disebut 

SDA…. 

a. dapat diperbarui   c. Tidak dapat diperbarui     

b. Hayati     d.Non hayati 

4. Sumber daya alam yang jika digunakan lama kelamaan akan habis habis disebut 

SDA…. 

a. dapat diperbarui   c. Hayati   

b. Tidak dapat diperbarui  d. Non hayati     

6. yang termasuk bahan tambang mineral yaitu…. 

a. emas    c. bensin      

b. minyak bumi  d. batubara 

7. yang termasuk bahan tambang non mineral yaitu…. 

a. emas   c. logam       

b. batuan   d.batubara      

8. Barang tambang mineral adalah …. 
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a. bahan tambang yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau jasad renik yang mati 

tenggelam atau tertimbun selama jutaan tahun yang lalu. 

b. bahan tambang yang bukan berasal dari makhluk hidup 

c. bahan tambang yang tidak akan habis 

d. bahan tambang di dalam tanah 

9.  Barang tambang non mineral adalah …. 

a. bahan tambang yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau jasad renik yang mati 

tenggelam atau tertimbun selama jutaan tahun yang lalu.  

b. bahan tambang yang bukan berasal dari makhluk hidup 

c. bahan tambang yang tidak akan habis 

d. bahan tamabng di dalam tanah 

10. berikut ini yang termasuk jenis logam kecuali…. 

a. emas   c. perak        

b. tembaga   d. kayu       

11. barang tambang dari jasad renik laut dan hewan yang tertimbun oleh lumpur selama 

jutaan tahun yaitu… 

a. Minyak bumi       

b.batubara 

c. emas        

d.logam 

12. barang tambang yang dihasilkan akibat pembusukan dan penimbunan sisa tumbuhan 

selama ribuan bahkan jutaan tahun yaitu…. 

a. Minyak bumi       

b.batubara 

c. emas        

d.logam 

13.  Gambar disamping termasuk SDA yang…. 

 a. Dapat diperbarui  c. logam 

 b. Tidak dapat diperbarui d. mineral 
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14.  Gambar disamping termasuk SDA yang…. 

 a. Dapat diperbarui  c. logam 

 b. Tidak dapat diperbarui d. non mineral 

 

15. Garam yang kita gunakan untuk memasak merupakan salah satu bentuk pemanfaatan 

sumber daya alam yang berasal dari…. 

a. hutan   c. daratan 

b. lautan   d. Udara 

Isilah dengan jawaban yang tepat ! 

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

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

3. Isilah tabel dibawah ini dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta 

pemanfaatannya… 

No Sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui 

Pemanfaatannya 

1   

2   

3   

4   
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Kunci jawaban tes formatif pertemuan II 

1.c    6.a   11.a  

2.b    7.b   12.a 

3.a    8.a   13.b 

4.b    9.b   14.a 

5.a    10.d   15.b 

Kunci jawaban isian 

1 mineral 

2. batubara, gas alam, minyak bumi 

3tumbuhan untuk pangan dan sandang, hewan alat transportasi dan makanan,air untuk 

mandi dan minum, tanah untuk pertanian 
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KISI-KISI TES FORMATIF II 

Kompetensi dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
Nomor Soal 

Mengidentifikasi 

beberapa kegiatan 

manusia yang dapat 

mengubah permukaan 

bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb) 

• Siswa dapat 

mendefinisikan 

pengertian sumber daya 

alam yang diperbaharui 

dan tidak dapat 

diperbaharui 

• Siswa dapat 

mengklasifikasikan 

sumber daya alam yang 

termasuk SDA dapat 

diperbaharui dan tidak 

dapat diperbaharui 

• Siswa dapat 

mendefinisikan 

pengertian SDA yang 

mengandung 

mineral/non mineral 

• Siswa dapat 

membedakan barang 

tambang yang 

mengandung mineral 

dan  non mineral. 

• Siswa dapat menerapkan  
manfaat sumber daya 
alam dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Pilgan  

 

 

 

 

 

Pilgan 

dan isian 

singkat 

 

 

 

Pilgan  

 

 

 

 

Pilgan  

 

 

 

 

Isian 

singkat 

C1 
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MATERI SDA PERTEMUAN II SIKLUS I 

 Berdasarkan sifatnya sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam yang 

dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 

A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dan dapat dilestarikan kembali 

setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui selalu 

tersedia karena kita mampu mengusahakannya. Contohnya: tumbuhan dan hewan, 

disebut terbarukan karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Selain 

hewan dan tumbuhan sumber daya alam yang dapat diperbaharui lainnya yakni air, 

tanah dan mikroba. 

4. Air  

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena air 

mmpunyai daur atau siklus. Seperti yang kalian tau bahwa air yang kita gunakan 

untuk mencuci atau untuk kegiatan lainnya akan masuk kedalam selokan kemudian 

setelah melalui daur air atau siklus, air tersebut dapat kembali kita gunakan untuk 

kegiatan sehari-hari. 

 

5. Tumbuhan  

Tanaman pertanian,  Tanaman pertanian merupakan tanaman hasil pertanian 

yang meliputi hasil sawah, tegal dan ladang. Contoh tanaman pertanian adalah 
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padi, sayursayuran, buah-buahan, gandum dan ubi. Tumbuhan seperti padi 

contohnya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena padi 

dapat dihasilkan sepanjang masa karena orang dapat menanamnya. 

6. Hewan  

Hewan merupakan SDA yg dapat diperbaharui karena dapat berkembang biak. 

Contohnya seperti sapi, kerbau, kambing dan ayam yang dapat kita ternak . 

hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang sengaja dikembangbiakkan 

untuk kebutuhan konsumsi maupun industri 

B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui 

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak 

dapat kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui ada yang dapat dihasilkan kembali namun membutuhkan 

waktu yang sangat lama.  

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini lama-kelaman akan habis jika 

kita gunakan secara terus menerus. Contohnya yakni jenis bahan tambang. Bahan 

tambang terdiri dari bahan tambang yang mengandung mineral dan yang tidak 

mengandung mineral (non mineral). Barang tambang mineral adalah bahan 

tambang yang bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya berbagai batuan baik 

logam maupun non logam. Contoh barang tambang ini yakni emas, besi, perak, 

tembaga, pasir, tanah liat, batu kapur dan marmer.  Sedangkan bahan non mineral 

adalah bahan tambang yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau jasad renik 
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yang mati tenggelam atau tertimbun selama jutaan tahun yang lalu. Contohnya 

yakni batu bara, gas alam, dan minyak bumi.  

Contoh SDA yang tidak dapat diperbaharui: 

d. Batu bara 

Batu bara sering disebut arang batu atau batu arang. Batu bara terjadi akibat 

pembusukan dan penimbunan sisa tumbuhan selama ribuan bahkan jutaan 

tahun. Batu bara merupakan bahan bakar yang penting, yang digunakan 

sebagai bahan bakar kereta api uap. 

e. Minyak bumi 

Semua orang pada umumnya mengenal minyak bumi. Setiap hari orang 

menggunakan minyak bumi, seperti bensin untuk bahan bakar kendaraan dan 

minyak tanah untuk kompor dan lampu patromak. Minyak bumi berasal dari 

jasad renik laut dan hewan yang tertimbun oleh lumpur selama jutaan tahun. 

f. Berbagai jenis logam 

Contohnya aluminium, besi, emas, perak, platina dan tembaga.  
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KARTU TURNAMEN PADA PERTEMUAN II SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber daya alam yang dapat 
digunakan untuk membuat perhiasan 
adalah.... 

 

 

Padi, jagung, gandum termasuk kedalam 
tumbuhan.... 

    

 

 

Usaha perikanan biasanya berada 
didaerah…. 

 

     

 

Hewan yang dapat digunakan sebagai 
alat transportasi adalah… 

 

 

 

Batubara dapat digunakan sebagai bahan 
bakar…. 
a. Kereta api 
b. Pesawat terbang 
c. Mobil 
d. Kendaraan bermotor 
 

emas,perak merupakan sumber daya 
alam yang dapat digunakan untuk 
membuat…. 

 

 

Sebutkan 3 tumbuhan yang termsuk 
kedalam tumbuhan perdagangan?. 

 

 

  

PLTA merupakan pembangkit listrik 
dengan menggunakan tenaga? 
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Dibawah ini merupakan sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui,kecuali… 

a.batubara, air ,tumbuhan 
b.batubara, logam, minyak bumi 
c. hewan,tumbuhan,udara 
d.udara, logam, minyak bumi 
 

 

Sumber daya alam yang berasal dari laut 
adalah…. 
a.rumput laut,nelayan 
b.ikan,mutiara,air laut 
c. rumput laut,garam,mutiara 
d. semua jawaban benar 

Sebutkan usaha pelestarian air? 
 

Salah satu upaya pelestarian tanah di 
daerah perbukitan adalah dengan 
membuat… 
     

    

gambar di samping 
merupakan kegiatan.. 

a. reboisasi  d.menjaga lingkungan 
b.kerja bakti 
c.pertanian 

Mengapa kita perlu melestarikan 
sumber daya alam? 

 

     
     

Sayang sekali karena kamu ketahuan guru 
mencontek maka kartu yang telah kamu 
miliki harus dikembalikan  

 

     

Karena kamu rajin belajar dan 
memperhatikan guru pada saat pelajaran, 
maka kamu mendapat bonus..dan 
menyimpan kartu ini 
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KARTU JAWABAN TURNAMEN PADA PERTEMUAN II SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber daya alam yang dapat 
digunakan untuk membuat perhiasan 
adalah.... 

Jawab : Emas, perak, intan, permata 

 

Padi, jagung, gandum termasuk kedalam 
tumbuhan.... 

Jawab: pangan 

    

 

Usaha perikanan biasanya berada 
didaerah…. 

Jawab: pesisir, sungai 

 

    

Hewan yang dapat digunakan sebagai 
alat transportasi adalah… 

Jawab : kuda,sapi, kerbau 

 

 

Batubara dapat digunakan sebagai bahan 
bakar…. 
a. Kereta api 
b. Pesawat terbang 
c. Mobil 
d. Kendaraan bermotor 
Jawab : A 
 

emas,perak merupakan sumber daya 
alam yang dapat digunakan untuk 
membuat…. 

Jawab : Perhiasan 

 

Sebutkan 3 tumbuhan yang termsuk 
kedalam tumbuhan perdagangan? 

Jawab: cengkeh, kopi, karet 

 

 

PLTA merupakan pembangkit listrik 
dengan menggunakan tenaga? 

Jawab : Air 
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Dibawah ini merupakan sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui,kecuali… 

a.batubara, air ,tumbuhan 
b.batubara, logam, minyak bumi 
c. hewan,tumbuhan,udara 
d.udara, logam, minyak bumi 
Jawab : C 
 

 

Sumber daya alam yang berasal dari laut 
adalah…. 
a.rumput laut,nelayan 
b.ikan,mutiara,air laut 
c. rumput laut,garam,mutiara 
d. semua jawaban benar 

Jawab : C 

Sebutkan usaha pelestarian air? 
 

Jawab : tidak membuang sampah ke 
sungai 

Salah satu upaya pelestarian tanah di 
daerah perbukitan adalah dengan 
membuat… 
     

Jawab : pembuatan 
sengkedan/terasering    

gambar di samping 
merupakan kegiatan.. 

a. reboisasi  d.menjaga lingkungan 
b.kerja bakti  Jawab : A 
c.pertanian   

Mengapa kita perlu melestarikan 
sumber daya alam? 

Jawab : agar SDA tidak cepat habis dan 
dapat terus dimanfaatkan 

     
     

Sayang sekali karena kamu ketahuan guru 
mencontek maka kartu yang telah kamu 
miliki harus dikembalikan  

 

     

Karena kamu rajin belajar dan 
memperhatikan guru pada saat pelajaran, 
maka kamu mendapat bonus..dan 
menyimpan kartu ini 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/I 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar : 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb). 

Indikator :  2. Mendeskripsikan beberapa cara penggunaan sumber daya 

alam yang digunakan di Indonesia. Misalnya, mineral, air, 

tumbuhan dan hewan. 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengar penjelasan dari guru tentang jenis sumber daya alam yang 

dapat dimanfaatkan manusia siswa dapat menyebutkan 3 jenis sumber daya 

alam yang dapat dimanfaatkan manusia.  

2. Dengan mengamati gambar penggunaan sumber daya alam siswa dapat 

membuat daftar 4 contoh  penggunaan sumber daya alam dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari 

3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan minimal 4 cara 

pelestarian sumber daya alam. 

II. MATERI AJAR 

1. Penggunaan sumber daya alam. 

2. Usaha pelestarian sember daya alam. 

III. METODE PEMBELAJARAN 
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1. Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

2. Model pembelajaran : kooperatif tipe TGT 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

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

duduk, menyiapkan alat tulis ) 

2. Guru melakukan presensi. 

3. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan tanya jawab : “ seluruh 

kebutuhan manusia telah tersedia di alam, kita sebagai manusia dapat 

memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam 

memanfaatkan sumber daya alam kita tidak boleh sembarangan tetapi kita 

harus memperhatikan kelestariannya. Karena sumber daya alam itu tidak 

hanya untuk generasi sekarang saja, namun untuk generasi-generasi berikutnya  

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti ( 40 Menit ) 

1. Eksplorasi (10 menit) 

a. Guru menjelaskan jenis sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan 

manusia dalam kehidupan sehari – hari 

b. Guru menunjukan gambar/benda yang sumber daya alam yang dapat 

dimanfaatkan manusia 

c. Guru menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam 

d. Guru menjelaskan cara atau usaha pelestarian sumber daya alam 

e. Guru melakukan tanya jawa dengan siswa 

2. Elaborasi (25 menit) 

a. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok kecil dengan anggota 4 atau 5 

siswa. 

b. Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap kelompok 

sesuai dengan kemampuan tiap anggota kelompok. 

c. Siswa melakukan diskusi kelompok 

d. Guru membagikan LKS pada tiap-tiap kelompok 

e. Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru 
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f. Guru membentuk kelompok untuk melakukan turnament sesuai dengan 

kemampuan tiap-tiap anggota kelompok. 

g. Guru menjelaskan aturan permainan dalam turnament. 

h. Siswa melakukan turnament dengan bimbingan guru 

3. Konfirmasi (5 menit) 

(1) Guru dan siswa melakukan penghitungan skor yang diperoleh tiap-tiap 

anggota kelompok yang mengikuti turnamen 

(2) Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang mendapat skor 

tertinggi 

c. Kegiatan Akhir ( 20 Menit ) 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang 

belum jelas. 

2. Siswa dibantu oleh guru untuk menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan. 

3. Siswa mencatat kesimpulan pembelajaran  

4. Guru memberikan tes formatif I 

5. Guru menutup pelajaran dan memberikan tindak lanjut berupa pemberian 

pekerjaan rumah atau tugas. 

V. ALAT /SUMBER BELAJAR 

1. Alat : gambar penggunaan sumber daya alam dan usaha pelestarian sumber 

daya alam. 

2. Sumber belajar : 

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

2006 

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

2004 

VI EVALUASI 

Prosedur evaluasi 

1. Post test : Penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran dengan tugas 

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

tertulis dan non tes. 
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2. Penilaian proses : Dilaksanakan pada saat KBM kepada setiap siswa, 

seperti pengamatan dalam proses pembelajaran dan diskusi kelompok 

Teknik Penilaian : Tes dan non-test 

Jenis penilaian  : Tes tertulis 

Alat penilaian : Soal  

Bentuk tes  : Objektif test  

 

Skor penilaian : 
S
S

x100  

Keterangan :  

SP = Skor Perolehan 

Sn = Skor Maksimal 

NA = Nilai akhir 

         

       

         Pemalang, 

 Observer  Peneliti  

 

 

           Dwi Retno Wulandari, M.Ad        Catur Prasetyo  

 NIP. 19841019 201001 2 021    NIM. 1402408227 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Edy Sosiowanto,S.Pd 

NIP. 19570702 197802 1 005 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELOMPOK   :    

ANGGOTA KELOMPOK  :    

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

1. Buatlah daftar penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari! 

No. Gambar Kegunaan  bagi manusia 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 
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5. 

 

 

 

2. Sebutkan 4 usaha pelestarian sumber daya alam yang kamu ketahui! 
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Tes formatif I 

Sekolah : SD Negeri 04 Belik 

Mapel  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester: V/II 

Waktu   :20 menit 

Nama  : 

No Absen : 

Isilah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Tumbuhan sebagai sumber daya alam nabati dapat dibedakan menjadi 3 yaitu…. 

2. Tanaman jahe,kunyit dan temu lawak dapat kita gunakan sebagai bahan… 

3. Selain dapat dimanfaatkan daging dan susunya,kuda dan sapi juga dapat digunakan 

sebagai alat? 

4. Usaha untuk melestarikan hewan langka adalah dengan mendirikan…. 

5. Danau,sungai dan laut dapat kita gunakan untuk kegiatan…. 

6. PLTA merupakan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga…. 

7. Usaha pelestarian tanah di daerah pegunungan atau perbukitan adalah dengan 

membuat…. 

8. Sumber daya alam dapat digunakan untuk bahan bakar adalah? 

9. Mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada? 

10. Apa yang dimaksud dengan reboisasi? 

 
 

jawaban 
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Kunci jawaban 

1. Tumbuhan pangan,perdagangan,hasil hutan 

2. Obat 

3. Transportasi 

4. Suaka marga satwa 

5. Perikanan 

6. Sengkedan,terasering 

7. Air 

8. Minyak bumi 

9. Agar sumber daya alam tidak cepat habis dan dapat terus dimanfaatkan 

10. Penanaman kembali/penghijauan 
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Kisi-Kisi Soal Tes Formatif Pertemuan I Siklus II 

Kompetensi dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Mengidentifikasi 

beberapa kegiatan 

manusia yang dapat 

mengubah permukaan 

bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb) 

• Siswa dapat dapat 

membedakan dan 

menyebutkan SDA 

nabati menjadi 3 

• Siswa dapat dapat 

menyebutkan manfaat 

dari tumbuhan kunyit,dll 

• Siswa dapat menerapkan  
manfaat sumber daya 
alam dalam kehidupan 
sehari-hari. 

• Siswa dapat menyebutkan 
cara pelestarian satwa 
langka 

• Siswa dapat menunjukan 
cara pelestarian tanah 
diperbukitan dan hutan 
gundul 

• Siswa dapat menyebutkan 
SDA yang dapat 
dijadikan bahan bakar. 

• Siswa dapat menyebutkan 
energi yang digunakan 
untk pembangkit listrik 

• Siswa dapat menentukan 
alasan untuk menjaga 
alam

isian 

 

 

 

 isian 

singkat 

 

isian 

 

 

isian  

 

Isian 

singkat 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C3 

1 

 

 

 

2 

 

 

3,5 

 

 

4 

 

6,10 

 

 

 

8 

 

 

9 
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MATERI PERTEMUAN I SIKLUS II 

1. Penggunaan Sumber daya alam 

1) Penggunaan tumbuhan  

Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati yang sangat diperlukan bagi kehidupan 

manusia. Banyak manfaat yang didapat oleh manusia dari tumbuhan, antara lain, 

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

sebagai sumber daya alam nabati dapat dibedakan menjadi 3 yakni: 

a. Tumbuhan pangan  

Tumbuhan pangan menghasilkan bahan makanan. Contoh tumbuhan pangan, 

antara lain padi, jagung, kacang, singkong, sayuran, gandum dan ubi.  

b. Tumbuhan perdagangan  

Tumbuhan perdagangan sengaja di budidayakan untuk kepentingan perdagangan. 

Contoh tumbuhan tersebut antara lain, kelapa sawit. The, cengkeh, kopi, coklat, 

tembakau dan karet. 

c. Tumbuhan hasil hutan 

Tumbuhan di hutan banyak dimanfaatkan untuk membuat rumah dan perabotan 

rumah tangga. Hasil hutan tersebut sebagian besar berupa kayu. Sebagian lainnya 

berupa rotan dan damar. 

2) Penggunaan hewan 

Hewan termasuk salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 

Dengan kemampuannya berkembang biak, hewan dapat menghasilkan keturunan 

baru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sumber daya alam hewani tersebut 

meliputi peternakan dan perikanan. Selain peternakan dan perikanan, hewan-

hewan yang hidup secara liar juga merupakan sumber daya alam hewani. 

Contohnya, harimau, gajah, buaya, berbagai jenis burung, penyu, kadal dan jenis 

serangga. Kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan-hewan liar tersebut 

apalagi memburunya karena dapat merusak kelestariannya. 

3) Penggunaan air 

Air merupakan sumber daya alam yang paling banyak di alam. Di danau. Laut, 

sungai, bahkan di dalam tanahpun terdapat air. Air bagi manuasi tidak hanya 
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digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi dapat juga digunakan 

pada bidang-bidang berikut: 

a. Perikanan 

Danau, sungai, rawa dan laut dapat kita gunakan untuk kegiatan perikanan. 

Kegiatan perikanan ini umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan cara 

membuat kolam ikan, tambak atau keramba. 

b. Pertanian 

Air digunakan untuk irigasi atau pengairan pada lahan-lahan pertanian. Irigasi 

dapat membuat tanah menjadi subur. 

c. Objek wisata 

Wisata air sangat digemari oleh para wisatawan dari dalam dan luar negeri. 

Contoh wisata air tersebut antara lain, Ancol, Parang tritis, pantai Kuta, danau 

Toba dll. 

d. Pembangkit listrik 

Air dapat digunakan untuk membuat pembangkit tenaga listrik. Air yang 

dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik adalah air yang memiliki 

tekanan yang besar atau memiliki tenaga yang besar. Air yang memiliki 

tenaga yang besar biasanya berwujud aliran deras yang umumnya terdapat 

pada air terjun atau waduk.  

1. Cara atau usaha pelestarian sumber daya alam 

Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut tidak boleh 

dengan seenaknya. Jika saat ini kita dengan seenaknya menggunakan, maka suatu 

saat kita akan menemui masalah. Manusia akan kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui pun, jika 

pemanfaatannya dengan seenaknya, lama kelamaan juga akan punah. Untuk itu 

usaha pelestarian sumber daya alam harus senantiasa dilakukan. Cara pelestarian 

sumber daya alam antara lain sebagai berikut: 

a. Usaha pelestarian air  

Sumber daya air merupakan kebutuhan mutlak setiap manusia. Setiap manusia 

membutuhkan air yang bersih. Air yang bersih dan bebas polusi juga 
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dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan. Pelestarian sumber daya air dapat 

dilakukan antara lain dengan cara tidak membuang sampah di sembarang 

tempat, menanam banyak pohon dan hemat air. 

b. Usaha pelestarian tanah  

Tanah yang subur bermanfaat bagi makhluk hidup. Manusia makan berbagai 

jenis hewan. Hewan memakan tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh dengan 

baik pada tanah yang subur. Berarti secara langsung maupun tidak semua 

makhluk membutuhkan tanah yang subur. Tanah yang subur memiliki lapisan 

yang disebut humus. Humus terletak pada lapisan tanah yang paling atas. 

Humus akan hilang bila terkikis oleh air. Penanaman pohon-pohon dapat 

mencegah terkikisnya humus. Tanah juga bisa menjadi tidak subur jika 

terkena polusi. Penyebab polusi tanah adalah bahan-bahan beracun seperti 

sabun dan limbah pabrik. Pembuatan sengkedan atau terasering pada 

daerah yang miring. Tanpa sengkedan, air lebih mudah mengalir sambil 

menghanyutkan lapisan-lapisan tanah yang subur. Umumnya, kamu bisa 

melihat sengkedan tersebut di daerah perbukitan atau pegunungan. 

c. Usah pelestarian hutan 

Pelestarian hutan dapat kita lakukan dengan melakukan kegiatan reboisasi. 

Reboisasi dilakukan melalui gerakan menanam pohon di tanah gundul, lereng 

gunung, dan di lingkungan sekitar. Selain melakukan reboisasi usaha 

pelestarian yang dapat kita lakukan yakni melakukan tebang pilih yang artinya 

memilih pohon yang akan di tebang. Pohon yang dapat ditebang yakni pohon 

yang benar-benar sudah tua dan setiap penebangan langsung diikuti dengan 

penanaman pohon pengganti. 

d. Usaha pelestarian hewan 

Usaha yang dapat kita lakukan selain hewan yang diternak, hewan liarpun 

perlu kita perhatikan. Apalagi hewan-hewan yang hampir mengalami 

kepunahan. Untuk melestarikan hewan-hewan yang hampir punah tersebut kita 

dapat membuka taman suaka marga satwa atau taman nasional. 

e. Usaha pelestarian laut  
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Larangan menangkap induk ikan bandeng yang hidupnya di laut lepas. Orang 

hanya boleh mengambil anak bandeng atau nener, tetapi tidak induknya. 

Larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, karena akan memusnahkan 

anak-anak ikan itu. Larangan menangkap ikan dengan jala jenis trawl atau 

hanya menggunakan jala dengan mata jalanya memiliki ukuran tertentu. 

Menetapkan suatu daerah laut menjadi daerah suaka alam laut. 

f. Usaha pelestarian barang tambang yang mengandung mineral logam 

Mineral logam banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, kabel, kaleng, 

alat-alat otomotif, sepeda dan lain sebagainya. Logam merupakan bahan yang 

sulit diuraikan tanah. Sehingga barang-barang yang berasal dari logam jika 

dibuang dapat menjadi polusi tanah dan air. Mineral logam juga merupakan 

bahan yang tidak dapat diperbarui. Sehingga pelestarian logam dapat dilakukan 

dengan cara mendaur ulang barang-barang bekas. Mendaur ulang barang bekas 

bisa dengan meleburnya kembali. Atau membuat kreasi baru dari barang bekas 

menjadi barang lain yang bermanfaat.  

g. Usaha pelestarian barang tambang yang tidak mengandung mineral 

Sumber daya energi merupakan sumber daya yang menghasilkan tenaga. 

Sumber daya energi seperti minyak bumi, gas alam dan batubara merupakan 

sumber daya penting bagi kita. Sumber daya energi tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan listrik. Sumber daya energi termasuk 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya suatu saat bisa habis. 

Pelestarian sumber daya energi dapat dilakukan dengan cara berhemat. Usaha 

lain yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan sumber daya energi alternatif 

seperti energi air, matahari  dan nuklir. 
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KARTU SOAL PERTEMUAN I SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber daya alam yang dapat 
digunakan untuk membuat perhiasan 
adalah.... 

 

 

Padi, jagung, gandum termasuk kedalam 
tumbuhan.... 

    

 

Usaha perikanan biasanya berada 
didaerah…. 

 

     

 

Hewan yang dapat digunakan sebagai 
alat transportasi adalah… 

 

 

     

Batubara dapat digunakan sebagai bahan 
bakar…. 
a. Kereta api 
b. Pesawat terbang 
c. Mobil 
d. Kendaraan bermotor 
 

 

emas,perak merupakan sumber daya 
alam yang dapat digunakan untuk 
membuat…. 

 

 

Sebutkan 3 tumbuhan yang termsuk 
kedalam tumbuhan perdagangan?. 

 

 

  

PLTA merupakan pembangkit listrik 
dengan menggunakan tenaga? 
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Dibawah ini merupakan sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui,kecuali… 

a.batubara, air ,tumbuhan 
b.batubara, logam, minyak bumi 
c. hewan,tumbuhan,udara 
d.udara, logam, minyak bumi 
 

 

Sumber daya alam yang berasal dari laut 
adalah…. 
a.rumput laut,nelayan 
b.ikan,mutiara,air laut 
c. rumput laut,garam,mutiara 
d. semua jawaban benar 

Sebutkan usaha pelestarian air? 
 

Salah satu upaya pelestarian tanah di 
daerah perbukitan adalah dengan 
membuat… 
     

    

gambar di samping 
merupakan kegiatan.. 

a. reboisasi  d.menjaga lingkungan 
b.kerja bakti 
c pertanian

Mengapa kita perlu melestarikan 
sumber daya alam? 

 

     
     

Sayang sekali karena kamu ketahuan guru 
mencontek maka kartu yang telah kamu 
miliki harus dikembalikan  

 

     
    

Karena kamu rajin belajar dan 
memperhatikan guru pada saat pelajaran, 
maka kamu mendapat bonus..dan 
menyimpan kartu ini 
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KARTU JAWABAN PERTEMUAN I SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber daya alam yang dapat 
digunakan untuk membuat perhiasan 
adalah.... 

Jawab : emas, perak,intan, permata 

 

Padi, jagung, gandum termasuk kedalam 
tumbuhan.... 

Jawab : pangan    

 

Usaha perikanan biasanya berada 
didaerah…. 

Jawab : pesisir (dekat perairan ) 

     

 

Hewan yang dapat digunakan sebagai 
alat transportasi adalah… 

Jawab : kuda, sapi,kerbau dll  

 

     

Batubara dapat digunakan sebagai bahan 
bakar…. 
a. Kereta api 
b. Pesawat terbang 
c. Mobil 
d. Kendaraan bermotor 
Jawab : A 
 

emas,perak merupakan sumber daya 
alam yang dapat digunakan untuk 
membuat…. 

Jawab : Perhiasan 

 

Sebutkan 3 tumbuhan yang termsuk 
kedalam tumbuhan perdagangan?. 

Jawab : kopi,karet, cengkeh, tembakau 

 

  

PLTA merupakan pembangkit listrik 
dengan menggunakan tenaga? 

Jawab : Air 
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Dibawah ini merupakan sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui,kecuali… 

a.batubara, air ,tumbuhan 
b.batubara, logam, minyak bumi 
c. hewan,tumbuhan,udara 
d.udara, logam, minyak bumi 
 
Jawab : C 
 

Sumber daya alam yang berasal dari laut 
adalah…. 
a.rumput laut,nelayan 
b.ikan,mutiara,air laut 
c. rumput laut,garam,mutiara 
d. semua jawaban benar 

Jawab : C 

Sebutkan usaha pelestarian air? 
 
Jawab : tidak membuang sampah di 
sungai 
 

Salah satu upaya pelestarian tanah di 
daerah perbukitan adalah dengan 
membuat… 
 

Jawab : membuat sengkedan/ terasering
   

  

gambar di samping 
merupakan kegiatan.. 

a. reboisasi  d.menjaga lingkungan 
b.kerja bakti  Jawab : A 

t i

Mengapa kita perlu melestarikan 
sumber daya alam? 

Jawab : Agar SDA tidak habis dan dapat 
dimanfaatkan oleh mahluk hidup 

     

Sayang sekali karena kamu ketahuan guru 
mencontek maka kartu yang telah kamu 
miliki harus dikembalikan  

 

     
    

Karena kamu rajin belajar dan 
memperhatikan guru pada saat pelajaran, 
maka kamu mendapat bonus..dan 
menyimpan kartu ini 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/I 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar : 7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb). 

Indikator :  7.7.4 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang 

mengubah permukaan bumi untuk memenuhi 

kebutuhannya, misalnya pertanian, jalan, pertokoan, 

bendungan dan bahan bangunan. 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.  Setelah mendengar penjelasan dari guru tentang kegiatan manusia dalam rangka 

pemanfaatan sumber daya alam siswa dapat menyebutkan 3 kegiatan manusia 

dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang dapat mengubah permukaan 

bumi. 

2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat membuat daftar dampak kegiatan 

manusia yang mengubah permukaan bumi. 

II. MATERI AJAR 

1. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang mengubah permukaan 

bumi,Kegiatan penduduk di pedesaan, kegiatan penduduk di perkotaan, 

kegiatan penambangan,kegiatan penjarahan hutan. 

2. Dampak kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi. 

III. METODE PEMBELAJARAN 
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1. Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan 

2. Model pembelajaran : kooperatif tipe TGT 

 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Kegiatan Awal ( 10 Menit ) 

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

duduk, menyiapkan alat tulis ) 

2. Guru melakukan presensi. 

3. Guru mengadakan apersepsi dengan melakukan tanya jawab : “ setelah 

kemarin kalian mempelajari cara penggunaan sumber daya alam , sekarang 

ibu akan bertanya kepada kalian di kelas ini siapa yang bisa menyebutkan 

salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? 

Pada hari ini kita akan memepelajari tentang dampak pemanfaatan sumber 

daya alam yang dapat mengubah permukaan bumi ”. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

B. Kegiatan Inti ( 45 Menit ) 

1. Eksplorasi (10 menit) 

(1) Guru menunjukan gambar-gambar kegiatan manusia yang 

memanfaatkan sumber daya alam. 

(2) Guru menjelaskan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang 

mengubah permukaan bumi. 

(3) Siswa menyebutkan contoh dampak kegiatan manusia yang mengubah 

permukaan bumi. 

(4) Guru menunjukkan gambar dampak kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi. 

(5) Guru melakukan tanya jawa dengan siswa 

2. Elaborasi (25 menit) 

(1) Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok kecil dengan anggota 4 atau 

5 siswa. 

(2) Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap kelompok 

sesuai dengan kemampuan tiap anggota kelompok. 
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(3) Siswa melakukan diskusi kelompok 

(4) Guru membagikan LKS pada tiap-tiap kelompok 

(5) Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru 

(6) Guru membentuk kelompok untuk melakukan turnament sesuai 

dengan kemampuan tiap-tiap anggota kelompok. 

(7) Guru menjelaskan aturan permainan dalam turnament. 

(8) Siswa melakukan turnament dengan bimbingan guru 

3. Konfirmasi (5 menit) 

(1) Guru dan siswa melakukan penghitungan skor yang diperoleh tiap-tiap 

anggota kelompok yang mengikuti turnamen 

(2) Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang mendapat skor 

tertinggi 

C. Kegiatan Akhir ( 20 Menit ) 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang 

belum jelas. 

2. Siswa dibantu oleh guru untuk menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan. 

3. Siswa mencatat kesimpulan pembelajaran  

4. Guru memberikan tes formatif I 

5. Guru menutup pelajaran dan memberikan tindak lanjut berupa pemberian 

pekerjaan rumah atau tugas. 

V. ALAT /SUMBER BELAJAR 

a). Alat :gambar dampak penggunaan SDA, 

b). Sumber belajar : 

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

2006 

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

2004 

 Video penggunaan SDA dan dampak dari penggunaan. 
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VII EVALUASI 

Prosedur evaluasi 

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

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

tes tertulis dan non tes. 

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

seperti pengamatan dalam proses pembelajaran dan diskusi kelompok 

• Teknik Penilaian : Tes dan non-tes 

• Jenis penilaian : Tes tertulis 

• Alat penilaian : Soal  

• Bentuk tes  : Objektif test  

 

Skor penilaian : 
S
S

x100  

Keterangan :  

SP = Skor Perolehan 

Sn = Skor Maksimal 

NA = Nilai akhir 

       

         Pemalang, 

 Observer  Peneliti  

 

           Dwi Retno Wulandari, M.Ad        Catur Prasetyo  

 NIP. 19841019 201001 2 021    NIM. 1402408227 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Edy Sosiowanto,S.Pd 

NIP. 19570702 197802 1 005 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELOMPOK   :    

ANGGOTA KELOMPOK  :    

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

Berikut ini terdapat beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

Diskusikan dengan kelompok kalian tentang dampak kegiatan manusia terhadap 

lingkungan!  

No. Kegiatan manusia Dampak 

1. Pertanian dengan menebang hutan  

2. Daerah pantai diubah menjadi tambak ikan  

3. Penambangan emas dan batu bara  

4. 
Pembangunan pemukiman di daerah 

perbukitan 

 

5. Pembakaran hutan  

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 
 

Tes formatif II 

    Sekolah : SD Negeri 04 Belik     

    Mapel  : Ilmu Pengetahuan Alam    

    Kelas/semester: V/II 

    Waktu  : 20 menit 

nama   : 

no absen  : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X)pada huruf 

a,b,c,d! 

1. PLTA merupakan suatu pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga…. 

a. uap   c. air  

b. angin   d. matahari 

2. Tanama jahe, kunyit, dan temu lawak merupakan tanaman yang dapat kita 

gunakan sebagai…. 

a. bahan pangan  c. bahan bakar 

b. bahan Obat   d. bahan sandang 

3. Orang-orang yang berada di desa biasanya membakar hutan untuk membuat 

lahan…. 

a. pertanian    c. pertambangan  

b. tambak    d. industri 

4. Penanaman pohon bakau merupakan usaha pelestarian sumber daya alam di 

daerah…. 

a. perkotaan     c. pegunungan 

b. hutan    d. pantai 
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5.   gambar disamping merupakan kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi di daerah…. 

a. desa    c. gunung  

b. perkotaan     d. pantai 

6. Semburan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo Jawa timur merupakan salah satu 

dampak dari penambangan…. 

a. gas alam   c. batu bara 

b. minyak bumi  d. emas  

7. Penebangan hutan yang secara liar dapat mengakibatkan…. 

a. tanah berlubang dan berlumpur 

b. pencemaran udara dan tanah menjadi tandus 

c. erosi dan pencemaran air 

d. banjir dan tanah longsor 

8.  gambar disamping merupakan dampak dari kegiatan 

penambangan…. 

a. batu bara   c. minyak bumi 

b. gas alam   d. batu kapur 

9. Tanah longsor merupakan salah satu dampak dari kegiatan penebangan hutan yang 

secara liar, usaha pelestarian apa yang dapat kalian lakukan?…. 

a. tidak membuang sampah disembarang tempat    

b. penanaman kembali benih-benih pohon yang telah ditebang  

c. membuka lahan pertanian  
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d. melakukan pembakaran hutan 

10. Tanaman eceng kondok dapat kita gunakan sebagai sumber bahan…. 

a. pangan   c. sandang 

b. kerajinan   d. obat-obatan 

A. Isilah dengan jawaban yang tepat ! 

1. Kuda selain dapat dimanfaatkan daging dan susunya , kuda juga dapat kita 

manfaatkan tenaganya sebagai alat…. 

2. Usaha pelestarian jenis tumbuhan dan hewan langka agar tidak punah dapat kita 

lakukan dengan…. 

3. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak akan menyebabkan…. 

4. Usaha pelestarian barang tambang yang mengandung logam dapat kita lakukan 

dengan…. 

5. Untuk mendapatkan batu marmer atau batu kapur manusia melakukan kegiatan 

tersebut dengan cara…. 
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Kunci Jawaban 

1.C   6.B    

2.B   7.D    

3.C   8.C    

4.D   9.B    

5.B   10.B    

Kunci isian 

1.Transportasi 

2.membangun suaka marga satwa dan hutan lindung 

3.kerusakan lingkungan 

4.mengurangi penggunaan barang tambang 

5menambang 
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Kisi-Kisi Soal Tes Formatif Pertemuan II Siklus II 

Kompetensi dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Mengidentifikasi 

beberapa kegiatan 

manusia yang dapat 

mengubah permukaan 

bumi (pertanian, 

perkotaan, dsb) 

• Siswa dapat  

menyebutkan dampak 

dari penggunaan SDA 

• Siswa dapat dapat 

menyebutkan manfaat 

dari tumbuhan 

kunyit,dll 

• Siswa dapat menerapkan  
manfaat sumber daya 
alam dalam kehidupan 
sehari-hari. 

• Siswa dapat 
menyebutkan cara 
pelestarian satwa langka 

• Siswa dapat 
menunjukan cara 
pelestarian tanah 
diperbukitan dan hutan 
gundul 

• Siswa dapat 
menyebutkan SDA yang 
dapat dijadikan bahan 
bakar. 

• Siswa dapat 
menyebutkan energi 
yang digunakan untk 
pembangkit listrik 
 

pilgan 

 

 

 

 pilgan 

 

pilgan,isian 

 

 

isian  

 

Isian singkat 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C1 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C3 

1 

 

 

 

2 

 

 

3,5 

 

 

4 

 

6,10 

 

 

 

8 

 

 

9 
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Materi pertemuan II Siklus II 

Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. Namun, sangat disayangkan, terkadang manusia sampai merusak alam 

untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan manusia inilah yang dapat mengubah 

permukaan bumi. Sekarang, kamu akan mempelajari beberapa kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi 

1. Pembakaran Hutan 

Pembakar hutan biasa dilakukan oleh orang yang dekat dengan hutan,hal ini 

bertujuan untuk membuka lahan pertanian. 

2. Penangkapan ikan dengan bom 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh ikan dengan cepat 

3. Perburuan liar 

Memburu hewan hewan yang langka untuk dijual 

4. Penambangan 

Melakukan penggalian untuk memperoleh barang tambang 

5. Penebangan liar 

Untuk mendapatkan kayu dengan cara menggunduli hutan 

Akibat yang ditmbulkan dari kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam 

adalah 

1. Hutan menjadi rusak 

2. Lingkungan laut menjadi rusak 

3. Hewan-hewan semakin langka 

4. Lingkungan menjadi rusak 

5. Hutan menjadi gundul 
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Kartu Soal Turnamen Pertemuan II Siklus II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akibat dari penebangan pohon secara liar 
adalah…. 

 

 

Akibat dari pembukaan lahan dengan cara 
membakar hutan adalah…. 
 

 

Usaha perikanan biasanya berada di 
daerah…. 
 

 

Penangkapan ikan dengan menggunakan 
bahan peledak dapat menyebabkan 
habitat ikan menjadi…. 

     

Dengan melakukan penambangan secara 
terus menerus akan menyebabkan…. 

 

PLTA merupakan pembangkit listrik 
dengan menggunakan tenaga… 

 

Sayang sekali karena kamu ketahuan guru 
mencontek maka kartu yang telah kamu 
miliki harus dikembalikan  

 

     

Karena kamu rajin belajar dan 
memperhatikan guru pada saat pelajaran, 
maka kamu mendapat bonus..dan 
menyimpan kartu ini 
 

 

Usaha untuk melestarikan hutan yang 
telah gundul adalah…. 

 

Hewan langka perlu kita lindungi 
dengan cara…. 
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Kartu Jawaban Turnamen Pertemuan II Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usaha perikanan biasanya berada di 
daerah….sungai.tambak,pesisir pantai 
 

 

Penangkapan ikan dengan menggunakan 
bahan peledak dapat menyebabkan 
habitat ikan menjadi….rusak,hancur 

     

Dengan melakukan penambangan secara 
terus menerus akan 
menyebabkan….lingkungan menjadi 
rusak,SDA habis 

PLTA merupakan pembangkit listrik 
dengan menggunakan tenaga…Air 

 

Sayang sekali karena kamu ketahuan guru 
mencontek maka kartu yang telah kamu 
miliki harus dikembalikan  

Karena kamu rajin belajar dan 
memperhatikan guru pada saat pelajaran, 
maka kamu mendapat bonus..dan 
menyimpan kartu ini 

Usaha untuk melestarikan hutan yang 
telah gundul 
adalah….reboisasai,penghijauan, tidak 
menebang pohon sembarangan 

Hewan langka perlu kita lindungi 
dengan cara….membangun suaka 
margasatwa 

 

Akibat dari penebangan pohon secara liar 
adalah….hutan gundul,habitat hewan 
rusak,bencana alam 

 

 

Akibat dari pembukaan lahan dengan cara 
membakar hutan adalah….hutan 
gundul,tanah menjadi kurang subur 
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Lampiran 8 
NILAI PRE TES DAN POST TES MATERI SUMBER DAYA ALAM 

KELAS V SEMESTER II  

No  Nama siswa No 
Induk 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
Pre test 

  
Post test  

1 Fakih Abdul Rozak 2387 70  90 
2 Fiani Jazirotun Nisa 2388 60  80 
3 Julizar Reviona 2390 70  85 
4 Kuswanto 2392 40  75 
5 Listianingsih 2393 40  65 
6 Mei Adisa N 2395 50  80 
7 Muji Rahayu 2396 55  80 
8 M. Faldian 2397 45 85 
9 M. Izal Maulana 2400 50 80 
10 Nizar Ali Rozaki 2401 40 75 
11 Nadia Sherli T 2402 70  85 
12 Rochman 2404 50  65 
13 Rita Fetiyasari 2405 50  90 
14 Rijal Ahmad 2406 60  75 
15 Riski Nursiah 2407 50  75 
16 Rose Tri Utami 2409 65  85 
17 Subehi 2410 50  80 
18 Sigit Setiawan 2411 50 75 
19 Saroh 2412 40 70 
20 Siti Rokhmah 2414 50 60 
21 Syifana Muflih 2415 60  85 
22 Tayanti 2417 70  90 
23 Tia Agustina 2421 70  90 
24 Vebi Susanti 2423 70  85 
25 Wiranto  2424 40  65 
26 Wiwin 2425 50  70 
27 Riki Pramuji 2426 50 75 

28 Niken Claudia 2540 60  80 
Nilai keseluruhan 1664 2195
Rata-rata nilai pre test dan post test 53,92 78,39 
Rata-rata ketuntasan klasikal 21,42% 89,28% 

 Pemalang,    Mei 2012                                         
 Observer 
 

 

                                                                      Dwi retno Wulandari 
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Lampiran 9 

DAFTAR NILAI ANGKET RESPON  SISWA KELAS V SD NEGERI 04 
BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN AJARAN 2011-2012 

No  Nama siswa No 
Induk 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
Angket I  Angket  II 

Jumlah Nilai  jumlah Nilai 
1 Fakih Abdul Rozak 2387 20 71,43 24 85,71 
2 Fiani Jazirotun Nisa 2388 20 71,43 24 85,71 
3 Julizar Reviona 2390 19 67,86 24 85,71 
4 Kuswanto 2392 16 54,14 20 71,43 
5 Listianingsih 2393 16 54,14 17 60,71 
6 Mei Adisa N 2395 18 64,29 22 78,57 
7 Muji Rahayu 2396 17 60,71 20 71,43 
8 M. Faldian 2397 17 60,71 20 71,43 
9 M. Izal Maulana 2400 17 60,71 20 71,43 
10 Nizar Ali Rozaki 2401 18 64,29 22 78,57 
11 Nadia Sherli T 2402 19 67,86 24 85,71 
12 Rochman 2404 17 60,71 20 71,43 
13 Rita Fetiyasari 2405 19 67,86 21 75 
14 Rijal Ahmad 2406 17 60,71 19 67,86 
15 Riski Nursiah 2407 17 60,71 19 67,86 
16 Rose Tri Utami 2409 18 64,29 21 75 
17 Subehi 2410 17 60,71 20 71,43 
18 Sigit Setiawan 2411 17 60,71 20 71,43 
19 Saroh 2412 18 64,29 20 71,43 
20 Siti Rokhmah 2414 16 54,14 19 67,86 
21 Syifana Muflih 2415 19 67,86 23 82,14 
22 Tayanti 2417 19 67,86 23 82,14 
23 Tia Agustina 2421 19 67,86 23 82,14 
24 Vebi Susanti 2423 19 67,86 22 78,57 
25 Wiranto  2424 16 54,14 19 67,86 
26 Wiwin 2425 16 54,14 18 64,29 
27 Riki Pramuji 2426 16 54,14 18 64,29 
28 Niken Claudia 2540 17 60,71 20 71,43 
Jumlah nilai      
Rata-rata nilai angket      

   
 Pemalang,    Mei 2012                                            
 Observer 
 

 

                                                                          Dwi retno Wulandari 
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Lampiran 10 

REKAPITULASI PROSENTASE INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

No Aspek yang diamati Jumlah skor Rata-rata Persen 
Pert I Pert II 

1 Keaktifan siswa dalam 
memulai pembelajaran  84,62 87,50 86,06 86,06% 

2 Keaktifan siswa dalam 
memperhatikan penjelasan 
materi dari guru. 

67,88 69,81 69,95 69,95% 

3 Keaktifan siswa dalam 
kegiatan berkelompok 63,46 69,23 66,35 66,35% 

4 Kemampuan siswa dalam 
pemeriksaan hasil tugas 
kelompok 

70,27 78,19 74,23 74,23% 

5 Keberanian siswa dalam 
melakukan game 60,58 66,35 63,47 63,47% 

6 Kemampuan siswa dalam 
melaksanakan turnamen 60,58 68,27 64,43 64,43% 

7 Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas 
individu   

70,42 72,19 71,31 71,31% 

8 Keaktifan siswa dalam 
penghargaan kelompok. 67,31 70,19 68,75 68,75% 

9 
 

Keaktifan siswa dalam 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran 

87,50 89,42 88,46 88,46% 

Jumlah skor 724,04 762,5 743,27 743,27% 
Rata-rata aktivitas 72,40 76,25 74,33 74,33% 

 

   Pemalang,    Mei 2012 

                                                                                  Observer 

 

 

                                                                                        Dwi retno Wulandari 
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Lampiran 11 

REKAPITULASI PROSENTASE INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

No Aspek yang diamati Jumlah skor Rata-rata 
skor 

Persen 
Pert I Pert II 

1 Keaktifan siswa dalam 
memulai pembelajaran  94,44 98,15 96,30 96,30% 

2 Keaktifan siswa dalam 
memperhatikan penjelasan 
materi dari guru. 

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

3 Keaktifan siswa dalam 
kegiatan berkelompok 75,93 77,78 76,86 76,86% 

4 Kemampuan siswa dalam 
pemeriksaan hasil tugas 
kelompok 

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

5 Keberanian siswa dalam 
melakukan game 78,70 86,11 82,41 82,41% 

6 Kemampuan siswa dalam 
melaksanakan turnamen 81,48 87,04 84,26 84,26% 

7 Ketekunan siswa dalam 
menyelesaikan tugas individu   79,63 83,33 81,48 81,48% 

8 Keaktifan siswa dalam 
penghargaan kelompok. 75,93 75,93 75,93 75,93% 

9 
 
 

Keaktifan siswa dalam 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran 

95,37 97,22 96,30 96,30% 

Jumlah skor 834,26 870,37 852,32 852,32% 
Rata-rata aktivitas 83,43 87,04 85,23 85,23% 
 

   Pemalang,    Mei 2012 

                                                                                  Observer 

 

 

                                                                                        Dwi retno Wulandari 
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Lampiran 12 

DAFTAR NILAI FORMATIF KELAS V SEMESTER II SIKLUS I 

No  Nama siswa No Induk Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
Pertemuan I 

  
Pertemuan II L/TL 

1 Fakih Abdul Rozak 2387 80 90 L 
2 Fiani Jazirotun Nisa 2388 70 70 L 
3 Julizar Reviona 2390 65 80 L 
4 Kuswanto 2392 65 75 L 
5 Listianingsih 2393 50 60 TL 
6 Mei Adisa N 2395 70 90 L 
7 Muji Rahayu 2396 70 70 L 
8 M. Faldian 2397 65 75 L 
9 M. Izal Maulana 2400 70 70 L 
10 Nizar Ali Rozaki 2401 50 60 TL 
11 Nadia Sherli T 2402 70 90 L 
12 Rochman 2404 60 70 L 
13 Rita Fetiyasari 2405 70 70 TL 
14 Rijal Ahmad 2406 70 70 L 
15 Riski Nursiah 2407 70 80 L 
16 Rose Tri Utami 2409 70 80 L 
17 Subehi 2410 50 70 TL 
18 Sigit Setiawan 2411 65 65 L 
19 Saroh 2412 70 70 L 
20 Siti Rokhmah 2414 60 70 L 
21 Syifana Muflih 2415 60 70 TL 
22 Tayanti 2417 80 80 L 
23 Tia Agustina 2421 70 70 L 
24 Vebi Susanti 2423 80 80 L 
25 Wiranto  2424 50 60 TL 
26 Wiwin 2425 60 60 TL 
27 Riki Pramuji 2426 60 60 TL 
28 Niken Claudia 2540 70 70 L 

Jumlah  nilai  1840 2025  
Rata-rata kelas  65,71 72,32  
Persentase ketuntasan  
kl ik l kl ik l

 68,78 71,42% 
 

   Pemalang,    Mei 2012 

                                                                                  Observer 

 

 

                                                                                        Dwi retno Wulandari 
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Lampiran 13 

DAFTAR NILAI FORMATIF KELAS V SEMESTER II SIKLUS II 

No  Nama siswa No Induk Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
Pertemuan I 

  
Pertemuan II L/TL 

1 Fakih Abdul Rozak 2387 90 80 L 
2 Fiani Jazirotun Nisa 2388 80 90 L 
3 Julizar Reviona 2390 90 90 L 
4 Kuswanto 2392 80 70 L 
5 Listianingsih 2393 65 70 TL 
6 Mei Adisa N 2395 80 90 L 
7 Muji Rahayu 2396 70 65 TL 
8 M. Faldian 2397 80 80 L 
9 M. Izal Maulana 2400 80 90 L 
10 Nizar Ali Rozaki 2401 85 85 L 
11 Nadia Sherli T 2402 85 85 L 
12 Rochman 2404 80 70 L 
13 Rita Fetiyasari 2405 85 95 L 
14 Rijal Ahmad 2406 75 80 L 
15 Riski Nursiah 2407 80 90 L 
16 Rose Tri Utami 2409 80 70 L 
17 Subehi 2410 60 60 TL 
18 Sigit Setiawan 2411 80 70 L 
19 Saroh 2412 70 60 TL 
20 Siti Rokhmah 2414 80 80 L 
21 Syifana Muflih 2415 85 95 L 
22 Tayanti 2417 80 80 L 
23 Tia Agustina 2421 85 80 L 
24 Vebi Susanti 2423 80 80 L 
25 Wiranto  2424 70 70 L 
26 Wiwin 2425 80 75 L 
27 Riki Pramuji 2426 75 75 L 
28 Niken Claudia 2540 80 80 L 

Jumlah  nilai  2210 2190 
Rata-rata kelas  78,92 78,21  
Persentase ketuntasan   78,56 85,23%% 

 

   Pemalang,    Mei 2012 

                                                                                  Observer 
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Lampiran 14 

REKAPITULASI NILAI 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 

86,25 APKG 2 34 85 
APKG 3 31 83,5 

Rata-rata 13,82
2

5,8379
=

+
 

Kategori AB 
 

REKAPITULASI NILAI 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
=

+
 

Kategori A 
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Lampiran 15 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD NEGERI 04 BELIK TAHUN AJARAN 

2011-2012 

 

No Nama Siswa 

1 Fakih Abdul Rozak 
2 Fiani Jazirotun Nisa 
3 Julizar Reviona 
4 Kuswanto
5 Listianingsih 
6 Mei Adisa N 
7 Muji Rahayu 
8 M. Faldian 
9 M. Izal Maulana 
10 Nizar Ali Rozaki 
11 Nadia Sherli T 
12 Rochman 
13 Rita Fetiyasari 
14 Rijal Ahmad 
15 Riski Nursiah 
16 Rose Tri Utami 
17 Subehi 
18 Sigit Setiawan 
19 Saroh 
20 Siti Rokhmah 
21 Syifana Muflih 
22 Tayanti 
23 Tia Agustina 
24 Vebi Susanti 
25 Wiranto  
26 Wiwin 
27 Riki Pramuji 
28 Niken Claudia 
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Lampiran 16 

DAFTAR NILAI SISWA KELAS V MATERI SUMBER DAYA ALAM SD 

NEGERI 04 BELIK TAHUN AJARAN 2010-2011 

 

No  Nama siswa Nilai KKM 70 

1 Desi ekasari 65 TL 
2 Duwi sri widianti 75 T 
3 Halimatul sodiah 70 T 
4 Siti fatimah 80 T 
5 Slamet yudi purnama 90 T 
6 Anggi susmintasari 80 T 
7 Atika 65 TL 
8 Atipah 85 T 
9 Devi mariska yanti 75 T 
10 Eka saputri 75 T 
11 Ilham kurniawan 75 T 
12 Karmilah 50 TL 
13 Lekhan 55 TL 
14 Lili hidayanti 65 TL 
15 Linda saputri  80 T 
16 M ridwan maulana 70 T 
17 M aji saputra 60 TL 
18 Nurul aminah 60 TL 
19 Fitriani  70 T 
20 Oki rian saputra 70 T 
21 Rendi saputra 85 T 
22 Sahrul sahrudin 65 TL 
23 Sarmila  90 T 
24 Satria 90 T 
25 Siti aisah 100 T 
26 Siti nurbarikoh 60 TL 
27 Susanti 100 T 
28 Sholihin 40 TL 
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Jumlah Nilai 2080  

Nilai rata-rata 74,28  

Ketuntasan klasikal 60% 

        
        
 
 

lampiran 17 
 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
 UPTD PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC. BELIK 

SD NEGERI 04 BELIK 
  Alamat: Jl. Gatot Soebroto Belik Randudongkal Pemalang Telp. (0284) 335092 

SURAT KETERANGAN 
Nomor : 424 / 34 / 2012 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama               :  Edy Sosiowanto S,Pd 
NIP                   :  19570702 197802 1005 
Pangkat / Golongan :  Pembina / IVa 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 
 

Menerangkan bahwa : 
Nama :  CATUR PRASETYO 
NIM :  1402408227 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 

 Telah melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai bahan skripsi di 
kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 04 Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mulai 
bulan April sampai Juni 2012. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
        Belik, 2 Juni 2012 
        Kepala Sekolah 
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Pelaksanaan Kegiatan Kelompok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan turnament 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pemberian Penghargaan Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan tes formatif 
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