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ABSTRAK 

 
Nugroho,  Dhessriyatno Fajar. Peningkatan  Kualitas Pembelajaran IPA 

Melalui Model Teams Games Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas V SD 

Kaliwiru Semarang. Skripsi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. 

Yuyarti, M.Pd., Pembimbing II: Sutji Wardhayani, S.Pd., M.Kes. 

 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di jenjang SD 

merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa – peristiwa yang terjadi di alam  

yang mengkaji tentang manusia, dan lingkungannya. Hasil observasi awal yang 

dilakukan di SD Kaliwiru Semarang, ditemukan masalah dalam pembelajaran IPA 

di kelas V. Masalah ini terjadi karena belum optimalnya keterampilan guru, 

kurangnya variasi pemanfaatan metode dan media pembelajaran, sehingga 

berakibat rendahnya aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa yang belum mencapai 

KKM. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan kualitas pembelajaran IPA melalui 

model Teams Games Tournament (TGT). Rumusan masalah “Bagaimana cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model TGT pada siswa kelas V 

SD Kaliwiru Semarang?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

Model Teams Games Tournament (TGT) dalam pembelajaran IPA. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan model 

TGT. Penelitian tindakan ini terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dua siklus, setip siklus dua 

pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru dan 30 siswa kelas V SD Kaliwiru 

Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 17,5 dengan kriteria baik, siklus II memperoleh skor 27 dengan 

kriteria sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 17,7 

dengan kriteria baik, dan siklus II memperoleh 22,15 dengan kriteria sangat baik. 

Presentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh 

presentase 57%, siklus II memperoleh presentase 88%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah implementasi Model Temas Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa kelas V SD Kaliwiru Semarang. Saran-saran yang dapat 

disampaikan guru dapat menerapkan model TGT karena model ini membuat siswa 

lebih aktif dalam kegiatan belajar. 

 

Kata kunci: model Teams Games Tournament (TGT), kualitas pembelajaran IPA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD /MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

bahwa Standar Kompetensi IPA di SD / MI merupakan Standar minimum yang 

secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan.  

Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar didasarkan pada 

pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah, dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

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

prinsip–prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan yang 

melibatkan keaktifan siswa. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana peserta didik 

untukmempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran 

IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan
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kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah 

(Depdiknas, 2008:147). 

IPA merupakan  ilmu yang mempelajari peristiwa – peristiwa yang 

terjadi di alam. Sedangkan menurut Concise Dictionary of Science,( Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Alam ) menerangkan IPA adalah pengetahuan manusia yang 

luas yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen yang sistematik, serta 

dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori-

teori dan hipotesa-hipotesa. Carin mendefinisikan IPA merupakan suatu rangkaian 

kegiatan yang berupa pertanyaan dan penyelidikan alam semesta serta penemuan 

dan pengungkapan serangkaian rahasia alam (Srini, 1997:2).  

Menurut Cullingford dalam pembelajaran IPA anak harus diberi 

kesempatan untuk mengembangkan sikap ingin tahu. Hal ini akan mendorong 

anak untuk mengembangkan cara berfikir logis. Sedangkan menurut Claxton 

menyatakan bahwa kualitas pembelajaran IPA dapat ditingkatkan, bila anak 

berkelakuan sebagai seorang ilmuwan. Mereka memahami konsep baru dengan 

lebih mudah dan menyenangkan melalui suatu percobaan (Samatowa, 2006:9). 

Salah satu kelemahan pembelajaran IPA di SD selama ini adalah bahwa 

pembelajaran tersebut lebih menekankan pada penguasaan sejumlah fakta dan 

konsep, dan kurang memfasilitasi siswa agar memiliki hasil belajar yang 

comprehensive. Seringkali pembelajaran IPA bahkan dilaksanakan dalam bentuk 

latihan-latihan penyelesaian soal-soal, semata-mata dalam rangka mencapai target 

nilai evaluasi hasil belajar sebagai “ukuran utama” prestasi siswa dan kesuksesan 
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guru dalam mengelola pembelajaran. Pembelajaran IPA seharusnya menekankan 

pada penguasaan kemampuan dasar kerja ilmiah atau keterampilan proses IPA. 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007), masih banyak permasalahan 

pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPA. Pemahaman guru terhadap SK-KD 

sangat beragam, karena latar belakang pendidikan, daerah, kapasitas, kompetensi 

sehingga guru kesulitan memahami dan memaknai SK-KD dalam implementasi 

pembelajaran. Kebiasaan guru “taken for granted” dari pusat memperlemah 

kreativitas dan inovasi mereka dalam mengembangkan pembelajaran. Guru 

menerapkan pembelajaran lebih menekankan  strategi mengaktifkan guru, kurang 

melibatkan peserta didik, pembelajaran kurang kreatif, lebih banyak 

menggunakan strategi konvensional (ceramah) dan kurang mengoptimalkan 

media pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif mengikuti proses 

pembelajaran, bahkan cenderung pasif. Siswa hanya diam saja, mendengarkan, 

mencatat, dan mudah bosan dalam pembelajaran.  

Permasalahan yang dikemukakan Depdiknas merupakan gambaran 

umum permasalahan praktik pembelajaran IPA. Setelah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara langsung, wawancara dan observasi bersama kolaborator, 

diketahui permasalahan hampir serupa terjadi di kelas V SD Kaliwiru Semarang. 

Saat menyampaikan materi, guru belum optimal menerapkan strategi 

pembelajaran inovatif, khususnya yang cocok diterapkan pada mata pelajaran 

IPA. Guru juga masih terbatas menggunakan media pembelajaran terutama media 

berteknologi. Hal tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas siswa yang 

cenderung rendah. Siswa menganggap IPA bersifat teoritis dan hafalan sehingga 
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kurang antusias mengikuti pembelajaran. Siswa terlihat berdiam diri ketika guru 

memberi pertanyaan. Beberapa siswa justru bermain sendiri, menggambar di buku 

tulis, mengobrol dengan teman sebangku tanpa memperhatikan penjelasan materi 

yang disampaikan guru.  

Proses pembelajaran seperti di atas berdampak pada prestasi belajar 

siswa. Berdasarkan data dokumen dan hasil tes menunjukkan sebagian besar 

pencapaian hasil belajar siswa kelas V mata pelajaran IPA masih di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. Sebanyak 70% atau 21 dari 30 

siswa kelas V mendapatkan nilai di bawah 65, nilai terendah 30, nilai tertinggi 90, 

rata-rata kelas 60,33.  

Memperhatikan permasalahan tersebut selayaknya dalam pembelajaran 

dilakukan suatu inovasi. Jika dalam pembelajaran sebagian besar dilakukan oleh 

setiap siswa, maka dalam penelitian ini salah satu upaya yang dapat dilakukan 

dengan mengajak siswa lebih aktif, tertantang, dan melatih siswa untuk dapat 

bekerja secara berkelompok (kooperatif).  

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam model dimana 

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama 

lainnya dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2010:4). Dengan 

menerapkan model kooperatif tipe TGT, siswa akan lebih senang, tertantang 

karena model ini terdapat permainan menjadikan siswa lebih tertarik. Sedangkan  

pertandingan antar kelompok menjadikan siswa tertantang dan lebih termotivasi 

dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Hasil penelitian yang memperkuat untuk melakukan tindakan dengan 

model TGT: 

a. Hassanah Izzatun (2009) yang dimuat dalam jurnal penelitian dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Pembelajaran Kooperatif Model 

TGT ( Team Games Tournament ) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Gabus 3 

Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2009/2010. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) aktivitas siswa dalam pembelajaran 

mengalami peningkatan (2) aktivitas guru dalam pembelajaran mengalami 

peningkatan (3) keterampilan berbicara siswa tiap siklusnya mengalami 

peningkatan secara signifikan.  

(http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal/proses?q=model%20TGT&offset=45%l

imit=15). 

b. Titi Haryanti ( 2011 ) penelitian Peningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui 

Model Team Game Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas V SDN Tambakaji  

01 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan (1) keterampilan guru dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan, (2) peningkatan aktivitas belajar 

siswa, (3) Peningkatan ketuntasan belajar siswa mencapai 75%. 

Berdasarkan diskusi tim peneliti dengan guru kelas V,  untuk memecahkan 

masalah pembelajaran, tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan untuk 

meningkatkan kualitas yang dapat mendorong keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dan meningkatkan kreativitas guru. Maka peneliti menggunakan 

salah satu model pembelajaran inovatif yaitu model Teams Games Tournament 

(TGT). Model ini merupakan salah satu tipe atau model kooperatif yang mudah 

http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal/proses?q=model%20TGT&offset=45%25limit=15
http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal/proses?q=model%20TGT&offset=45%25limit=15
http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal/proses?q=model%20TGT&offset=45%25limit=15
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diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, 

melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan 

dan reinforcement. 

Dari ulasan latar belakang, peneliti akan mengkaji  penelitian tindakan 

kelas tentang “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA  melalui Model Teams 

Games Tournament ( TGT ) pada Siswa Kelas V SD Kaliwiru Semarang.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

melalui model TGT pada siswa kelas V SD Kaliwiru Semarang?”  

Rumusan masalah khusus sebagai berikut. 

1.2.1.1 Apakah keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dapat meningkat 

melalui model TGT pada siswa kelas V SD Kaliwiru ? 

1.2.1.2 Apakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dapat meningkat 

melalui model TGT pada siswa kelas V SD Kaliwiru Semarang ? 

1.2.1.3 Apakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dapat meningkat 

melalui model TGT pada siswa kelas V SD Kaliwiru Semarang ? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Melihat kondisi siswa kelas V dalam mata pelajaran IPA, maka peneliti 

merencanakan pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas belajar IPA 

melalui model TGT . 
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Adapun langkah-langkah model TGT sebagai berikut : 

1) Kegiatan pembelajaran diawali dengan presentasi guru tentang materi yang 

akan dipelajari untuk mengenalkan konsep dengan mendorong rasa ingin tahu 

siswa. 

2) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa.  

3) Guru memberikan tugas kelompok dan dikerjakan secara bersama-sama dan 

berdiskusi dalam kelompok. Siswa tidak hanya dituntut untuk dapat 

mengerjakan tugas-tugas tersebut tetapi juga memahami konsep yang 

dipelajari. Masing-masing anggota bertanggungjawab pada anggota 

kelompok lain dalam penguasaan materi pelajaran tersebut. 

4) Setelah menyelesaikan tugas kelompok guru memberikan permainan dalam 

bentuk turnamen. Dalam permainan siswa dengan kemampuan setara 

mewakili kelompok masing-masing untuk mendapatkan skor individu. 

5) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang mendapatkan poin terbanyak 

atau pemenang. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan umum penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA melalui model TGT pada siswa kelas V SD Kaliwiru 

Semarang.  

Adapun tujuan khusus penelitian ini : 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

TGT pada kelas V SD Kaliwiru Semarang. 
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b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model TGT 

pada kelas V SD Kaliwiru Semarang. 

c.   Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

TGT pada kelas V SD Kaliwiru Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak khususnya dunia pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan konstribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran IPA 

dengan pengembangan ilmu pengetahuan. 

b. Menambah kajian tentang hasil penelitian pembelajaran IPA di SD serta 

memberikan wawasan mengenai model TGT pada siswa kelas V SD Kaliwiru 

Semarang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1.  Meningkatkan kualitas belajar siswa. 

2. Meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

3. Melatih siswa untuk belajar bekerja sama dan berkomunikasi dalam 

kelompok. 

4. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 
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b. Bagi guru 

1. Memberikan wawasan mengenai model pembelajaran TGT sehingga 

keterampilan guru meningkat. 

2. Meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran inovatif.  

c. Bagi sekolah 

1. Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan 

menerapkan model pembelajaran yang inovatif. 

2. Menumbuhkan kerja sama antar guru yang berdampak positif pada 

kualitas pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Belajar 

Pada umumnya, belajar seringkali diartikan sebagai perolehan 

keterampilan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan mutakhir proses belajar 

diperoleh dari kajian pengolahan informasi, neurofisiologi, neuropsikologi, dan 

sain kognitif. Seperti yang dikemukakan Anni (2004:2), belajar merupakan proses 

penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan. Sedangkan menurut Hamalik (2004:45), belajar 

merupakan perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan 

perilaku, misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lengkap. 

Sesuai pendapat Siregar (2010:4) belajar merupakan aktivitas mental 

yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya menghasilkan perubahan 

bersifat konstan. Sementara menurut Slameto (2010:4), belajar didefinisikan 

sebagai suatu proses usaha dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.  

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang 

dan belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan, dikerjakan oleh seseorang. 

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

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan persepsi seseorang. 
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Rifa‟i dan Anni (2009: 82) berpendapat konsep belajar mengandung tiga 

unsur utama yaitu: (1) belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; (2) perubahan 

perilaku terjadi karena didahului proses pengalaman; (3) perubahan perilaku 

karena belajar bersifat relatif permanen.  

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan, belajar merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu sebagai hasil dari pengalaman serta 

interaksi dengan lingkungan sehingga menghasilkan perubahan perilaku bersifat 

relatif permanen. 

2.1.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan perubahan atau 

pembaruan dalam tingkah laku dan kecakapan. Menurut Thobroni dan Mustofa 

(2011: 31), berhasil atau tidaknya perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sebagai berikut 

2.1.1.1.1 Faktor yang ada pada diri organisme yang disebut faktor individual, 

meliputi: 

(a) Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Kegiatan mengajar berhasil jika taraf pertumbuhan pribadi telah 

memungkinan, potensi-potensi jasmani, dan ruhaninya telah matang. 

(b) Faktor kecerdasan atau intelegensi 

Di samping faktor kematangan, berhasil atau tidaknya seseorang 

mempelajari sesuatu juga dipengaruhi oleh faktor kecerdasan. 
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(c) Faktor latihan dan ulangan 

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal berulang-ulang, kecakapan 

dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan makin mendalam.  

(d) Faktor motivasi 

Seseorang tidak berusaha mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya 

jika ia tidak mengetahui betapa pentingnya hasil yang dicapai dari belajar. 

(e) Faktor pribadi 

Setiap manusia memiliki sifat kepribadian masing-masing yang berbeda 

dengan manusia lain. Sifat-sifat kepribadian tersebut berpengaruh dengan hasil 

belajar yang akan dicapai. 

2.1.1.1.2 Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial, meliputi: 

(a) Faktor keluarga dan keadaan rumah tangga 

Suasana, keadaan serta ketersediaan fasilitias keluarga yang bermacam-

macam menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami anak. 

(b) Faktor guru dan cara mengajarnya. 

Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki 

guru dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik 

turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai. 

(c) Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar. 

Sekolah yang memiliki peralatan, perlengkapan belajar ditambah guru 

berkualitas akan mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak. 
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(d) Faktor lingkungan dan kesempatan dan tersedia. 

Seorang anak yang memiliki intelegensi, keluarga, sekolah yang baik 

belum tentu dapat belajar dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi hasil 

belajarnya, seperti faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia bagi individu.  

(e) Faktor motivasi sosial. 

Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua yang selalu mendorong anak 

agar rajin belajar atau motivasi dari orang lain. Pada umumnya, motivasi 

semacam ini diterima anak tidak dengan sengaja, bahkan tidak sadar. 

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan proses belajar dipengaruhi dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masing-masing faktor saling 

berkaitan satu sama lain dan menentukan kualitas belajar peserta didik. 

Peserta didik dapat memperoleh tujuan belajar secara alamiah melalui 

membaca buku, majalah, surat kabar atau dengan mengamati lingkungannya. 

Namun, agar perolehan tujuan belajar dapat dicapai secara efektif dan efisien 

maka harus diperhatikan pula kualitas pembelajaran tersebut. 

2.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses interaksi anatar pendidik, peserta didik, 

sarana prasarana pendukung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ini di 

dukung Gagne dan Briggs (dalam Djamarah, 2010:325), pembelajaran adalah 

suatu sistem bertujuan membantu proses belajar peserta didik, berisi serangkaian 

peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan 

mendukung proses belajar internal. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sanjaya 
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(2012, 15) mengemukakan pembelajaran sebagai proses kerja sama, komunikasi 

siswa dengan guru atau lingkungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

Menurut pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang 

Sisdiknas (dalam Winaputra, 2007:1.20), Pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik, pendidik, sumber belajar suatu lingkungan belajar. Pendapat 

tersebut mengandung 4 konsep, yaitu interaksi peserta didik, pendidik, sumber 

belajar, dan lingkungan belajar. 

Dari uraian dapat disimpulkan pembelajaran merupakan serangkaian 

peristiwa sadar dan sistematis antara pendidik, peserta didik, sumber belajar agar 

terjadi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran  

Kualitas pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan mutu, baik proses maupun akhir pembelajaran sehingga tercapai tujuan 

yang diharapkan. 

Menurut Etzioni (Daryanto,2010:54) dalam mengembangkan kualitas 

pembelajaran ada empat pilar yang perlu diperhatikan oleh kalangan pendidik: 

a. Learning to know, yaitu belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan.artinya 

guru sebagai fasilitator, berperan aktif sebagai sejahwat bagi siswa untuk 

mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun kajian ilmu tertentu. 

b. Learning to do, yaitu belajar menguasai keterampilan, maksudnya sekolah 

berperan untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa untuk mengembangkan 

keterampilan dalam mendukung keberhasilan. 
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c. Learning to live together, yaitu belajar hidup bermasyarakat. Maksudnya 

peran lembaga pendidikan ( sekolah ) untuk mempersiapkan siswanya hidup 

bermasyarakat yang diwujudkan dengan kebiasaan saling menghargai, 

terbuka, memberi, menerima di lingkungan sekolah. 

d. Learning to be, yaitu belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal. 

Maksudnya pengembangan bakat, minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, 

tipe pribadi anak sesuai lingkungannya. Kemampuan diri yang berkembang di 

lingkungan sekolah memungkinkan pengembangan diri yang lebih maksimal. 

Dari keempat pilar, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran perlu 

adanya pengembangan belajar meliputi learning to know, learning to do, learning 

to live together, learning to be guna meningkatkan berbagai aspek pembelajaran 

baik siswa, guru, maupun sekolah. 

Menurut Depdiknas (2004:7-9), indikator kualitas pembelajaran adalah: 

a. Kinerja/Keterampilan Guru (perilaku pembelajaran guru) 

Perilaku guru mencakup sebagai berikut; a) membangun persepsi dan 

sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi pendidik; b) menguasai disiplin 

ilmu; c) memahami keunikan setiap siswa dengan segenap kelebihan, kekurangan, 

dan kebutuhannya serta memahami lingkungan keluarga, sosial budaya, dan 

kemajemukan masyarakat tempat siswa berkembang; d) menguasai pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa tercermin dalam kegiatan 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta memanfaatkan hasil 

evaluasi pembelajaran; e) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan 
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sebagai kemampuan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan mengembang-

mutakhirkan kemampuannya secara mandiri. 

b. Perilaku siswa 

Perilaku siswa dapat dilihat dari kompetensinya sebagai berikut; a) 

memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar; b) mampu mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan dan membangun sikapnya; c) memperluas serta 

memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya; d) 

menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara bermakna; e) 

membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja produktif. 

c. Iklim Pembelajaran 

Iklim pembelajaran mengacu suasana yang terjadi ketika pembelajaran 

berlangsung, serta interaksi antara guru dan siswa. Belajar akan optimal dalam 

iklim belajar yang mendukung. 

Iklim pembelajaran mencakup aspek-aspek: a) suasana kelas yang 

kondusif bagi perkembangan kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan, dan bermakna untuk pembentukan profesionalitas kependidikan; 

dan b) perwujudan nilai, semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru 

(Depdiknas, 2004:9). 

Dari uraian dapat dipahami iklim pembelajaran adalah segala situasi yang 

muncul antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik serta 

mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. 
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Dalam penelitian ini, iklim pembelajaran ditunjukkan dengan 

penggunaan variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Guru menciptakan 

kondisi saling tukar pendapat antar siswa maupun siswa dengan guru. 

d. Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dipelajari peserta 

didik di dalam kelas sesuai kurikulum yang berlaku. Menurut Depdiknas (2004:9), 

materi pembelajaran meliputi: (a) kesesuaian antara materi pembelajaran dengan 

tujuan pembelajaran; (b) keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia; (c) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; 

(d) mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin; 

dan (e) memberikan manfaat optimal dari perkembangan kemajuan bidang ilmu, 

teknologi, dan seni. 

Dalam penelitian ini, metrik pembelajaran dicantumkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tiap pertemuan pada siklusnya. 

e. Media Pembelajaran  

Media merupakan sarana penyampaian materi yang berperan penting 

mendukung proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal 

tersebut didukung oleh Daryanto (2010:4) media merupakan sarana perantara 

dalam proses pembelajaran.  

Sedangkan menurut AECT (Association of Education and 

Communication Technology) (dalam Hamdani, 2011:73) media pembelajaran 

merupakan sesuatu untuk menyampaikan dan memperjelas pesan agar tidak 

terlalu bersifat verbal, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya 
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indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara peserta didik 

dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai bakat dan 

kemampuan visual auditori, kinestetiknya, memberi rangsangan yang sama, 

mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. 

Dari uraian dapat disimpulkan media pembelajaran merupakan segala 

sesuatu untuk menyalurkan pesan berupa materi sehingga merangsang perhatian, 

minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

belajar dalam bentuk visual, auditif ataupun audio-visual. 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik. Menurut Djamarah (2010:34) menyatakan 

guru adalah orang yang bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan anak didik, 

dengan penuh dedikasi, loyalitas berusaha membimbing dan membina anak didik 

agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

Dari pengertian dapat dipahami bahwa guru adalah orang yang berwenang 

bertanggung jawab untuk membimbing, membina anak didik, baik secara 

individual maupun klasikal baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Rusman (2012: 67) menyebutkan 9 

keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru, yaitu:  

2.1.3.1.1 Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills) 

Kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan memulai 

pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar 
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mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga 

usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

Komponen keterampilan membuka yaitu: menarik perhatian siswa;  

menimbulkan motivasi; memberikan acuan; membuat kaitan, 

2.1.3.1.2  Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Guru hendaknya memunculkan aktualisasi diri siswa, hal ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti bertanya. Melalui pertanyaan yang 

diajukan, siswa difasilitasi untuk memperoleh pemahaman dan meningkatkan 

daya pikir secara kritis, analitis, aplikatif. Pertanyaan yang tersusun baik, teknik 

memberi pertanyaan tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan 

kreativitas siswa.  

Komponen keterampilan bertanya yaitu: pengungkapan pertanyaan 

secara jelas; pemberian acuan; pemusatan; pemindahan giliran; penyebaran; 

pemberian waktu berfikir; pemberian tuntunan, 

2.1.3.1.3  Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Secara psikologis, individu membutuhkan penghargaan atas usaha yang 

telah dilakukan, apalagi pekerjaan itu dinilai baik, sukses, efektif. Guru 

hendaknya memberikan penguatan, baik penguatan verbal maupun non-verbal, 

yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap perilaku siswa 

untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan baik sebagai tindak 

dorongan, sehingga perbuatan tersebut terus diulang. 
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Komponen keterampilan memberi penguatan yaitu: penguatan verbal, 

gestural; penguatan dengan cara mendekati, sentuhan, kegiatan menyenangkan; 

penguatan berupa tanda atau benda, 

2.1.3.1.4  Keterampilan Mengadakan Variasi (Stimulus Variation) 

Variasi stimulus yaitu keterampilan memberikan stimulus pembelajaran 

secara bervariasi. Melalui stimulus bervariasi, siswa didorong melakukan berbagai 

aktivitas belajar dan merespon setiap stimulus melalui pengondisian kelas yang 

diciptakan guru. Di samping itu, dengan adanya variasi diharapkan pembelajaran 

lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 

antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Komponen keterampilan mengadakan variasi yaitu: 

a) variasi dalam gaya mengajar, meliputi: penggunaan variasi suara; pemusatan 

perhatian; kesenyapan; mengadakan kontak pandang; gerakan badan dan 

mimik; pergantian posisi guru dalam kelas. 

b) penggunaan media dan bahan pelajaran, meliputi: variasi alat/ bahan yang 

dapat dilihat, didengar, diraba dan dimanipulasi. 

c) variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. 

2.1.3.1.5  Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan, diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan satu dengan lainnya. Seorang guru hendaknya mengintegrasikan segala 

kemampuannya dalam memberikan penjelasan secara sistematis dan logis. 

Penyampaian informasi yang terencana baik, disajikan dengan mengintegrasikan 
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berbagai kemampuan mengajar guru merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan 

yang berhasil. 

Komponen-komponen keterampilan menjelaskan yaitu: 

a) merencanakan, meliputi: isi pesan (materi); penerima pesan (siswa). 

b) menyajikan suatu penjelasan, meliputi: kejelasan; penggunaan contoh dan 

ilustrasi; pemberian tekanan; balikan. 

2.1.3.1.6  Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara 

kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah 

bimbingan guru atau temannya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah atau 

pengambilan keputusan. 

Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu: 

memusatkan perhatian; memperjelas masalah atau urunan pendapat; menganalisa 

pandangan siswa; meningkatkan urunan siswa; menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi; menutup diskusi, 

2.1.3.1.7  Keterampilan Mengelola Kelas 

Usman menjelaskan bahwa keterampilan pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru menciptakan, memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 

Komponen keterampilan mengelola kelas yaitu: 

a) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal, meliputi: menunjukkan sikap tanggap; membagi 
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perhatian; memusatkan perhatian kelompok; memberikan petunjuk-petunjuk 

yang jelas; menegur; memberi penguatan, 

b) keterampilan yang  berhubungan dengan  pengembalian kondisi belajar yang 

optimal, meliputi: modifikasi tingkah laku; pengelolaan kelompok; 

menemukan  dan  memecahkan  tingkah  laku  yang menimbulkan masalah, 

2.1.3.1.8  Keterampilan Pembelajaran Perseorangan (Individual) 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran humanis untuk memenuhi 

kebutuhan siswa. Pembelajaran individual terjadi dalam konteks klasikal, namun 

tetap memperhatikan individu. Peran guru dalam pembelajaran perseorangan 

sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor dan sekaligus 

sebagai peserta kegiatan. 

Komponen keterampilan pembelajaran perseorangan yaitu: keterampilan   

untuk mengadakan pendekatan secara pribadi; keterampilan mengorganisasikan; 

keterampilan   membimbing   dan   memudahkan   belajar siswa.; keterampilan  

merencanakan  dan  melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

2.1.3.1.9  Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

Menutup pelajaran adalah kegiatan guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru. Kegiatan menutup merupakan 

bagian integral dari pembelajaran, memiliki beberapa komponen yang harus 

dikuasai guru, seperti menyampaikan review, rangkuman, menyimpulkan dan 

kegiatan-kegiatan lainnya. 
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, keterampilan guru 

merupakan bentuk perilaku-perilaku bersifat mendasar yang harus dimiliki guru 

untuk melaksanakan tugas mengajarnya dalam proses pembelajaran. Guru perlu 

menguasai semua keterampilan mengajar sehingga dapat mengembangkan 

kegiatan pembelajaran. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

TGT yaitu : a) keterampilan membuka pelajaran; b) keterampilan bertanya; c) 

keterampilan memberi penguatan; d) keterampilan mengadakan variasi; e) 

keterampilan menjelaskan; f) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; 

g) keterampilan mengelola kelas; h) keterampilan menutup pembelajaran. 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Prinsip aktivitas didasarkan pada pandangan psikologis bahwa 

pengetahuan diperoleh melalui pengamatan (melihat, mendengar, dan 

sebagainya). Jiwa itu dinamis, memiliki energi sendiri, dan dapat menjadi aktif 

karena didorong oleh kebutuhan (Sugandi, 2004:9). 

Sedangkan Djamarah (2008:38-45) menjelaskan aktivitas belajar terdiri 

dari: mendengar, memandang, meraba, membau, dan mecicipi kemudian menulis, 

membaca, membuat ikhtisar dan menggarisbawahi, mengamati tabel, diagram dan 

bagan, menyusun kertas kerja, mengingat, berpikir, serta latihan atau praktek 
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Hal ini didukung pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2009:172) membagi 

kegiatan belajar dalam 8 kelompok antara lain : 

a. Kegiatan visual, yaitu membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. 

b. Kegiatan lisan, yaitu mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian bahan, diskusi 

kelompok, permainan, dan radio. 

d. Kegiatan menulis , yaitu menulis cerita dan laporan, memeriksa karangan, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

e. Kegiatan menggambar, yaitu menggambar, membuat grafik, chart, diagram 

peta, dan pola. 

f. Kegiatan metrik, yaitu melakukan percobaan memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, berkebun. 

g. Kegiatan mental, yaitu merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, dan membuat keputusan.  

h. Kegiatan emosional, yaitu minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Dari uraian dapat disimpulkan aktivitas belajar merupakan rangkaian 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan 

perilaku belajar pada diri siswa, meliputi: kegiatan visual, lisan, mendengarkan, 

menulis, menggambar, metrik, mental, dan emosional.  
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Adapun indikator aktivitas siswa yang diamati dalam pembelajaran TGT 

yaitu: 

a. Mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran. (aktivitas emosional) 

b. Mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. (aktivitas 

mendengarkan) 

c. Berkelompok sesuai petunjuk guru. (aktivitas emosional) 

d. Menganalisis permasalahan yang diberikan oleh guru. (aktivitas mental) 

e. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan menanggapi presentasi dari 

kelompok lain. (aktivitas lisan, visual, mendengarkan) 

f. Bermain game dan bermain turnamen. (aktivitas lisan, metrik, emosional) 

g. Menyimpulkan materi bersama guru. (aktivitas lisan, menulis, emosional) 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

Seorang individu yang belajar akan mendapat hasil perubahan perilaku 

setelah menempuh proses/pengalaman. Namun tidak semua perubahan perilaku 

dikatakan belajar. 

Menurut Suprijono (2009:5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. 

Sementara menurut Nasrun (2010), hasil belajar merupakan hasil akhir 

pengambilan keputusan mengenai tinggi rendahnya nilai yang diperoleh siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar dikatakan tinggi apabila 

tingkat kemampuan siswa bertanbah dari hasil sebelumnya. 

Sesuai Rifa‟I dan Anni (2009:85) hasil belajar berupa perubahan perilaku 

siswa (behavioral changes) meliputi aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), 
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keterampilan (psikomotorik) sesuai dengan apa yang telah dipelajari siswa. 

Sejalan pendapat Anitah (2011:1.6) perubahan perilaku sebagai hasil belajar 

merupakan hasil dari pengalaman mental dan emosional, dikelompokkan ke 

dalam tiga ranah, yaitu pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan 

penguasaan nilai-nilai atau sikap (afektif). 

Dari uraian dapat disimpulkan hasil belajar merupakan segala hal yang 

didapat setelah siswa memperoleh pembelajaran baik secara fisik maupun 

pengetahuan meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam penelitian 

ini, peneliti membatasi hasil belajar pada nilai tes evaluasi yang digunakan untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar siswa. 

2.1.4 Hakekat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam erat kaitannya dengan lingkungan belajar siswa. 

Di mulai dari tingkat SD dengan berbagai materi seperti gejala alam dan 

fenomena alam. 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang tersusun secara sistematis 

yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

manusia (Samatowa, 2006:2).  

Menurut KTSP 2006 (dalam Sulistyorini, 2007:9) pada hakekatnya IPA 

dapat dipandang dari segi produk, proses, dan dari segi pengembangan sikap. 

Artinya belajar IPA memiliki dimensi proses, dimensi hasil (produk), dan dimensi 

pengembangan sikap ilmiah. Ini berarti bahwa proses belajar mengajar IPA 

seharusnya mengandung tiga dimensi tersebut. 
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a. IPA sebagai Produk  

IPA sebagai produk merupakan akumulasi hasil upaya para perintis 

terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam 

bentuk buku teks. Bentuk buku teks merupakan body of knowledge. Buku teks 

memang penting, tetapi ada sisi lain dalam IPA yang tidak kalah penting yaitu 

dimensi “proses”, maksudnya proses mendapatkan ilmu itu sendiri. Dalam 

pengajaran seorang guru dituntut untuk dapat mengajak anak didiknya 

memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Alam sekitar merupakan 

sumber belajar paling otentik dan tidak akan habis. 

b. IPA sebagai Proses 

Proses IPA tidak lain adalah metode ilmiah. Untuk anak SD, metode 

ilmiah dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan harapan 

pada akhirnya akan terbentuk paduan yang lebih utuh sehingga anak SD dapat 

melakukan penelitian sederhana. Di samping itu, pentahapan pengembangannya 

disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses penelitian atau eksperimen, yakni 

meliputi: (1) observasi; (2) klasifikasi; (3) interprestasi; (4) prediksi; (5) hipotesis; 

(6) mengendalikan variabel; (7) merencanakan dan melaksanakan penelitian; (8) 

inferensi; (9) aplikasi; dan (10) komunikasi. 

c. IPA sebagai Sikap Ilmiah 

Menurut Harlen (dalam Sulistyorini, 2007:10), ada sembilan aspek sikap 

dari ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia SD/MI, yaitu: (1) sikap 

ingin tahu; (2) sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru; (3) sikap kerjasama; 
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(4) sikap tidak putus asa; (5) sikap tidak berprasangka; (6) sikap mawas diri; (7) 

sikap bertanggungjawab; (8) sikap berpikir bebas; dan (9) sikap kedisiplinan diri. 

d. IPA sebagai Teknologi 

Selama tahun 1980-an IPA ditekankan pada penyiapan siswa untuk 

menghadapi dunia modern. Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari menjadi bagian penting dari belajar. Penerapan IPA dalam 

penyelesaian masalah dunia nyata tercantum pada kurikulum baru. Pada 

kurikulum tersebut siswa terlibat dalam mengidentifikasi masalah dunia nyata dan 

merumuskan alternatif penyelesainnya dengan menggunakan teknologi.  

Pengalaman ini membentuk pemahaman peranan IPA dalam 

perkembangan teknologi, bersifat praktis sebagai bekal yang berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa terlibat dalam pembelajaran yang berkaitan dengan 

masalah kehidupan sehari-hari dan juga memahami dampak dan teknologi pada 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa IPA dapat 

dideskripsikan sebagai produk, proses, sikap, dan teknologi. Komponen–

komponen harus mendapat perhatian guru guna menentukan apa yang harus 

dipelajari siswa. Anak harus diberi kesempatan untuk mengidentifikasikan dan 

menyelesaikan masalah dunia nyata melalui pengalaman dalam diri siswa. 

2.1.5 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di SD hampir sama mata pelajaran lain, hanya lebih 

melibatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Proses pembelajaran disesuaikan 

perkembangan kognitif siswa sekolah dasar.  
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Pembelajaran merupakan persiapan di masa depan dalam hal ini masa 

depan kehidupan anak yang ditentukan orangtua. Oleh karenanya, sekolah 

mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat yang akan datang. 

Menurut Oemar Hamalik (2008:25), pembelajaran merupakan suatu 

proses penyampaian pengetahuan, yang dilaksanakan dengan menuangkan 

pengetahuan kepada siswa. Sependapat Sugandi (2006:77), pendekatan 

keterampilan proses menekankan bagaimana siswa belajar mengelola 

perolehannya untuk dipahami dan dipakai sebagai bekal memenuhi kebutuhan 

kehidupan di masyarakat. 

Adapun tujuan pembelajaran IPA dalam KTSP dapat dicapai jika:  

(1) mencakup empat komponen, (2) menerapkan keterampilan proses, dan (3) 

menerapkan model kooperatif TGT. Model pembelajaran pembelajaran kooperatif 

tipe TGT mengandung unsur permainan, kerjasama, dan persaingan positif, 

sehingga guru lebih variatif, siswa antusias, tidak bosan, membantu menguasai 

materi dan mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.6 Pembelajaran Kooperatif 

Kooperatif merupakan pembelajaran yang mengutamakan kerjasama 

dalam menyelesaikan masalah. Pendapat Slavin (dalam Siregar, 2010:114), 

kooperatif adalah pembelajaran yang membantu siswa dalam mendefinisikan 

struktur motivasi dan organisasi untuk menumbuhkan kemitraan bersifat 

kolaboratif (collaborative partnership). 

Sedangkan menurut Isjoni (2010:14) pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang 
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tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota kelompok saling bekerjasama, saling membantu untuk memahami materi 

pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar belum dikatakan selesai jika 

salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

Berdasarkan uraian model pembelajaran kooperatif mengutamakan 

kerjasama kelompok yang dapat memotivasi siswa untuk memecahkan masalah 

dari guru melalui diskusi, game, dan turnamen. 

Beberapa model pembelajaran kooperatif menurut Isjoni (73-89): 

a. STAD (Student Teams Achievement Divisions), yaitu tipe kooperatif yang 

menekankan pada aktivitas dan interaksi antar siswa untuk saling memotivasi 

dan membantu menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi maksimal. 

Pada proses pembelajaran tipe STAD memiliki lima tahapan meliputi: (1) 

penyajian materi (2) kegiatan kelompok (3) tes individual (4) penghitungan 

skor perkembangan individu (5) pemberian penghargaan kelompok. 

b. Jigsaw, yaitu mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai 

materi pelajaran untuk mencapai prestasi maksimal. Dalam 

penyelenggarannya siswa dikelompokkan dalam bentuk kelompok kecil yang 

dapat dilakukan guru berdasarkan pertimbangan tertentu. 

c. TGT, yaitu salah satu model pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa 

tanpa perbedaan status, melibatkan peran aktif siswa sebagai tutor sebaya, 

mengandung unsur permainan dan reinforcement. 

d. Group Investigation (GI), yaitu Dalam GI, siswa diberi kontrol dan pilihan 

penuh untuk merencanakan apa yang ingin dipelajari dan di investigasi. 



31 

 

 

 

Siswa ditempatkan dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan menentukan 

informasi yang akan dikumpulkan, bagaimana mengolahnya, menelitinya, 

dan menyajikan hasil penelitiannya di depan kelas. 

e. Rotation Trio Exchange, yaitu kelas di bagi dalam beberapa kelompok yang 

terdiri 3 siswa, kelas ditata sehingga setiap kelompok dapat melihat kelompok 

lainnya di kiri dan kanannya, berikan pada setiap trio tersebut pertanyaan 

yang sama untuk didiskusikan. Setelah selesai berilah nomor 0, 1, dan 2, 

kemudian perintahkan nomor 1 berpindah seraha jarum jam. Sedangkan 

nomor 0 tetap ditempat, ini akan mengakibatkan timbulnya trio baru. Berikan 

pertanyaan baru untuk didiskusikan trio baru tersebut, tambahkan sedikit 

tingkat kesulitan. 

f. Group Resume, yaitu menjadikan interaksi antar siswa lebih baik, kelas 

dibagi ke dalam kelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri 3–6 siswa. 

Berikan penekanan bahwa mereka adalah kelompok yang bagus, baik, 

berbakat atau kemampuannya di kelas. Biarkan kelompok-kelompok tersebut 

membuat kesimpulan yang didalamnya terdapat data-data latar belakang 

pendidikan, pengetahuan akan isi kelas, kelompok kerja, keterampilan, hobi, 

bakat, dan lain-lain, kemudian setiap kelompok mempresentasikan 

kesimpulan kelompok mereka. 

Dari model-model pembelajaran kooperatif, peneliti memilih model 

kooperatif TGT karena mengandung unsur permainan, kerjasama, dan persaingan 

positif, sehingga guru lebih variatif, siswa antusias, tidak mudah bosan, membantu 

menguasai materi dan meningkatkan pencapaian belajar. 
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2.1.7 Model Kooperatif Tipe Team Game Tournament ( TGT ) 

Menurut Hamdani (2011:92), kooperatif model TGT adalah salah satu 

tipe atau model kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar 

dengan permainan dirancang pembelajarannya memungkinkan siswa dapat belajar 

lebih rileks menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan 

keterlibatan belajar. 

Sedangkan TGT menurut Slavin (2010:13), model dimana siswa 

memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk mengumpulkan poin 

bagi timnya. Siswa memainkan game bersama tiga orang pada “ meja turnamen “. 

Tim dengan tingkat kinerja tertinggi mendapatkan sertifikat. 

Dari uraian dapat disimpulkan  TGT merupakan model kooperatif 

mengandung unsur permainan, melibatkan aktivitas siswa, dan secara tidak 

langsung membuat siswa berkompetisi secara positif. Dengan adanya unsur 

permainan peserta didik tidak mudah bosan dan meningkatkan penguasaan materi 

sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut Hamdani (2011:92-93) pembelajaran kooperatif model TGT 

terdiri lima komponen utama, yaitu: 

a. Penyajian kelas 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas, pada saat penyajian kelas ini siswa harus benar-benar memperhatikan dan 

memahami materi yang disampaikan guru, karena akan membantu siswa bekerja 
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lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game karena skor game akan 

menentukan skor kelompok. 

b.   Kelompok (team) 

Kelompok biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa yang anggotanya 

dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin dan ras atau etnik. Fungsi kelompok 

adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih 

khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan 

optimal pada saat game. 

3. Game 

Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 

pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa 

memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan 

nomor itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapat skor. Skor 

ini yang nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. 

4. Turnamen 

Biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit 

setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar 

kerja. Turnamen pertama guru membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. 

Beberapa siswa tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja I, beberapa siswa 

selanjutnya pada meja II dan seterusnya. 
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5. Team recognize (penghargaan kelompok) 

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing 

team akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi 

kriteria yang ditentukan. Team mendapat julukan “Super Team” jika rata-rata skor 

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

apabila rata-ratanya 30-40. 

Gambar 1.1 penempatan siswa turnamen 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Kelompok A 

    A-1                    A-2                 A-3                    A-4 

 Rendah              Sedang                    Sedang                 Tinggi 

Meja 

Turnamen 4 

Meja 

Turnamen 3 
Meja 

Turnamen 2 

Meja 

Turnamen 1 

Kelompok C 

  C-1         C-2         C-3           C-4 

Tinggi   Sedang    Sedang     Rendah 

Kelompok B 

  B-1          B-2         B-3          B-4 

Tinggi     Sedang     Sedang    Rendah 
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Dari uraian dapat disimpulkan komponen model kooperatif tipe TGT 

yaitu: (1) penyajian kelas; (2) tim; (3) game; (4) turnamen; dan (5) rekognisi tim. 

Komponen-komponen tersebut saling terkait dan mendukung terlaksananya model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Langkah pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament 

menurut Slavin (2010:166): 

Tabel 2.1. Langkah-langkah pembelajaran model tipe Team Game Tournament 

 

No Langkah 

Pembelajaran 

Keterangan 

1 Presentasi di kelas Guru menyampaikan materi pelajaran 

2 Tim  Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

 Membagi LKK pada masing-masing kelompok 

untuk didiskusikan. 

 Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi. 

3 Game  Guru membagi siswa dalam kelompok yang 

berasal dari perwakilan kelompok. 

 Siswa melakukan game untuk mengumpulkan 

skor sebanyak-banyaknya. 

4 Turnamen  Guru memposisikan tim yang terdiri dari 

beberapa siswa  berdasarkan dari hasil game 

dalam meja turnamen, meja turnamen 1 untuk 

siswa prestasi tinggi, meja turnamen 2 untuk 

siswa yang memiliki prestasi dibawahnya dan 

seterusnya hingga meja turnamen terakhir. 

 Siswa melakukan turnamen untuk 

mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya. 

 Pada turnamen selanjutnya, siswa bertukar meja 

tergantung pada kinerja pada turnamen terakhir. 

5 Rekognisi tim  Guru menghitung skor tim berdasarkan skor 

turnamen anggota tim, hasil lembar diskusi 

kelompok, dan rekognisi diberikan apabila telah 

melampaui kriteria yang telah ditentukan. 
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Kelebihan dan kelemahan model kooperatif tipe TGT adalah: 

Menurut Suarjana (dalam Istiqomah, 2006) kelebihan model kooperatif 

tipe TGT antara lain: (1) meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas (2) 

mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu (3) dengan waktu 

sedikit dapat menguasai materi secara mendalam (4) proses belajar mengajar 

berlangsung berdasarkan keaktifan siswa (5) mendidik siswa untuk berlatih 

bersosialisasi dengan oranglain (6)motivasi belajar lebih meningkat (7) hasil 

belajar lebih baik (8) meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

Sedangkan kelemahan model kooperatif TGT antara lain : (1) sulitnya 

pengelompokan siswa dari segi akademis (2) membutuhkan waktu lama untuk 

diskusi siswa (3) masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa untuk 

memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. 

Adapun solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah : (1) guru 

lebih teliti dalam pembagian kelompok (2) guru hendaknya menguasai kelas 

secara menyeluruh (3) guru membimbing siswa berakademik tinggi agar dapat 

menularkan pengetahuannya pada siswa lain. 

Dari kelebihan dan kelemahan model TGT  dapat disimpulkan 

pembelajaran model TGT efektif untuk menumbuhkan motivasi siswa 

berkompetisi secara sehat dan bertanggungjawab sebagai wakil kelompok. 
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Teori belajar yang mendasari pembelajaran IPA dengan model TGT 

adalah: 

a. Teori belajar Humanisme 

Peserta didik terdiri dari berbagai potensi psikologis, meliputi domain 

kognitif maupun afektif dan psikomotorik. Teori belajar humanisme memandang 

kegiatan belajar melibatkan potensi psikis yang bersifat kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

Slavin (dalam Lapono, 2008:1.36) mengelompokkan tahapan 

perkembangan anak, yaitu: 

1. Tahap early childhood, perkembangan kognitif individu ditandai penguasaan 

bahasa. Pada tahapan ini mendapat banyak pembendaharaan bahasa. 

2. Tahap perkembangan middle childhoods, perkembangan kognitif bergeser ke 

perkembangan proses berpikir yang dimulai hal-hal kongkret operasional 

menuju abstrak konseptual. 

3. Tahap perkembangan adolescence, individu mulai menyadari dan 

menganalisis yang terjadi dan yang dipikirkan. Alam diri individu muncul 

kesadaran perbedaan karakteristik dengan oranglain disekitarnya. Identitas 

diri mulai terbentuk dalam diri masing-masing individu. 

Berdasarkan uraian dapat diambil kesimpulan setiap individu pada 

dasarnya memiliki keistimewaan sesuai dengan tahap perkembangan. Dengan 

mengetahui tahap perkembangan individu, guru dapat membuat pembelajaran 

yang melibatkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan tepat. 
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b. Teori belajar Konstruktivisme 

Konsep belajar konstruktivisme merupakan pengetahuan baru 

dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan yang 

telah diperoleh sebelumnya.Hal ini senada dengan Azis (dalam Lapono, 

2008:1.25) konstruktivisme merupakan pandangan bahwa manusia membina 

pengetahuan sendiri.  

Sedangkan menurut Lapono (2008:1.25) pembelajaran konstruktivisme 

merupakan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik membina secara 

aktif menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki. 

Kedua teori tersebut mendasari model kooperatif tipe TGT karena peserta 

didik akan belajar tidak selamanya kompetisi bersifat negatif. Siswa dituntut 

untuk mengkonstruksikan pengetahuannya melalui kemampuan berpikir sebagai 

tantangan yang dihadapi. 

2.1.8 Media Pembelajaran 

Proses belajar mengajar hakikatnya merupakan proses komunikasi, 

penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Sadiman,dkk ( 2010:7) media 

adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

siswa sehingga terjadi proses belajar.  

Sejalan dengan Daryanto (2010:4) media merupakan perantara dalam  

proses pembelajaran. Sementara menurut AECT (association of Education and 

Communication Technology) (dalam Hamdani, 2011:73) media adalah sesuatu 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sejalan dengan. 
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Dari uraian dapat disimpulkan media pembelajaran merupakan peralatan 

yang membawa pesan-pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan minat siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran, media berperan penting menyampaikan pesan 

untuk mempermudah penguasaan materi sehingga tujuan dapat tercapai. Kemp 

dan Dayton (dalam Daryanto, 2010:5) menjelaskan manfaat media: (1) 

penyampaian pelajaran lebih baku; (2) pembelajaran lebih menarik; (3) 

pembelajaran lebih interaktif; (4) dapat mempersingkat waktu; (5) meningkatkan 

kualitas; (6) dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun; (7) sikap positif 

terhadap materi; (8) perubahan peran guru ke arah positif. 

Sedangkan menurut Sudjana dan Rifa‟i (2010:2) manfaat media meliputi: 

(1) pengajaran lebih menarik siswa; (2) bahan pelajaran lebih bermakna; (3) 

metode mengajar lebih variatif; dan (4) siswa dapat lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar. Sejalan pendapat Sadiman, dkk (2010:17), kegunaan media 

meliputi: (1) memperjelas penyajian pesan; (2) mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu, dan daya indera; (3) mengatasi sikap pasif anak didik; (4) membantu guru 

mengatasi maslah sifat pembelajaran. 

Dari uraian disimpulkan beberapa manfaat dari penggunaan media 

pembelajaran sebagai berikut: (1) dapat memperjelas pesan dan informasi; (2) 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa; (3) dapat mengatasi 

keterbatasan indera, ruang, dan waktu; (4) pembelajaran lebih interaktif: (5) 

memberikan kesamaan pengalaman bagi siswa; (6) kualitas pembelajaran dapat 

meningkat. 
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2.1.9 Penerapan Pembelajaran IPA Model Kooperatif Tipe TGT  

Model kooperatif TGT merupakan sebuah model bersifat permainan dan 

pertandingan. Model ini membutuhkan keaktifan siswa dalam berkompetisi 

sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung untuk 

mensukseskan model pembelajaran tersebut. 

Materi sumber daya alam merupakan materi yang cukup sulit untuk 

dimengerti jika dalam proses belajar mengajar hanya menggunakan model 

konvensional saja. Oleh karena itu sebaiknya digunakan model TGT agar 

penyampaian konsep tentang sumber daya alam dan penggunaanya dapat 

dipahami oleh siswa. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran IPA 

model TGT adalah: 

a.   Menyajikan materi pembelajaran IPA tentang Sumber Daya Alam dan 

penggunaannya. 

b.   Membagi siswa  menjadi beberapa kelompok. 

c.   Guru menunjukkan contoh-contoh sumber daya alam di sekitar. 

d.   Siswa berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan guru. 

e.   Setiap kelompok diperintahkan mempelajari lembar materi yang telah 

diberikan. 

f.   Setelah semua tim menyelesaikan tugasnya, maka guru menempatkan 

perwakilan tiap tim dengan prestasi yang seimbang dalam meja turnamen. 

g. Guru menaruh kartu bernomor, kartu pertanyaan dan lembar skor permainan 

pada setiap meja turnamen. 
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h. Guru menjelaskan aturan pelaksanaan.  

1. Siswa dibagi menjadi kelompok pembaca, kelompok penantang I, 

kelompok penantang II dan seterusnya. 

2. Kelompok pembaca bertugas untuk mengambil kartu dan mencari 

pertanyaan pada lembar permainan serta membaca keras kemudian 

menjawab pertanyaan, sedangkan kelompok penantang bertugas untuk 

menyetujui pembaca atau memberi jawaban yang berbeda begitu 

seterusnya sampai semua siswa merasakan menjadi pembaca dan 

penantang. 

3. Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapat poin. 

Poin tersebut kemudian dijumlahkan dengan poin yang diperoleh teman 

dalam satu kelompoknya. 

i. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi. 

2.2 Kajian Empiris 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan tindakan 

dengan menerapkan model Teams Games Tournaments ( TGT ) adalah : 

a. Hassanah Izzatun (2009) jurnal penelitian “Peningkatan Keterampilan 

Berbicara Melalui Pembelajaran Kooperatif Model TGT (Team Games 

Tournament) Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Gabus 3 Kecamatan Ngrampal, 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2009/2010”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan (2) 
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aktivitas guru dalam pembelajaran mengalami peningkatan (3) keterampilan 

berbicara siswa tiap siklusnya mengalami peningkatan secara signifikan. 

b. Titi Haryanti ( 2011 ), “Peningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui Model 

Team Game Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas V SDN Tambakaji  01 

Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan guru 

dalam pembelajaran mengalami peningkatan (2) peningkatan aktivitas belajar 

siswa (3) Peningkatan ketuntasan belajar siswa mencapai 75%. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan selama penelitian dilaksanakan, 

disarankan guru dapat mengembangkan pembelajaran IPA dengan model TGT 

agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran dan mempersiapkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran agar 

dapat mencapai hasil yang maksimal. Kepala Sekolah hendaknya meningkatkan 

layanan fasilitas pembelajaran di SD. Mengingat pelaksanaan penelitian ini tidak 

berlangsung pada satu sekolah saja, maka peneliti lain diharapkan dapat 

melanjutkan pada beberapa sekolah lain untuk mendapatkan temuan yang lebih 

signifikan. 

2.3 Kerangka berfikir 

Berdasarkan uraian diketahui adanya permasalahan siswa dalam 

mempelajari IPA  guru kurang inovatif dan variatif, sehingga siswa kurang 

antusias dan cenderung cepat bosan, susah menerima materi yang diajarkan dan 

kurang berminat dalam pembelajaran. 

Ada alternatif untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan model 

kooperatif tipe TGT Karena pembelajaran IPA dengan menggunakan model ini 
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melibatkan siswa secara aktif, mengembangkan pengetahuan secara mandiri, 

sikap, dan keterampilannya. Selain itu, komponen-komponen yang terstuktur 

dalam model ini memungkinkan terciptanya kondisi belajar yang kondusif 

sehingga meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Dari pemikiran inilah maka diharapkan kualitas pembelajaran IPA yang 

selama ini kurang memenuhi harapan dapat ditingkatkan, dimana siswa dapat 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengaja dan dapat mencapai hasil yang 

lebih baik dengan meningkatnya kualitas pembelajaran IPA.   
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Adapun kerangka berfikir ini digambarkan dalam skema dibawah ini: 

 

KONDISI AWAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

a. Keterampilan guru:  

- kurang inovatif  

- kurang variatif 

b. Aktivitas siswa:  

- kurang memahami 

- kurang antusias dalam pembelajaran 

- aktivitas motor dan sikap  belum 

tampak 

c. Hasil belajar:  

- masih di bawah KKM (65) 

Langkah-langkah penerapan model kooperatif 

tipe TGT dalam pembelajaran IPA adalah: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai. 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar. 

c. Guru membentuk kelompok sesuai 

prestasi dan jenis kelamin. 

d. Siswa diberi LKS. 

e. Perwakilan dari tiap kelompok 

ditempatkan pada meja turnamen. 

f. Siswa dibagi menjadi kelompok 

pembaca, penantang I, penantang II. 

g. Siswa yang dapat menjawab 

memperoleh poin 

h. Guru memberikan penghargaan pada 

kelompok pemenang  

i. Menyimpulkan materi 

TINDAKAN 

1. Keterampilan guru meningkat 

2. Aktivitas siswa meningkat 

3. Hasil Belajar siswa meningkat yaitu 

nilai siswa di atas KKM ( 65 ) 

KONDISI 

AKHIR 

Kualitas Pembelajaran IPA meningkat 
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2.4 Hipotesis tindakan 

 Dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournaments 

(TGT) pada mata pelajaran IPA pada siswa kelas V  SD Kaliwiru Semarang maka 

keterampilan guru, keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

akan meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PROSEDUR/LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan guru 

di kelasnya sendiri melalui refleksi diri bertujuan memperbaiki kinerjanya 

sehingga hasil belajar siswa meningkat (Wardhani dan Wihardit, 2010: 1.4) 

Stephen Kemmis merumuskan konsep penelitian tindakan secara 

skematis dan penerapannya dalam pendidikan. Dia menyimpulkan pendekatan 

penelitian tindakannya dengan model spiral (Hopkins, 2011: 91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Spiral Penelitian Tindakan Kemmis (Hopkins, 2011:92) 
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Berdasarkan skema tersebut, langkah-langkah penelitian tindakan kelas 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan tindakan merupakan tahapan peneliti menjelaskan tentang 

apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan (Arikunto, 2009:17). 

Tahap perencanaan ini meliputi: 

1. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas V semester 2 serta mengkaji 

indikatornya bersama tim kolaborasi. 

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan dengan menggunakan model Teams Games Tournament 

(TGT) 

3. Menyiapkan media yang digunakan dalam penelitian. 

4. Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi rancangan, 

yaitu melaksanakan tindakan di kelas (Arikunto, 2010:18).  Pelaksanaan tindakan 

mencakup siklus penelitian di kelas berupa realisasi dari segala teori pendidikan 

dan teknik mengajar yang dipersiapkan sebelumnya.  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan dua siklus, masing-

masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Siklus pertama pertemuan pertama yaitu 
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kompetensi dasar 7.4 mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhinya, pertemuan kedua yaitu kompetensi dasar 7.5 

mendeskripsikan perlunya penghematan air. Siklus kedua pertemuan pertama 

yaitu kompetensi dasar 7.6 mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan, pertemaun kedua 

yaitu kompetensi dasar 7.7 mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi. Pelaksanaan tindakan disesuaikan RPP 

menerapkan model TGT. 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan dilakukan oleh pengamat. Pada 

tahap observasi guru dibantu teman sejawat atau kolaborator dalam penelitian. 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan guru dan siswa dalam 

pembelajaran menggunakan model TGT. Observasi dilaksanakan berdasarkan 

lembar observasi serta didukung wawancara, angket, catatan lapangan. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan tahapan mengkaji dan memproses data hasil 

observasi. Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan semua data baik data 

kualitatif maupun kuantitatif hasil observasi kemudian dikaji kekurangan dan 

permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan. Selanjutnya peneliti dan 

kolaborator membuat perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan siklus 

selanjutnya. 
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3.2 SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilakukan dalam 2 siklus, dan masing-masing siklus 

terdiri dari 2 kali pertemuan. 

3.2.1 Siklus 1 

3.2.1.1 Pertemuan 1 

3.2.1.1.1  Perencanaan 

a. Menyusun   RPP  dengan  kompetensi  dasar 7.4 mendeskripsikan proses daur 

air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan  lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan mengamati proses 

pembelajaran, keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.2.1.1.2  Pelaksanaaan Tindakan 

(1) Kegiatan Awal (10 Menit), guru: 

(a) melakukan apersepsi dengan menunjukkan gambar daur air kepada 

siswa. 

(b) melakukan tanya jawab dengan siswa terkait gambar tersebut. 

(c) menyampaikan pokok pembelajaran yaitu mengenai pentingnya air, 

proses daur air, dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi 

daur air. 

(d) menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

(e) memberikan motivasi pada siswa. 
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(2) Kegiatan Inti (40 Menit) 

(a) Guru menjelaskan tentang pentingnya air bagi manusia, alasan air 

tidak pernah habis, dan faktor yang dapat mengganggu proses daur 

air (eksplorasi) 

(b) Guru berinteraksi dengan siswa melalui kegiatan tanya jawab. 

(eksplorasi) 

(c) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. (eksplorasi) 

(d) Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok secara heterogen untuk 

melakukan diskusi. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 6 anak. (elaborasi) 

(e) Guru menyampaikan bahwa akan diadakan permainan akademik. 

(elaborasi) 

(f) Guru menunjuk anggota dari masing-masing kelompok untuk 

mewakili kelompoknya mengikuti turnamen. (elaborasi) 

(g) Guru menentukan anggota kelompok turnamen yang bertugas 

menjadi pembaca dan pemain dengan cara diundi. (elaborasi) 

(h) Pemain mengambil kartu undian yang berisi soal. (elaborasi) 

(i) Soal dijawab dan penantang memberikan tanggapan. (elaborasi) 

(j) Skor diperoleh bagi pemain yang menjawab benar atau bagi 

penantang yang pertama kali menjawab benar. (elaborasi) 

(k) Permainan dilakukan searah jarum jam sampai semua kelompok 

memperoleh kartu pertanyaan. (elaborasi) 
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(l) Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan pada siswa. 

(konfirmasi) 

(m) Guru mengulas materi secara singkat. (konfirmasi) 

(n) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok pemenang. 

(konfirmasi) 

(3) Kegiatan Akhir (15 Menit) 

(a) Siswa dan guru secara bersama menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

(b) Siswa diminta mengerjakan soal evaluasi . 

(c) Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi siswa. 

(d) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya. 

3.2.1.1.3  Observasi 

Observasi dilakukan peneliti dan pengamat (teman sejawat atau 

kolaborator). Observasi bertujuan melihat, mengamati secara langsung keadaan 

selama proses pembelajaran. Kegiatan observasi meliputi: 

a) Pengamatan terhadap keterampilan guru mengelola pembelajaran IPA, materi 

pentingnya air, proses daur air, dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air dengan model TGT. 

b) Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA, materi 

pentingnya air, proses daur air, dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air dengan model TGT. 
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c) Mencatat semua kegiatan saat pembelajaran pembelajaran IPA, materi 

pentingnya air, proses daur air, dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air dengan model TGT. 

3.2.1.1.4  Refleksi 

Setelah pelaksanaan tindakan dan observasi selesai dilakukan, maka 

kegiatan refleksi segera dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan 

pembelajaran IPA, materi pentingnya air, proses daur air, dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhi daur air dengan model TGT. Kegiatan refleksi 

meliputi: 

a) Mengkaji data hasil observasi, catatan lapangan, data hasil pembelajaran 

siklus 1 pertemuan 1 sehingga diketahui kekurangan proses pembelajaran. 

b) Menganalisis RPP  siklus 1 pertemuan 1. 

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi selama pembelajaran IPA 

menggunakan model TGT. 

d) Apabila pembelajaran siklus 1 pertemuan 1 belum mencapai indikator 

keberhasilan, akan diperbaiki dalam pembelajaran selanjutnya (pertemuan 2) 

sebagai tindak lanjut pertemuan 1. 

3.2.1.2 Pertemuan 2 

(1) Kegiatan Awal (10 Menit), guru: 

(a) melakukan apersepsi menyanyikan bersama “mars SD Kaliwiru”. 

(b) menyampaikan pokok pembelajaran yaitu melakukan pembiasaan 

cara menghemat air. 
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(c) menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

(d) memberikan motivasi pada siswa. 

(2) Kegiatan Inti (40 Menit) 

(a) Guru menjelaskan materi melakukan pembiasaan cara menghemat 

air.(eksplorasi) 

(b) Guru berinteraksi dengan siswa melalui kegiatan tanya jawab 

(eksplorasi) 

c) Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok secara heterogen untuk 

melakukan diskusi. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 6 anak. (elaborasi) 

d) Guru menyampaikan bahwa akan diadakan permainan akademik. 

(elaborasi) 

e) Guru menunjuk anggota dari masing-masing kelompok untuk 

mewakili kelompoknya mengikuti turnamen. (elaborasi) 

f) Guru menentukan anggota kelompok turnamen yang bertugas 

menjadi pembaca dan pemain dengan cara diundi. (elaborasi) 

g) Pemain mengambil kartu undian yang berisi soal. (elaborasi) 

h) Soal dijawab dan penantang memberikan tanggapan. (elaborasi) 

i) Skor diperoleh bagi pemain yang menjawab benar atau bagi 

penantang yang pertama kali menjawab benar. (elaborasi) 

j) Permainan dilakukan searah jarum jam sampai semua kelompok 

memperoleh kartu pertanyaan. (elaborasi) 
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k) Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan pada siswa. 

(konfirmasi) 

l) Guru mengulas materi secara singkat. (konfirmasi) 

m) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok pemenang. 

(konfirmasi) 

(3) Kegiatan Akhir (15 Menit) 

(a) Siswa dan guru secara bersama menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

(b) Siswa diminta mengerjakan soal evaluasi . 

(c) Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi siswa. 

(d) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya. 

3.2.1.2.1  Observasi 

Kegiatan observasi siklus 1 pertemuan 2 meliputi: 

a) Pengamatan terhadap keterampilan guru mengelola pembelajaran IPA, materi 

pembiasaan cara menghemat air dengan model TGT. 

b) Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA, materi 

pembiasaan cara menghemat air dengan model TGT. 

c) Mencatat semua kegiatan saat pembelajaran pembelajaran IPA, materi 

pembiasaan cara menghemat air dengan model TGT. 

3.2.1.2.2  Refleksi 

Kegiatan refleksi siklus 1 pertemuan 2 meliputi: 
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a) Mengkaji data hasil observasi, catatan lapangan, data hasil pembelajaran 

siklus 1 pertemuan 2 sehingga diketahui kekurangan proses pembelajaran. 

b) Menganalisis RPP  siklus 1 pertemuan 2. 

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi selama pembelajaran IPA 

menggunakan model TGT. 

d) Apabila pembelajaran siklus 1 pertemuan 2 belum mencapai indikator 

keberhasilan, akan diperbaiki pada pembelajaran siklus 2. 

3.2.2 Siklus 2 

3.2.2.1 Pertemuan 1 

3.2.2.1.1 Perencanaan 

a.   Menyusun   RPP  dengan  kompetensi  dasar 7.6  mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. 

a. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. 

b. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan  lembar kerja siswa. 

c. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan mengamati proses 

pembelajaran, keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.2.2.1.2  Pelaksanaaan Tindakan 

(1) Kegiatan Awal (10 Menit), guru: 

(a) melakukan apersepsi dengan menunjukkan gambar peristiwa alam 

yang pernah terjadi di Indonesia kepada siswa. 

(b) melakukan tanya jawab dengan siswa terkait gambar tersebut. 
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(c) menyampaikan pokok pembelajaran yaitu peristiwa alam yang 

pernah terjadi di Indonesia, dampak, dan cara mencegahnya. 

(d) menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

(e) memberikan motivasi pada siswa. 

(2) Kegiatan Inti (40 Menit) 

(a) Guru menjelaskan materi peristiwa alam yang pernah terjadi di 

Indonesia, dampak, dan cara mencegahnya  

(b) Guru berinteraksi dengan siswa melalui kegiatan tanya jawab 

(eksplorasi) 

(c) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. (eksplorasi) 

(d)  Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok secara heterogen untuk 

melakukan diskusi. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 6 anak. (elaborasi) 

(e) Guru menyampaikan bahwa akan diadakan permainan akademik. 

(elaborasi) 

(f) Guru menunjuk anggota dari masing-masing kelompok untuk 

mewakili kelompoknya mengikuti turnamen. (elaborasi) 

(g) Guru menentukan anggota kelompok turnamen yang bertugas 

menjadi pembaca dan pemain dengan cara diundi. (elaborasi) 

(h) Pemain mengambil kartu undian yang berisi soal. (elaborasi) 

(i) Soal dijawab dan penantang memberikan tanggapan. (elaborasi) 
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(j) Skor diperoleh bagi pemain yang menjawab benar atau bagi 

penantang yang pertama kali menjawab benar. (elaborasi) 

(k) Permainan dilakukan searah jarum jam sampai semua kelompok 

memperoleh kartu pertanyaan. (elaborasi) 

(l) Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan pada siswa. 

(konfirmasi) 

(m) Guru mengulas materi secara singkat. (konfirmasi) 

(n) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok pemenang. 

(konfirmasi) 

(3) Kegiatan Akhir (15 Menit) 

(a) Siswa dan guru secara bersama menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

(b) Siswa diminta mengerjakan soal evaluasi . 

(c) Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi siswa. 

(d) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya. 

3.2.2.1.3  Observasi 

Observasi dilakukan peneliti dan pengamat (teman sejawat atau 

kolaborator). Observasi bertujuan melihat, mengamati secara langsung keadaan 

selama proses pembelajaran. Kegiatan observasi meliputi: 

a) Pengamatan terhadap keterampilan guru mengelola pembelajaran IPA, materi 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup 

dengan model TGT. 
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b) Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA, materi 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup 

dengan model TGT.  

c) Mencatat semua kegiatan saat pembelajaran pembelajaran IPA, materi 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup 

dengan model TGT. 

3.2.2.1.4  Refleksi 

Setelah pelaksanaan tindakan dan observasi selesai dilakukan, maka 

kegiatan refleksi segera dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan 

pembelajaran IPA, materi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dengan model TGT. Kegiatan refleksi meliputi: 

a) Mengkaji data hasil observasi, catatan lapangan, data hasil pembelajaran 

siklus 2 pertemuan 1 sehingga diketahui kekurangan proses pembelajaran. 

b) Menganalisis RPP  siklus 2 pertemuan 1. 

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi selama pembelajaran IPA 

menggunakan model TGT. 

d) Apabila pembelajaran siklus 2 pertemuan 1 belum mencapai indikator 

keberhasilan, akan diperbaiki pada pertemuan 2. 

3.2.2.2 Pertemuan 2 

3.2.2.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun   RPP  dengan  kompetensi  dasar 7.7  mengidentifikasi beberapa 

kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. 
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c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan  lembar kerja siswa. 

d. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan mengamati proses 

pembelajaran, keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

(1) Kegiatan Awal (10 Menit), guru: 

(a) melakukan apersepsi dengan menunjukkan daftar contoh jenis dan 

kegunaan sumber daya alam kepada siswa. 

(b) melakukan tanya jawab dengan siswa terkait gambar tersebut. 

(c) menyampaikan pokok pembelajaran yaitu sumber daya alam dan 

penggunaanya. 

(d) menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

(e) memberikan motivasi pada siswa. 

(2) Kegiatan Inti (40 Menit) 

(a) Guru menjelaskan terkait materi tentang sumber daya alam dan 

penggunaannya. (eksplorasi) 

(b) Guru berinteraksi dengan siswa melalui kegiatan tanya jawab 

(eksplorasi) 

(c) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. (eksplorasi) 

d) Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok secara heterogen untuk 

melakukan diskusi. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 6 anak. (elaborasi) 

e) Guru menyampaikan bahwa akan diadakan permainan akademik. 

(elaborasi) 
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f) Guru menunjuk anggota dari masing-masing kelompok untuk 

mewakili kelompoknya mengikuti turnamen. (elaborasi) 

g) Guru menentukan anggota kelompok turnamen yang bertugas 

menjadi pembaca dan pemain dengan cara diundi. (elaborasi) 

h) Pemain mengambil kartu undian yang berisi soal. (elaborasi) 

i) Soal dijawab dan penantang memberikan tanggapan. (elaborasi) 

j) Skor diperoleh bagi pemain yang menjawab benar atau bagi 

penantang yang pertama kali menjawab benar. (elaborasi) 

k) Permainan dilakukan searah jarum jam sampai semua kelompok 

memperoleh kartu pertanyaan. (elaborasi) 

l) Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan pada siswa. 

(konfirmasi) 

m) Guru mengulas materi secara singkat. (konfirmasi) 

n) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok pemenang. 

(konfirmasi) 

(3) Kegiatan Akhir (15 Menit) 

(a) Siswa dan guru secara bersama menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

(b) Siswa diminta mengerjakan soal evaluasi . 

(c) Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi siswa. 

(d) Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya. 

3.2.2.2.2  Observasi 
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Kegiatan observasi yang dilaksanakan pada pembelajaran siklus 2 

pertemuan 2 meliputi: 

a) Pengamatan terhadap keterampilan guru mengelola pembelajaran IPA, materi 

sumber daya alam dan penggunaanya dengan model TGT. 

b) Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA, materi 

sumber daya alam dan penggunaanya dengan model TGT. 

c) Mencatat semua kegiatan saat pembelajaran pembelajaran IPA, materi 

sumber daya alam dan penggunaanya dengan model TGT. 

3.2.2.2.3  Refleksi 

Kegiatan refleksi yang dilaksanakan pada pembelajaran siklus 2 pertemuan 

2 meliputi: 

a) Mengkaji data hasil observasi, wawancara, angket, catatan lapangan, data 

hasil pembelajaran siklus 2 pertemuan 2 sehingga diketahui kekurangan pada 

proses pembelajaran. 

b) Menganalisis RPP dan multimedia siklus 2 pertemuan 2. 

c) Pembelajaran siklus 2 sudah mencapai indikator keberhasilan tetapi masih 

terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut akan diperbaiki dalam 

proses pembelajaran selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang berkelanjutan. 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan kepada. 

3.3.1 Guru kelas V SD Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang. Guru 

kelas adalah peneliti sendiri. 
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3.3.2 Siswa kelas V SD Kaliwiru Kota Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

Jumlah 30 siswa, terdiri dari 13 (41,1%) siswa laki-laki, 17 (58,,9%) siswa 

perempuan. 

3.4  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian yaitu. 

3.4.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model TGT 

pada siswa kelas V SD Kaliwiru. 

3.4.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model TGT pada 

siswa kelas V SD Kaliwiru. 

3.4.3 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model TGT 

pada siswa kelas V SD Kaliwiru. 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1  Guru 

Sumber data dari guru didapatkan melalui lembar observasi keterampilan 

guru dan wawancara pada pembelajaran IPA menggunakan model TGT. 

3.5.1.2 Siswa 

Sumber data dari siswa diperoleh berdasarkan hasil observasi aktivitas 

siswa, angket, serta hasil tes tertulis maupun tidak tertulis pada pembelajaran IPA 

menggunakan model TGT. 
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3.5.1.3  Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari hasil tes sebelum dan sesudah 

tindakan, dokumentasi foto saat pembelajaran IPA menggunakan model TGT 

berlangsung. 

3.5.1.4  Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berasal dari catatan yang ditulis selama proses 

pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan berisi data keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.5.2 Jenis data 

3.5.2.1  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPA menggunakan model TGT, diperoleh dari hasil tes pada akhir 

pembelajaran dari siklus penelitian. 

3.5.2.2  Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa, wawancara, catatan lapangan 

pada pembelajaran IPA menggunakan model TGT. 

3.5.3 Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan dua 

teknik yaitu teknik tes dan nontes. 
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3.5.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan digunakan untuk mengukur 

keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok (Subana, 2000: 28) 

Teknik tes dalam penelitian digunakan untuk mengukur kemampuan dasar 

dan hasil belajar. Tes tertulis diberikan kepada siswa secara individu untuk 

mengetahui kemampuan kognitifnya. Tes dilaksanakan di akhir pembelajaran 

siklus I, siklus II. 

3.5.3.2 Teknik Non-tes 

3.5.3.2.1 Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, 

logis, objektif, rasional mengenai berbagai fenomena, baik situasi sebenarnya 

maupun situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin, 2012: 152).  

Dalam penelitian, observasi digunakan untuk mendeskripsikan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan 

model TGT. 

3.5.3.2.2 Catatan lapangan 

Catatan lapangan merupakan salah satu cara melaporkan hasil observasi, 

refleksi, reaksi terhadap masalah-masalah kelas. Catatan lapangan memberikan 

informasi jelas tentang apa yang terjadi sepanjang proses pengajaran (Hopkins, 

2011: 181). 
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Catatan lapangan dalam penelitian digunakan sebagai data pendukung 

hasil observasi, angket, wawancara. Catatan lapangan berisi segala sesuatu yang 

terjadi selama proses pembelajaran menggunakan model TGT berlangsung. 

3.5.3.2.3 Wawancara 

Subana (2000: 29), wawancara adalah instrumen pengumpul data 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

Dalam penelitian, wawancara digunakan untuk mengambil data/informasi 

setelah dilaksanakan pembelajaran IPA menggunakanmodel TGT. Wawancara 

dilakukan di setiap akhir siklus dan ditujukan kepada guru kelas IV SD Kaliwiru 

yang sekaligus berperan sebagai pengamat.   

3.5.3.2.4 Dokumentasi 

Hopkins (2011: 210), dokumen-dokumen menyangkut kurikulum atau 

bidang pendidikan lain dapat memberikan informasi dan pemahaman awal tentang 

isu-isu seputar kurikulum atau strategi pengajaran. Fungsi utama dokumentasi 

dalam penelitian tindakan kelas adalah menyediakan konteks bagi pemahaman 

kita atas kurikulum atau strategi pengajaran tertentu. 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data observasi. Dokumen 

dalam penelitian ini meliputi dokumentasi daftar nilai siswa, foto saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

3.5.3.2.5 Angket 
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Angket merupakan alat untuk mengumpulkan, mencatat data atau 

informasi, pendapat dan paham dalam hubungan kausal yang dilaksanakan secara 

tertulis (Arifin, 2012: 166). 

Angket dalam penelitian ini dilakukan di setiap akhir siklus. Angket 

digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang respon siswa setelah 

melaksanakan pembelajaran IPA menggunakan model TGT. 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah :  

3.6.1  Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa pada pembelajaran IPA 

menggunakan model TGT, dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan 

menentukan nilai berdasarkan skor teoritis, presentase ketuntasan klasikal, mean 

atau rerata, skor tertinggi dan skor terendah. Data kuantitatif disajikan dalam 

bentuk persentase. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

(a) Menentukan nilai berdasarkan bobot soal 

 

𝑁 = 𝑏1[ 
𝑛1

𝑛1
× 100 ] + 𝑏2 [ 

𝑛2

𝑛2
× 100 ] 

Keterangan : 

N =  Nilai 

b1 =  bobot nilai soal 1 

b2 =  bobot nilai soal 2 

n1 =  skor soal 1 

n2 =  skor soal 2 

(Purwanti, 2008 : 6.7) 
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(b) Menghitung persentase ketuntasan klasikal 

 

f „ = 
fn

∑f
  x 100% 

Keterangan: 

∑f    = jumlah frekuensi 

fn     = frekuensi yang muncul 

f‟      = Persentase frekuensi 

(Hamid dan Herrhyanto, 2010: 2.23) 

(c) Menghitung mean 
 

𝑋  =  
∑𝑓𝑖  𝑋𝑖

∑𝑓𝑖
 

 Keterangan:     𝑋    = Nilai rata-rata 

 ∑𝑓𝑖 𝑋𝑖 = Jumlah seluruh data 

 ∑ 𝑓𝑖       = banyaknya data 

 (Subana, dkk, 2000: 65) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

SD Kaliwiru. KKM  individual dan klasikal dikelompokkan ke dalam dua 

kategori yaitu tuntas dan tidak tuntas, berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

  Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

Kriteria ketuntasan 
Kualifikasi 

Individual Klasikal 

< 65 < 85% Tidak tuntas 

≥ 65 ≥85% Tuntas 

              (KKM SD Kaliwiru) 
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3.6.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa, catatan lapangan, wawancara, angket yang dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model TGT. 

Data kualitatif dianalisis dengan memberikan skor pada setiap indikator. 

Hasil perhitungan dikonsultasikan pada tabel kriteria deskriptif, dikelompokkan 

menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang.  

Adapun cara mengolah data skor dan menentukan kategori sebagai 

berikut: 

3.6.2.1 Data hasil keterampilan Guru  

Skor maksimal ( T ) = 8 x 4 = 32 

Skor minimal ( R ) = 8 x 0 = 0 

n = ( T – R ) + 1 

   = ( 32 - 0 ) + 1 

       = 33 

Letak Q1 = 
1 ( 𝑛+1)

4
 

                = 
1 ( 33+1)

4
 

                = 8,5 

Q1 = nilai data ke 8 + 0,5 (nilai data ke-9 – nilai data ke-8) 

     = 7 + 0,5 ( 8 – 7 ) 

     = 7 + 0,5 (1) 

     = 7,5 
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Letak Q2 =  
2 ( 𝑛+1)

4
 

                          =  
2 ( 33+1)

4
 

                          = 17 

                    Q2 = 16 

 

Letak Q3 =  
3 (33+1)

4
 

                =  
3 ( 33+1)

4
 

                = 25,5 

Q3 = nilai data ke 25 + 0,5 ( nilai data ke 26 – nilai data ke 25 ) 

      = 24 + 0,5 ( 34 – 33 ) 

      = 24 + 0,5 (1) 

      = 24,5  

Q4 = T = 32 

Tabel 3.2. 

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Kriteria ketuntasan Kategori 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

16 ≤ skor < 24,5 Baik 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 

 

Skor 0 = jika tidak tampak deskriptor 

Skor 1 = jika tampak satu deskriptor 

Skor 2 = jika tampak dua deskriptor 

Skor 3 = jika tampak tiga deskriptor 

Skor 4 = jika tampak semua deskriptor (Rusman, 2012:98) 
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3.6.2.2 Data aktivitas siswa  

Rumus : 

Skor maksimal ( T ) = 7 x 4 = 28 

Skor minimal ( R ) = 7 x 0 = 0 

n = ( T – R ) + 1 

   = ( 28 - 0 ) + 1 

   = 29 

Letak Q1 = 
1 ( 𝑛+1)

4
 

                = 
1 ( 29+1)

4
 

                = 7,5 

Q1 = nilai data ke 7 + 0,5 (nilai data ke 8 – nilai data ke-7) 

     = 6 + 0,5 ( 8 – 7 ) 

     =  + 0,5 (1) 

     = 6,5 

Letak Q2 =  
2 ( 𝑛+1)

4
 

                =  
2 ( 29+1)

4
 

                 = 15 

Q2 = 14 

Letak Q3 =  
3 ( 𝑛+1)

4
 

                =  
3 ( 29+1)

4
 

                = 22,5 

Q3 = nilai data ke 22 + 0,5 ( nilai data ke 23 – nilai data ke 22 ) 

      = 21 + 0,5 ( 23 – 22 ) 

      = 21 + 0,5 (1) 

      = 21,5  

Letak Q4 = T = 28 
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Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

21,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik 

14 ≤ skor < 21,5 Baik 

6,5 ≤ skor < 14 Cukup 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang 

 

Skor 0 = jika tidak tampak deskriptor 

Skor 1 = jika tampak satu deskriptor 

Skor 2 = jika tampak dua deskriptor 

Skor 3 = jika tampak tiga deskriptor 

Skor 4 = jika tampak semua deskriptor (Rusman, 2012:98) 

 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran model Teams Games Tournaments (TGT) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri Kaliwiru dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan pembelajaran 

model TGT meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (minimal 

skor 16). 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan pembelajaran model 

TGT meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (minimal skor 14) . 
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c. 85 % siswa kelas V SD Negeri Kaliwiru mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar 65  dalam pembelajaran IPA. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

4.1.1.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.1.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui 

model Teams Games Tournament pada siklus I pertemuan I dan II diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

 

No.  

 

Indikator 

Perolehan 

Skor 

Skor 

rata-rata 

Siklus I 

 

 

Kriteria P.1 P.2 

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 3 3  

2 Keterampilan bertanya 2 2 2  

3 Keterampilan memberi penguatan 1 2 1.5  

4 Penggunaan media pembelajaran 2 3 2.5  

5 Keterampilan menjelaskan 2 2 2  

6 Membimbing diskusi kelompok 2 2 2  

7 Keterampilan mengelola kelas  2 2 2  

8 Menutup pembelajaran. 2 3 2.5  

Jumlah Skor Total 17.5 
Baik 

Rerata 2.19 

Keterangan : P1 : Pertemuan I  P2:Pertemuan II
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Grafik 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Proses Pembelajaran 

Siklus I 

 

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan 

mengajar yang dicapai guru dalam penelitian menggunakan model pembelajaran 

TGT pada siklus I, diperoleh skor rata-rata 17.5, dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan guru pada proses pembelajaran pada siklus I 

masuk dalam kategori baik.  

Keterampilan guru dalam membuka pembelajaran pada pertemuan I dan 

II, guru memperoleh rata-rata skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini ditunjukkan 
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dengan guru datang setengah jam lebih awal untuk mempersiapkan ruang, meja 

turnamen, dan kartu pertanyaan. Guru mampu menarik siswa, memberikan 

motivasi dengan mengajak siswa bernyanyi, dan memberikan apersepsi. 

Keterampilan guru dalam memberi penguatan pada pertemuan I dan II 

memperoleh rata-rata skor 1.5, hal ini ditunjukkan dalam proses pembelajaran 

guru sudah memberikan penguatan pada siswa dengan memberi acungan jempol 

dan memuji siswa,namun masih jarang. 

Keterampilan guru dalam penggunaan media pada pertemuan I dan II 

memperoleh rata-rata skor 2.5, hal ini ditunjukkan dalam pembelajaran guru 

sudah menampilkan media sesuai materi dan menarik, namun dalam menjelaskan 

kurang baik dan tanpa melibatkan siswa. 

Keterampilan dalam menjelaskan pada pertemuan I dan II guru 

mendapatkan rata-rata skor 2, hal ini ditunjukkan dalam proses pembelajaran 

sudah pemberian tekanan dan balikan atau meminta pendapat siswa, namun guru 

belum menggunakan contoh dan ilustrasi. 

Dalam membimbing diskusi pada pertemuan I dan II guru mendapatkan 

rata-rata skor 2, hal ini ditunjukkan dalam proses diskusi guru sudah membimbing 

siswa dalam pembentukan kelompok dan sesuai dengan prestasi, namun dalam 

penentuan tugas dan pengaturan tempat duduk kurang baik. 

Dalam keterampilan mengelola kelas pada pertemuan I dan II guru 

memperoleh skor 2, hal ini ditunjukkan dengan guru mampu mengembalikan 

kondisi kelas secara optimal dan memberikan perhatian ke kelas, namun jika ada 

siswa yang melakukan kesalahan dibiarkan tanpa ada teguran serta dalam 
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pengelolaan waktu kurang baik karena pembelajaran selesai lebih 15 menit dari 

jadwal yang telah ditentukan.  

Dalam keterampilan menutup guru pada pertemuan I dan II memperoleh 

rata-rata skor 2.5 hal ini ditunjukkan dari guru memberikan kesimpulan kegiatan 

pembelajaran dan memberi evaluasi, namun tanpa meninjau kembali materi yang 

telah diberikan dan kesempatan siswa untuk bertanya. 

4.1.1.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran TGT pada siklus I pertemuan I dan II, dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

 

No   Aspek yang dinilai Perolehan skor Jumlah Rata-

rata 

Kriteria 

P1 P2 

1. Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran 
2,7 3,0 5,7 2,85  

2. Mendengar informasi guru 2,2 2,4 4,6 2,3  

3. Berkelompok sesuai 

petunjuk guru 
2,5 2,7 5,2 2,6  

4. Menganalisis permasalahan 2,7 2,9 5,6 2,8  

5. Presentasi diskusi kelompok 1,9 2,1 4,0 2,0  

6. Pelaksanaan turnamen 2,4 2,5 4,9 2,45  

7. Menyimpulkan materi 

pembelajaran dan evaluasi 
2,6 2,8 5,4 2,7  

Jumlah 17 18,4 35,4 17,7 Kriteria: 

Baik Rata-rata 2,4 2,6 5,0 2,5 
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Grafik 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I yang tertera 

pada tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran IPA melalui 

model TGT diperoleh skor rata-rata dari pertemuan I dan pertemuan II pada siklus 

I adalah 17,7. Hasil ini termasuk dalam kategori baik. Namun ada beberapa 

aktivitas siswa yang kurang maksimal dikarenakan siswa belum pernah terlibat 

dalam proses pembelajaran dengan model TGT.  

Indikator aktivitas siswa yang pertama adalah kesiapan siswa dalam 

pembelajaran, dalam kegiatan ini diketahui skor rata-rata yang diperoleh dari dua 

pertemuan adalah 2,85. Hasil ini termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil 

observasi diketahui bahwa hampir semua siswa sudah siap untuk menerima 
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pembelajaran, hal itu terlihat dari siswa masuk kelas dengan tertib, menempati 

tempat duduk dengan tenang, mempersiapkan alat tulis dan siap menerima 

pelajaran. 

Aktivitas siswa selanjutnya adalah mendengarkan informasi dari guru. 

Pada indikator ini diketahui skor rata-rata dari pertemuan I dan pertemuan II 

adalah 2,30. Hasil ini termasuk dalam kategori baik. Dari data hasil observasi 

aktivitas siswa pada indikator ini disimpulkan masih ada sebagian kecil siswa 

mendengar penjelasan materi dari guru namun sambil bergurau, sebagian besar 

siswa menyimak penjelasan materi dari guru dengan tenang. 

Berkelompok sesuai petunjuk guru, rata-rata skor yang diperoleh siswa 

adalah 2,6. Hal ini ditunjukkan dengan siswa tidak memilih teman, mulai 

berkelompok dengan baik sesuai arahan guru, hanya sebagian kecil yang terlihat 

gaduh. 

Hasil obsevasi pada indikator menganalisis permasalahan. Lebih  dari 

70% siswa menyelesaikan tugas secara kelompok namun didiskusikan dengan 

sebagian anggota kelompok, sisanya siswa menganalisis dan mendiskusikannya 

dengan seluruh anggota kelompok. Percaya diri siswa mengutarakan pendapatnya 

masih rendah sehingga siswa cenderung tergantung menyelesaikan tugas 

kelompok pada siswa yang memiliki kemampuan akademik baik. Dari 

pengamatan yang dilakukan skor rata – rata yang didapat pada pertemuan I dan 

pertemuan II adalah 2,80. Hasil ini termasuk dalam kategori baik. 

 Dalam indikator presentasi diskusi kelompok 75% siswa berani 

melaporkan hasil kerja kelompok dengan jelas dan benar, 25% siswa melaporkan 
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hasil kerja kelompok dengan jelas, benar, menarik dan menanggapi presentasi 

kelompok lain. Skor rata – rata dari pertemuan I dan pertemuan II adalah 2,00. 

Hasil ini termasuk dalam kategori baik/B.  

Aktivitas siswa pelaksanaan turnamen mendapat skor rata-rata pada 

pertemuan I dan pertemuan II sebesar 2,45. Hasil ini masuk dalam kategori 

baik/B. Berdasarkan hasil observasi diketahui sebagian besar siswa masih terlihat 

bingung, bergurau, dan tidak mentaati peraturan. 

Aktivitas menyimpulkan materi pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

mendapat nilai rata-rata pada pertemuan I dan II sebesar 2,7, masuk dalam 

kategori baik. Berdasarkan observasi sebagian besar siswa sudah menulis pokok-

pokok materi dengan baik, mengerjakan evaluasi tanpa bantuan teman, 30 % 

siswa mengerjakan soal tertulis tidak dapat menyelesaikan tepat waktu yang telah 

ditentukan. 

4.1.1.1.3. Hasil Belajar 

Nilai prasiklus yang dilakukan sebelum tindakan sebagai nilai awal siklus 

diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Nilai Prasiklus 

 

No Nilai Frekuensi Nilai Frekuensi Relatif Kategori 

1 100 0 0% Tuntas 

2 90 2 6,67% Tuntas 

3 80 4 13,33% Tuntas 

4 70 3 10% Tuntas 

5 60 13 43,33% Belum tuntas 

6 50 2 6,67% Belum tuntas 

7 40 4 13,33% Belum tuntas 

8 30 2 6,67% Belim tuntas 

Jumlah 30 100%  

 

Pada tabel menunjukkan bahwa terdapat nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 

30. Terdapat 30% yaitu 9 dari 30 siswa tuntas belajar dan 70% yaitu 21 siswa dari 

30 siswa belum tuntas belajar. Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

ditetapkan adalah sebesar 65. Perolehan rata-rata nilai pre tes siswa adalah sebesar 

60,33.  

Data nilai prasiklus tersebut juga dapat dijabarkan dalam bentuk diagram 

batang sebagai berikut : 
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Grafik 4.3 Hasil Nilai Prasiklus 

 

Berdasarkan hasil evaluasi tertulis pembelajaran IPA melalui model TGT 

pada akhir siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Nilai Evaluasi Tertulis Siklus I 

 

No Nilai Frekuensi Nilai Frekuensi Relatif Kategori 

1 100 1 3,33% Tuntas 

2 90 3 10% Tuntas 

3 80 6 20% Tuntas 

4 70 7 23,33% Tuntas 

5 60 7 23,33% Belum tuntas 

6 50 6 20% Belum tuntas 

7 40 0 0% Belum tuntas 

8 30 0 0% Belum tuntas 

Jumlah 30 100%  
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Pada tabel  menunjukkan bahwa hasil belajar IPA diperoleh data nilai 

tertinggi adalah 100, nilai terendah adalah 50, rata-rata hasil belajar adalah 67,17. 

Persentase ketuntasan hasil belajar adalah 56,67%, (17 dari 30 siswa) dengan 

KKM ≥ 65, sedangkan 43,33% (13 dari 30 siswa) dalam kualifikasi belum tuntas. 

Data hasil belajar pada siklus I dapat dijabarkan dalam bentuk diagram 

batang sebagai berikut: 

Grafik 4.4  Hasil Evaluasi Tertulis Akhir Siklus I 

 

 

4.1.1.2. Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I diperoleh data berupa catatan 

lapangan, hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi keterampilan guru dalam 

proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa dari tes tertulis pada pembelajaran 
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IPA melalui model TGT perlu dianalisis untuk bahan pertimbangan memperbaiki 

pembelajaran pada siklus II. Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 

4.1.1.2.2. Keterampilan guru dalam menjelaskan materi daur air, guru telah 

menggunakan media yang cukup menarik yaitu dengan menggunakan 

CD pembelajaran. Meskipun media tersebut tidak melibatkan siswa 

dalam pemanfaatannya, guru masih perlu mengajak peran aktif siswa 

agar pembelajaran tidak terkesan kaku.   

4.1.1.2.3. Keterampilan guru dalam mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

perlu ditingkatkan karena guru masih kurang  jelas dalam memberikan 

arahan tentang tugas kelompok dan sedikit memberikan kesempatan 

siswa untuk membagi tugas keseluruh anggota. 

4.1.1.2.4. Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok, guru telah 

membimbing kelompok baik secara individual ataupun kelompok. 

Guru belum sepenuhnya memberikan kesempatan siswa untuk 

berpartisipasi sehingga kegiatan ini didominasi siswa yang 

berkemampuan baik. 

4.1.1.2.5. Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran sudah melaksanakan 

dengan baik, namun kurang member kesempatan siswa untuk bertanya 

dan berpikir terlebih dahulu. 

4.1.1.2.6. Aktivitas siswa kesiapan dalam pembelajaran sudah baik, masuk 

dengan tertib, menempati tempat duduk dengn rapi, menyiapkan alat 

tulis. 
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4.1.1.2.7. Aktivitas siswa dalam mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan 

yang hendak dicapai dalam pembelajaran perlu ditingkatkan karena 

siswa masih kurang antusias dan interaktif. Selain itu masih ada 

beberapa siswa bergurau mengganggu teman lainnya sehingga kurang 

memahami penjelasan guru mengenai tujuaan pembelajaran.  

4.1.1.2.8. Pada aktivitas siswa dalam berkelompok siswa sudah melaksanakan 

dengan baik, sesuai arahan guru, dan tidak memilih teman, serta 

menerima pembagian kelompok. 

4.1.1.2.9. Pada indikator menganalisis permasalahan dengan teman perlu 

mendapatkan bimbingan dari guru, sebab sebagian siswa belum 

bekerjasama dan berdiskusi dengan anggota kelompok. Siswa masih 

tergantung pada teman dalam menyelesaikan tugas kelompok dan 

belum percaya diri menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan 

diskusi. 

4.1.1.2.10. Aktivitas siswa presentasi diskusi kelompok perlu ditingkatkan karena 

masih terdapat siswa dalam menyampaikan hasil diskusi masih kurang 

baik, banyak siswa yang belum berani berpendapat, hanya siswa 

tertentu saja yang memiliki kemampuan akademik baik berani 

menyampaikan pendapat. 

4.1.1.2.11. Indikator pelaksanaan turnamen perlu mendapatkan perhatian dari 

guru, karena masih banyak siswa yang belum mentaati peraturan, 

masih bergurau dengan teman.  
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4.1.1.2.12. Aktivitas siswa dalam menyimpulkan materi dan mengerjakan 

evaluasi tertulis perlu ditingkatkan karena sebagian besar siswa belum 

menulis pokok-pokok materi dengan baik, mengerjakan soal evaluasi 

tertulis dengan bantuan teman, padahal seharusnya siswa mengerjakan 

secara individu agar hasil belajar siswa yang diperoleh secara 

obyektif. Selain itu siswa juga kurang memanfaatkan waktu dengan 

baik, karena tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan.  

4.1.1.2.13. Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh data 56,67% yaitu 17 dari 

30 siswa tuntas belajar dan 43,33% yaitu 13 dari 30 siswa belum 

tuntas belajar. Sangat jelas terlihat sebaran nilai berkisar dari nilai 

terendah 50 dan nilai tertinggi 100. Adapun rerata kelas yaitu 67,17. 

Hasil tersebut belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang 

direncanakan yaitu 85% siswa tuntas belajar dengan memenuhi KKM 

≥ 65. 

Berdasarkan hasil refleksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

IPA melalui model TGT perlu diperbaiki dengan melanjutkan ke siklus II karena 

indikator keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh dan masih banyak 

kelemahan pada setiap variabel. 

4.1.1.3. Revisi 

Sesuai dengan kekurangan yang masih ada, maka perlu diadakan revisi. 

Hal yang perlu diperbaiki pada siklus II adalah: 
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4.1.1.3.1. Keterampilan guru dalam proses pembelajaran 

Guru masih kurang dalam memotivasi siswa. Dalam membimbing guru 

kurang mengajak siswa berpartisipasi aktif menyelesaikan tugas kelompok secara 

bekerjasama dan berdiskusi. Dalam menyampaikan penjelasan turnamen guru 

harus lebih baik menggunakan bahasa lisan agar siswa mampu memahami apa 

yang disampaikan.   

4.1.1.3.2. Aktivitas siswa 

Siswa diberi penjelasan bagaimana merencanakan tugas dalam kelompok 

sehingga tidak ada siswa yang mendominasi maupun tidak terlibat dalam kerja 

kelompok. Siswa harus diberi motivasi agar lebih berani menyampaikan pendapat, 

bekerjasama dan berdiskusi dalam kegiatan kelompok. Siswa diberi pengarahan 

agar menaati peraturan, melaksanakan dengan baik dalam kegiatan turnamen, dan 

mengerjakan soal evaluasi tertulis secara individu serta bisa tepat waktu. 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model 

TGT pada siklus II pertemuan I dan II diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.5  Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II  

 

 

No.  

 

Indikator 

Perolehan 

Skor 

Skor 

rata-rata 

Siklus I 

 

Kriteria 

P.1 P.2 

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 4 3.5  

2 Keterampilan bertanya 3 3 3  

3 Keterampilan memberi penguatan 4 4 4  

4 Penggunaan media pembelajaran 3 4 3.5  

5 Keterampilan menjelaskan 3 4 3.5  

6 Membimbing diskusi kelompok 3 3 3  

7 Keterampilan mengelola kelas  2 4 3  

8 Menutup pembelajaran. 3 4 3.5  

Jumlah Skor Total 27 Sangat Baik 

Keterangan :       P.1  : pertemuan pertama  P.2 : pertemuan kedua 

 

 

Grafik 4.5 Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Proses Pembelajaran  

Siklus II 
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Berdasarkan tabel dan grafik, dapat dilihat bahwa jumlah skor 

keterampilan mengajar yang dicapai guru dalam penelitian menggunakan model 

pembelajaran TGT  pada siklus II, diperoleh skor rata-rata 27, dari data tersebut 

dapat disimpulkan  bahwa keterampilan guru pada proses pembelajaran pada 

siklus I masuk dalam kategori sangat baik.  

Keterampilan guru dalam membuka pembelajaran pada pertemuan I dan 

II, guru memperoleh rata-rata skor 3.5. Hal ini ditunjukkan dengan guru datang 

setengah jam lebih awal untuk mempersiapkan ruang dan dan meja turnamen 

Guru mampu menarik siswa, memberikan motivasi dengan mengajak siswa 

bernyanyi, memberikan apersepsi terkait materi yang akan disampaikan, dan 

memberikan acuan bahan ajar. 

Keterampilan guru dalam bertanya pada pertemuan I dan II, guru 

memperoleh rata-rata skor  3, hal ini ditunjukkan dalam memberikan pertanyaan 

pada siswa sudah cukup jelas, pertanyaan ditujukkan kepada seluruh kelas, dan 

pemberian waktu siswa untuk berfikir. 

Keterampilan guru dalam memberi penguatan pada pertemuan I dan II 

memperoleh rata-rata skor 4, hal ini ditunjukkan dalam proses pembelajaran guru 

sudah memberikan penguatan pada siswa dengan memberi acungan jempol, 

memuji siswa, tepuk tangan, reward yang membuat anak jadi lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Keterampilan guru dalam penggunaan media pada pertemuan I dan II 

memperoleh rata-rata skor 3.5, hal ini ditunjukkan dalam pembelajaran guru 
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sudah menampilkan media sesuai materi, menarik, dalam menjelaskan sudah baik 

dan melibatkan siswa dalam penggunaan media. 

Keterampilan dalam menjelaskan pada pertemuan I dan II guru 

mendapatkan rata-rata skor 3.5, hal ini ditunjukkan dalam proses pembelajaran 

sudah menyajikan informasi cukup jelas, pemberian tekanan, balikan atau 

meminta pendapat siswa, dan sudah menggunakan contoh serta ilustrasi sesuai 

dengan materi untuk memperjelas. 

Dalam membimbing diskusi pada pertemuan I dan II guru mendapatkan 

rata-rata skor 3, hal ini ditunjukkan dalam proses diskusi guru sudah membimbing 

siswa dalam pembentukan kelompok dan sesuai dengan prestasi, pengaturan 

tempat duduk juga sudah baik. 

Dalam keterampilan mengelola kelas pada pertemuan I dan II guru 

memperoleh skor 3, hal ini ditunjukkan dengan guru mampu mengembalikan 

kondisi kelas secara optimal dan memberikan perhatian ke kelas, memberikan 

teguran pada siswa yang kurang baik dalam pembelajaran dan mampu mengelola 

waktu dengan baik 

Dalam keterampilan menutup guru pada pertemuan I dan II memperoleh 

rata-rata skor 3.5, hal ini ditunjukkan dari guru meninjau kembali materi yang 

telah disampaikan, memberikan waktu pada siswa untuk bertanya, bersama siswa 

menarik kesimpulan kegiatan pembelajaran, dan memberi evaluasi. 
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4.1.2.1.1. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran TGT pada siklus II pertemuan I dan II, dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.6. 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Keterangan : P1 = Pertemuan pertama P2 = Pertemuan kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek yang dinilai Perolehan 

skor 

Jumlah Rata-

rata 

Kriteria 

P1 P2 

1. Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran 
3.1 3.5 6.6 3.3  

2. Mendengar informasi guru 2.8 3.3 5.1 2.55  

3. Berkelompok sesuai petunjuk 

guru 
2.9 3.3 6.2 3.1  

4. Menganalisis permasalahan 3.0 3.6 6.6 3.3  

5. Presentasi diskusi kelompok 2.4 3.4 5.8 2.9  

6. Pelaksanaan turnamen 2.9 3.4 6.3 3.15  

7. Menyimpulkan materi 

pembelajaran dan evaluasi 
3.0 3.4 6.4 3.2  

Jumlah 20.1 24.2 44.3 22.15 Sangat 

Baik 
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Grafik 4.6  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II yang tertera 

pada tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran IPA melalui 

model TGT diperoleh skor rata-rata dari pertemuan I dan pertemuan II pada siklus 

II adalah 22,15. Hasil ini termasuk dalam kategori sangat baik. 

Indikator aktivitas siswa yang pertama adalah kesiapan siswa dalam 

pembelajaran, dalam kegiatan ini diketahui skor rata-rata yang diperoleh dari dua 

pertemuan adalah 3.3. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hampir semua 

siswa sudah siap untuk menerima pembelajaran, hal itu terlihat dari siswa masuk 

3.3

2.55

3.1
3.3

2.9
3.15 3.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Kesiapan siswa dalam pembelajaran

Mendengar informasi guru

berkelompok sesuai petunjuk guru

Menganalisis permasalahan

presentasi diskusi kelompok

pelaksanaan turnamen

Menyimpulkan materi pembelajaran dan evaluasi



92 

  

 

 

kelas dengan tertib, menempati tempat duduk dengan tenang, mempersiapkan alat 

tulis dan siap menerima pelajaran. 

Aktivitas siswa selanjutnya adalah mendengarkan informasi dari guru. 

Pada indikator ini diketahui skor rata-rata dari pertemuan I dan pertemuan II 

adalah 2.55. Dari data hasil observasi aktivitas siswa pada indikator ini 

disimpulkan siswa sudah mengamati media yang ditampilkan guru, mendengar 

penjelasan guru dengan sikap dan posisi yang baik.  

Berkelompok sesuai petunjuk guru, rata-rata skor yang diperoleh siswa 

adalah 3.1. Hal ini ditunjukkan dengan siswa tidak memilih teman, mulai 

berkelompok dengan baik sesuai arahan guru, hanya sebagian kecil yang terlihat 

gaduh, menerima pembagian kelompok dengan baik. 

Hasil obsevasi pada indikator menganalisis permasalahan, dari 

pengamatan yang dilakukan skor rata – rata yang didapat pada pertemuan I dan 

pertemuan II adalah 3.30. Hal ini ditunjukkan siswa sudah mampu bekerjasama 

dengan baik, berani memberikan pendapat, tidak bergurau saat diskusi, dan 

mengerjakan tugas dengan baik. 

 Dalam indikator presentasi diskusi kelompok, rata-rata skor yang 

diperoleh adalah 2.9, hal ini dapat ditunjukkan dari siswa sudah berani 

menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang baik dan berani menangapi 

presentasi kelompok lainnya. 

Aktivitas siswa pelaksanaan turnamen mendapat skor rata-rata pada 

pertemuan I dan pertemuan II sebesar 3.15. Berdasarkan hasil observasi diketahui 

sebagian besar siswa sudah baik dalam menjalankan turnamen. Siswa 
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mendengarkan penjelasan guru dengan baik, tidak bergurau, dan mentaati 

peraturan dalam turnamen. 

Aktivitas menyimpulkan materi pembelajaran dan mengerjakan evaluasi 

mendapat nilai rata-rata pada pertemuan I dan II sebesar 3.2. Berdasarkan 

observasi sebagian besar siswa sudah menulis pokok-pokok materi dengan baik, 

mengerjakan evaluasi tanpa bantuan teman dan tenang, mengerjakan tepat waktu. 

4.1.2.1.2. Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil evaluasi tertulis pembelajaran IPA melalui model TGT 

pada akhir siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Nilai Evaluasi Tertulis Siklus II 

 

No Nilai 
Frekuensi  

Nilai 

Frekuensi  

Relatif 
Kategori 

1 100 10 33,3% Tuntas 

2 90 7 23,3% Tuntas 

3 80 6 20% Tuntas 

4 70 4 13,3% Tuntas 

5 60 3 10% Belum tuntas 

6 50 0 0% Belum tuntas 

7 40 0 0% Belum tuntas 

8 30 0 0% Belum tuntas 

Jumlah 30 100%  

 

Pada tabel menunjukkan bahwa hasil belajar IPA diperoleh data nilai 

tertinggi adalah 100, nilai terendah adalah 60, rata-rata hasil belajar adalah 83,5. 

Persentase ketuntasan hasil belajar adalah 88%, (27 dari 30 siswa) dengan KKM ≥ 

65, sedangkan 12% (3 dari 30 siswa) dalam kualifikasi belum tuntas. 
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Data hasil belajar pada siklus II dapat dijabarkan dalam bentuk diagram 

batang sebagai berikut: 

 

Grafik 4.7 Hasil Evaluasi Tertulis Akhir Siklus II 

 

 

4.1.2.2. Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II diperoleh data berupa catatan 

lapangan, hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi keterampilan guru dalam 

proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa dari tes tertulis pada pembelajaran 
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4.1.2.2.1. Keterampilan guru dalam membuka pelajaran sangat baik, yang 

membuat siswa bersemangat, kemudian dalam menjelaskan materi 

peristiwa alam dan pemanfaatan sumber daya alam sudah meningkat, 

60

100

83.5

27

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nilai terendah

nilai tertinggi

Rata-rata

siswa tuntas belajar

siswa belum tuntas belajar



95 

  

 

 

guru sudah melibatkan siswa dalam pemanfaatan media, mampu 

mengajak siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga 

pembelajarannya sudah menarik dan tidak kaku.  

4.1.2.2.2. Aktifitas siswa meningkat, nampak dari hasil observasi siswa telah 

antusias dalam kegiatan pembelajaran. Dalam mendengarkan informasi 

dari guru, berkelompok sesuai arahan guru, menganalisis permasalahan, 

siswa telah bekerjasama dan berdiskusi dengan anggota kelompok. 

Siswa juga telah berani menyampaikan pendapat dan berperan aktif 

dalam kelompok. Kegiatan kelompok tidak hanya didominasi siswa 

yang berkemampuan baik saja, namun seluruh siswa telah memberikan 

sumbangsih dalam menyelesaikan tugas kelompok secara bersama-

sama. Selain itu dalam pelaksanaan turnamen siswa sudah 

melaksanakan dengan baik, serius, kemudian mengerjakan soal evaluasi 

secara individu tepat waktu. 

4.1.2.2.3. Hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh data 88% yaitu 27 dari 30 

siswa tuntas belajar dan 12% yaitu 3 dari 30 siswa belum tuntas belajar. 

Sangat jelas terlihat sebaran nilai berkisar dari nilai terendah 60 dan 

nilai tertinggi 100. Adapun rerata kelas yaitu 83,5. Hasil tersebut telah 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 85% 

siswa tuntas belajar dengan memenuhi KKM ≥ 65. 

Adapun data observasi keterampilan guru dalam proses pembelajaran, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa sesudah dilakukan tindakan siklus I dan 

siklus II adalah sebagai berikut: 
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Grafik 4.8 Keterampilan Guru dalam Proses Pembelajaran IPA melalui model 

TGT Siklus I dan II 

 

Dengan melihat grafik, dapat diketahui bahwa keterampilan guru dalam 

proses pembelajaran mengalami peningkatan. Pada siklus I diperoleh skor 17,5 

dengan kategori baik dan pada siklus II meningkat dengan perolehan 27 dengan 

kategori sangat baik.  
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Grafik 4.9 Peningkatan Aktivitas Siswa pada Pembelajaran IPA melalui model 

TGT Siklus I dan II 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dan II mengalami peningkatan. 

Pada siklus I rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 17,7 dengan kategori baik dan 

meningkat pada siklus II menjadi 17,26 dengan kategori 21,5 sangat baik. 
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Grafik 4.10  Rata-Rata Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. Ketika pre tes nilai rata-rata siswa sebesar 60,33 dengan ketuntasan 

klasikal 30% (9 siswa yang tuntas mencapai KKM ≥ 65), sedangkan pada siklus I 

nilai rata-rata naik menjadi 67 dengan ketuntasan klasikal 57% (17 dari 13 siswa) 

dan pada siklus II rata-rata nilai naik menjadi 83,5 dengan ketuntasan klasikal 

88% (27 dari 30 siswa). 

Berdasarkan hasil refleksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

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

indikator keberhasilan yaitu keterampilan guru meningkat sekurang-kurangnya 

baik, aktivitas siswa meningkat sekurang-kurangnya baik, dan 88% siswa 

mengalami ketuntasan belajar dengan mencapai KKM ≥ 65. 
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4.1.2.3. Revisi 

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran IPA melalui 

model kooperatif tipe TGT sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan, akan tetapi perbaikan pembelajaran harus tetap ditindaklanjuti untuk 

meningkatkan pembelajaran IPA yang berkelanjutan. 

4.2. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan hasil belajar serta refleksi 

pada setiap siklusnya dengan menerapkan pembelajaran melalui model kooperatif 

tipe TGT. 

4.2.2. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada dasarnya 

merupakan bentuk-bentuk perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus 

dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara terencana dan professional (Rusman, 2011:80).  

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPA 

melalui model kooperatif tipe TGT menunjukkan bahwa rerata skor seluruh 

indikator pada siklus I adalah sebesar 17,5 dengan kategori baik.  Sedangkan pada 

siklus II rerata skor seluruh indikator keterampilan guru adalah sebesar 27 dengan 

kategori sangat baik. Peningkatan hasil observasi keterampilan dari siklus I ke 

siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.8 Peningkatan Keterampilan Guru dari Siklus I dan Siklus II 

 

 

No 

 

Indikator 

Siklus I Siklus II 

P1 P2 SR K P1 P2 SR K 

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 3 3  3 4 3.5  

2 Keterampilan bertanya 2 2 2  3 3 3  

3 Keterampilan memberi penguatan 1 2 1.5  4 4 4  

4 Penggunaan media pembelajaran 2 3 2.5  3 4 3.5  

5 Keterampilan menjelaskan 2 2 2  3 4 3.5  

6 Membimbing diskusi kelompok 2 2 2  3 3 3  

7 Keterampilan mengelola kelas  2 2 2  2 4 3  

8 Menutup pembelajaran. 2 3 2.5  3 4 3.5  

Jumlah Skor Total 14 19 17.5 B 24 30 27 SB 

Keterangan :   

PI : pertemuan pertama     PII : pertemuan kedua 

SR  : skor rata-rata   K : kategori 

 

Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan diperoleh pada siklus I 

dan II memaparkan saat membuka pelajaran guru telah memotivasi siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, melakukan apersepsi 

dan menarik perhatian siswa dengan menggunakan media yang menarik sehingga 

skor yang diperoleh guru pada siklus I dan siklus II adalah 4. Penelitian ini sesuai 

dengan pendapat Uzer Usman (2005: 92) bahwa keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran meliputi memotivasi dan menarik perhatian siswa, 

memberikan acuan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, dan  melakukan 

apersepsi. 
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Keterampilan bertanya guru pada pelaksanaan tindakan siklus I guru 

telah mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan pemindahan giliran menjawab 

bagi siswa. Kemudian pada siklus II guru memperbaiki dengan kejelasan dalam 

bertanya dan pemberian waktu berpikir. Hal yang telah dilakukan guru sesuai 

dengan pendapat Rusman (2010:59) peranan guru yang berkaitan dengan 

kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran salah satunya adalah 

mengajukan pertanyaan dan memberikan respons terhadap pertanyaan yang 

diajukan siswa. Selain itu juga sesuai pendapat Djamarah (2010:99) banyak hal 

yang harus diperhatikan guru dalam mengajukan pertanyaan yaitu kelancaran 

bertanya, penyusunan kata-kata, menstruktur pertanyaan, pemberian waktu untuk 

berpikir, pemerataan kesempatan secara pindah gilir, penunjukan siswa secara 

acak, kehangatan dan antusias guru terhadap jawaban siswa, dan pengubahan 

tuntutan tingkat kognitif dalam pertanyaan yang diajukan. 

Kegiatan pembelajaran di siklus I guru telah memberi penghargaan 

verbal berupa pujian terhadap siswa yang menjawab benar pertanyaan guru. 

Kemudian pada siklus II guru memperbaiki dengan lebih banyak memberikan 

penguatan berupa tepuk tangan, acungan jempol dan reward bagi siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99) guru harus mampu memberikan 

penguatan atau penghargaan yaitu berupa respon yang diberikan guru terhadap 

tindakan siswa. Respon yang diberikan guru bisa berupa penguatan positif 

misalnya tepuk tangan, pujian. 

Aspek dalam penggunaan media mendapat skor 2 pada siklus 1 

pertemuan 1, mendapat skor 3 pada siklus 1 pertemuan 2, mendapat skor 3 pada 
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siklus II pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 4. Hal itu 

dikarenakan pada siklus I pertemuan 1 media yang digunakan guru sulit dipahami 

siswa. Namun, untuk pertemuan berikutnya guru dalam menampilkan video dan 

gambar dalam media presentasi guru sudah menampilkan video dan gambar 

dalam media yang sesuai dengan materi, video dan gambar terkait dengan 

kehidupan sehari-hari siswa, mudah diperagakan, dan bisa dipahami siswa. 

Menurut Rusman (2011:86-88) penyajian suatu penjelasan dapat 

ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut yaitu, kejelasan, 

penggunaan contoh, penggunaan tekanan, dan penggunaan balikan. Penggunaan 

contoh berupa penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan kejelasan 

materi yang disampaikan. Pada penelitian ini diperoleh hasil yakni pada siklus I 

guru telah menjelaskan materi dengan jelas dan runtut, namun belum 

menggunakan media pembelajaran yang baik. media hanya dimanfaatkan oleh 

beberapa siswa saja. Kemudian pada siklus II diperbaiki dengan lebih menyiapkan 

media pembelajaran yang dapat dieksplorasi oleh siswa.  

Uzer Usman (2005:94) menjelaskan keterampilan yang harus dikuasai 

guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah memusatkan perhatian 

siswa, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan 

kontribusi siswa, memberikan kesempatan partisipasi, dan menutup diskusi. 

Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan memaparkan bahwa 

keterampilan guru membimbing kelompok bekerja dan belajar pada siklus I 

diperoleh skor 2 kemudian pada siklus II meningkat menjadi 3.5. Guru telah 

membimbing siswa secara individu dan kelompok dalam proses pembelajaran, 
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dan memberikan kesempatan kepada siswa agar berperan aktif dalam kegiatan 

kelompok. Guru juga telah memberikan penjelasan tentang kegiatan kelompok 

yang akan dilakukan dengan jelas dengan menggunakan kata-kata yang mudah 

dipahami oleh siswa dan penggunaan media pembelajaran. Selain itu guru juga 

telah memotivasi siswa agar tidak takut mengumukakan pendapat, bertanya, 

ataupun memberikan saran terhadap hasil kerja kelompok lain. 

Aspek mengelola kelas mendapat skor 2 pada siklus I pertemuan 1, 

mendapat skor 2 pada siklus I pertemuan 2, mendapat skor 2 pada siklus II 

pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 4. Hal itu dikarenakan 

pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2 guru tidak menegur siswa dan 

pengelolaan waktu yang kurang baik. Untuk siklus II pertemuan 2 guru sudah 

memberi teguran dan mampu mengelola waktu dengan baik. 

Aspek menutup pembelajaran mendapat skor 2 pada siklus I pertemuan 

1, mendapat skor 3 pada siklus I pertemuan 2, mendapat skor 3 pada siklus II 

pertemuan 1 dan pada siklus II pertemuan 2 mendapat skor 4. Hal itu dikarenakan 

pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2 guru tidak member kesempatan 

bertanya siswa dan meninjau materi yang telah diberikan. Untuk siklus II 

pertemuan 1 dan pertemuan 2 guru sudah melakukan refleksi, memberikan 

kesimpulan, melakukan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut. 

Sesuai dengan data di atas terlihat jelas bahwa keterampilan guru 

mengalami peningkatan. Skor rata-rata pada siklus II adalah 27, meningkat dari 

siklus I. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran guru 

telah memberikan pengalaman langsung kepada siswa melalui kegiatan belajar 
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dan bekerja dalam kelompok. Siswa diajak berdiskusi dan bekerjasama dalam 

kelompok guna menyelesaikan tugas sesuai lembar kerja lewat belajar sambil 

berbuat (learning by doing). Menurut Isjoni (2010:92-94) peran guru dalam 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai fasilitator, mediator, director, motivator, 

dan evaluator. Menurut Rusman (2011:215-216), pembelajaran kooperatif tipe 

TGT menuntut guru mampu mengorganisasikan siswa dalam kelompok, 

menyampaikan materi, memotivasi dan membimbing siswa selama kegiatan 

kelompok, berkompetisi secara sehat, memberikan kuis atau evaluasi, 

memberikan penghargaan atas prestasi tim.  

4.2.3. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah 

satu keaktifan atau kegiatan. Sedangkan definisi belajar menurut Oemar Hamalik 

(2006:26) adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungan.  Aktivitas yang dimaksud di sini penekannya adalah pada 

siswa. Adanya siswa dalam pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. Dalam 

belajar hendaknya diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, 

penyelidikan sendiri, bekerja mandiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri 

(Sardiman, 2007:95-97).  

Ada delapan bentuk aktivitas siswa dalam belajar yaitu visual activities, 

oral activities, listening activities, writing activities, drawing acti-vities, motor 

activities, mental activities, dan emotional activities (Oemar Hamalik, 2006:172). 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II diperoleh data 

bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas siswa pada 
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pembelajaran IPA melalui model pembelajaran TGT dari siklus I ke siklus II 

dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini: 

Tabel 4.9 Peningkatan aktivitas siswa siklus I dan siklus II 

 

 

No.  

 

Indikator 

Siklus I Siklus II 

P1 P2 SR K P1 P2 SR K 

1 Kesiapan siswa dalam pembelajaran  2.7 3.0 2.85  3.1 3.5 3.3  

2 Mendengar informasi guru 2.2 2.4 2.3  2.8 3.3 3.05  

3 Berkelompok sesuai petunjuk guru 2.5 2.7 2.6  2.9 3.3 3.1  

4 Menganalisis masalah 2.7 2.9 2.8  3.0 3.6 3.3  

5 Presentasi diskusi kelompok 1.9 2.1 2  2.4 3.4 2.9  

6 Pelaksanaan turnamen 2.4 2.5 2.45  2.9 3.4 3.15  

7 Menyimpulkan materi dan evaluasi  2.6 2.8 2.7  3.0 3.7 3.35  

Jumlah Skor Total 17 18.4 17.7 B 20.1 24.2 22.3 SB 

 

Keterangan :    

PI : pertemuan pertama  PII : pertemuan kedua 

SR  : skor rata-rata   K : kategori 

Pada siklus I menunjukkan bahwa rerata skor seluruh indikator hasil 

observasi aktivitas siswa adalah sebesar 17,7 dengan kategori baik. Sedangkan 

pada siklus II rerata skor seluruh indikator aktivitas siswa adalah 22,3 dengan 

kategori sangat baik/A. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPA melalui 

model kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas siswa. Penelitian ini 

sesuai dengan pendapat Isjoni (2010:74), bahwa TGT merupakan salah satu tipe 

kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa 

untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasia materi pelajaran 

guna mencapai prestasi yang maksimal.  
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Kesiapan belajar siswa sudah baik dibandingkan indikator yang lain pada 

pelaksanaan tindakan siklus I dan II. Hal ini terlihat pada saat memasuki kelas 

sebagian besar siswa datang tepat waktu dan hanya beberapa siswa yang masuk 

kelas tidak tepat waktu yaitu sejumlah 3 siswa. Semua siswa membawa alat tulis 

dan juga buku pegangan IPA yang digunakan untuk belajar. Siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru hampir sebagian besar siswa. Ada beberapa siswa 

yang masih asyik bermain sendiri sejumlah 5 orang pada saat guru memulai 

pelajaran, dan 3 siswa yang masih membuat gaduh. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Slameto (2003:113) kesiapan adalah keseluruhan semua kesiapan 

kondisi individu yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban 

tertentu terhadap suatu situasi. Sesuai juga dengan pendapat Hamdani (2011:22) 

prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar; perhatian; 

motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang 

menantang; balikan dan penguatan; perbedaan individual. 

Aspek mendengarkan penjelasan guru mendapat rata-rata skor 2,2 pada 

siklus 1 pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,4 pada siklus  pertemuan 1 

pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 2,8 pada siklus 2 pertemuan 1 dan pada 

siklus 2 pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,3. Hal itu dikarenakan pada 

penyampaian materi siklus I pertemuan 1 guru belum menyampaikan materi 

secara sistematis. Namun pada pertemuan dan siklus selanjutnya guru sudah 

menyampaikan materi secara sistematis, dengan kalimat yang mudah dipahami 

dan jelas dalam penyampaiannya. Materi yang disampaikan juga sesuai dengan 

indikator.   
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Antusias dalam pembentukan kelompok mendapat rata-rata skor 2,5 pada 

siklus 1 pertemuan 1, mendapat rata-rata skor 2,7 pada siklus  pertemuan 1 

pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 2,9 pada siklus 2 pertemuan 1 dan pada 

siklus 2 pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,3. Hal itu dikarenakan pada siklus 

1 pertemuan 1,  ada beberapa siswa yang tidak mau dikelompokkan. Namun 

dengan arahan dan penjelasan guru, siswa mau dan bersedia dibentuk kelompok 

oleh guru. Siswa bersedia ditempatkan dengan kelompok manapun. Siswa 

membentuk kelompok dengan tertib. Di tiap kelompok, siswa juga saling 

membantu menata meja kelompok. 

Interaksi siswa dalam menganalisis masalah diskusi kelompok mendapat 

rata-rata skor 2,7 pada siklus 1 pertemuan 1 mendapat rata-rata skor 2,9 pada 

siklus  pertemuan 1 pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,0 pada siklus 2 

pertemuan 1 dan pada siklus 2 pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,6. Hal ini 

dikarenakan pada siklus I pertemuan 1 dan 2, siswa masih kurang dalam 

mengemukakan pendapat. Namun pada pertemuan selanjutnya, siswa sudah bisa 

saling bertukar pikiran dan ikut mencari jawaban dari soal diskusi. Siswa juga 

menghargai pendapat teman dalam kelompoknya. 

Presentasi kelompok mendapat rata-rata skor 1,9 pada siklus 1 pertemuan 

1 mendapat rata-rata skor 2,1 pada siklus  pertemuan 1 pertemuan 2 mendapat 

rata-rata skor 2,4 pada siklus 2 pertemuan 1 dan pada siklus 2 pertemuan 2 

mendapat rata-rata skor 3,4. Hal ini dikarenakan pada siklus I pertemuan 1 dan 2, 

siswa masih belum berani menyampaikan hasil diskusi. Namun pada pertemuan 

selanjutnya, siswa sudah berani menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang 
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baik den berani menanggapi presentasi kelompok lain, siswa juga menghargai 

pendapat teman. 

Aspek pelaksanaan turnamen siswa mendapat rata-rata skor 2,4 pada 

siklus I pertemuan 1, mendapat skor rata-rata 2,5 pada siklus 1 pertemuan 2, pada 

siklus II pertemuan 1 mendapat rata-rata skor 2,9, pada siklus 2 pertemuan 2 

mendapat rata-rata skor 3,4. Aspek pelaksanaan turnamen pada siklus I siswa 

masih bergurau dan terlihat belum paham, tetapi pada siklus II siswa mulai 

mengikuti pelaksanaan turnamen dengan baik dan mengikuti arahan guru. 

Aspek evaluasi mendapat rata-rata skor 2,6 pada siklus 1 pertemuan 1, 

mendapat rata-rata skor 2,8 pada siklus 1 pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 3,0 

pada siklus 2 pertemuan 1 dan pada siklus 2 pertemuan 2 mendapat rata-rata skor 

3,7. Aspek melakukan releksi terdiri dari kegiatan mengulas pembelajaran, 

menulis rangkuman materi, mengerjakan evaluasi secara mandiri, dan 

menanyakan materi yang belum dipahami. Peningkatan terjadi pada siklus II yaitu 

sebagian besar siswa telah mengerjakan soal evaluasi tertulis secara individu, 

hanya sebagian kecil siswa masih mengerjakan soal evaluasi dengan bantuan 

teman. Penelitian ini sesuai  dengan pendapat Nur Asma (2006:51-53) yaitu pada 

kegiatan evaluasi tertulis setiap siswa harus memperhatikan kemampuannya dan 

menunjukkan apa yang telah diperoleh pada kegiatan kelompok dengan cara 

menjawab soal tes sesuai dengan kemampuannya.  
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4.2.4. Hasil Belajar Siswa  

Hasil siswa pada pembelajaran IPA melalui model kooperatif tipe TGT 

dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini: 

Tabel 4.10 Peningkatan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

 

No Sebaran Data Siklus I Siklus II Perubahan 

1 Nilai terendah 40 50 10 

2 Nilai tertinggi 100 100 - 

3 Rata-rata nilai kelas 67.17 83,5 16,33 

4 Banyak siswa yang tuntas 17 27 10 

5 Banyak siswa yang belum tuntas 13 3 10 

  

Pada siklus I ketuntasan klasikal 56.67% (17 dari 30 siswa) dengan nilai 

rata-rata kelas adalah 67.17 dan pada siklus II meningkat menjadi 88% (27 dari 30 

siswa) dengan nilai rata-rata 83,5. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan adalah ≥ 65. Sebaran nilai pada siklus I dengan nilai terendah 40 dan 

nilai tertinggi 90, sedangkan siklus II sebaran nilai berkisar dari nilai terendah 60 

dan nilai tertinggi 100.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Rusman (2011:209) yakni 

model pembelajaran kooperatif dikembangkan guna mencapai hasil belajar 

kompetensi akademik. Model ini unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep yang sulit. Siswa pada kelompok bawah maupun atas bekerjasama 

menyelesaikan tugas-tugas akademik, siswa kelompok atas menjadi tutor bagi 

siswa kelompok bawah.  
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Dengan demikian, penelitian melalui PTK dengan tahapan siklus dihentikan 

karena peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

targetnya telah terpenuhi. 

 

4.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar melalui model TGT pada kelas V SD Kaliwiru Semarang. Selain itu 

Implikasi yang di dapat dari penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, 

implikasi praktis, dan implikasi paedagogis. 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif 

ke arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPA. Penelitian ini membuka 

wawasan pendidik/ guru terhadap model TGT. 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu 

pendidik/ guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya untuk 

perbaikan kualitas pendidikan. 

Implikasi paedogogis dari penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat 

Djamarah (2010:43-48) peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik antara 

lain sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, 

pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator. 

Dalam penelitian ini guru dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai 
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dengan peranan guru. Peranan tersebut saling berkaitan dan guru harus mampu 

senantiasa melaksanakan peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

di bidang pendidikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui 

model Teams Games Tournament (TGT) pada siswa kelas V SD Kaliwiru 

Semarang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru pada pembelajaran IPA meningkat dan telah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu dengan kriteria baik ( skor 16 ). Pada siklus I 

skor yang diperoleh adalah 22,5 dengan kriteria baik dan pada siklus II 

mengalami peningkatan dengan jumlah skor 36,5 dengan kriteria sangat baik. 

b. Aktivitas siswa pada pembelajaran IPA mengalami peningkatan pada tiap 

siklusnya, dari skor 20,1 dengan kriteria baik pada siklus I, meningkat 

menjadi skor 28,88 dengan kriteria sangat baik pada siklus II. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA mengalami peningkatan, nilai 

rata-rata pada siklus I sebesar 67,33 meningkat menjadi 83,50 Pada siklus II. 

Dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 56,5% atau 17 dari 30 siswa 

pada siklus I menjadi 88,5% atau 27 dari 30 siswa pada siklus II. Mengacu 

pada indicator penelitian yaitu 85% siswa mengalami ketuntasan belajar 

individual ≤ 65%,  maka penelitian ini dinyatakan berhasil.
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5.1. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti memberikan saran 

sebagai berikut:  

5.1.1. Guru dapat menerapkan model kooperatif tipe TGT dalam pembelajaran 

IPA agar pembelajaran yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

5.1.2. Sebaiknya guru melaksanakan refleksi tentang kelemahan dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan untuk segera dicari pemecahannya demi 

tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

5.1.3. Untuk sekolah sebaiknya menyediakan media dan peraga yang dapat 

dimanfaatkan siswa untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu 

sekolah sebaiknya memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan 

inovasi dalam pembelajaran guna peningkatan mutu lulusan dan perbaikan 

dalam pembelajaran. 
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PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN 

PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

Judul :  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Teams Games 

Tournament (TGT) pada siswa kelas V SD Kaliwiru Semarang 

No Variabel 

Penelitian 

Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 

instrument 

1. Keterampilan 

guru  dalam 

pembelajaran IPA 

melalui model 

TGT 

 

a. Keterampilan membuka pelajaran  

b. Keterampilan bertanya  

c. Keterampilan memberi penguatan  

d.  Keterampilan mengadakan variasi 

e. Keterampilan menjelaskan 

f. Keterampilan diskusi kelompok 

g. Keterampilan mengelola kelas  

h. Keterampilan menutup pelajaran  

 Guru 

 Foto 

 

 Lembar 

Observasi 

 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPA 

model TGT 

a. Aktivitas visual  

b. Aktivitas lisan  

c. Aktivitas mendengar 

d. Aktivitas menulis 

e. Aktivitas mental 

f. Aktivitas emosional  

 Siswa 

 Foto 

  

 

 Lembar 

Observasi 

 

3. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran IPA 

melalui model 

TGT 

a. Ketepatan hasil kerja kelompok 

b. Ketepatan dan ketelitian siswa 

dalam mengerjakan soal evaluasi  

secara individu 

 Siswa  2. Tes Tertulis 

3.  

4.  

5.  

6.  
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INSTRUMEN LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus  ….  Pertemuan  …. 

Nama Sekolah  : SDN Kaliwiru Semarang 

Kelas / semester  : V / II 

Hari / tanggal   :  

Nama Guru   : Dhessriyatno Fajar N 

Materi    : Sumber Daya Alam dan penggunaannya 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru ! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda check ( √  ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai kriteria 

pengamatan, kemudian tuliskan skor pada kolom skor sesuai ketentuan berikut: 

Skor 0 = jika tidak tampak deskriptor 

Skor 1 = jika tampak satu deskriptor 

Skor 2 = jika tampak dua deskriptor 

Skor 3 = jika tampak tiga deskriptor 

Skor 4 = jika tampak semua deskriptor (Rusman, 2012:98) 

4. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No Indikator Deskriptor Check ( √ ) Skor 

1 Keterampilan 

membuka pelajaran  
 Menarik perhatian dan 

memotivasi siswa 

 Menyampaikan materi pokok 

yang akan dipelajari 

 Melakukan apersepsi 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

  

2 Keterampilan 

bertanya 
 Pertanyaan singkat dan jelas 

 Pertanyaan sesuai materi 

 Menggunakan variasi teknik 

bertanya 

 Memberikan waktu berpikir 

untuk siswa 

  

Lampiran 2 
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3 Keterampilan 

memberi penguatan 

 

 Memberikan penguatan verbal 

dengan kata atau kalimat pujian 

 Memberikan penguatan gerak 

mendekati 

 Memberikan penguatan gestural 

(acungan jempol) 

 Memberikan penguatan simbol 

  

4 Penggunaan media   Menampilkan media sesuai 

materi 

 Media menarik 

 Menjelaskan dengan baik 

 Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media 

  

5 Keterampilan 

menjelaskan 
 Menyajikan informasi dengan 

jelas  

 Penggunaan contoh dan ilustrasi  

 Pemberian tekanan  

 Balikan (meminta pendapat 

siswa) 

  

6 Membimbing diskusi 

kelompok  
 Membimbing pembentukan 

kelompok 

 Membentuk kelompok sesuai 

prestasi  

 Mengatur tempat duduk dengan 

baik 

 Menentukan tugas siswa secara 

berkelompok 

  

7 Keterampilan 

mengelola kelas 

 

 Mengkondisikan kelas  

 Memberikan perhatian kelas 

 Menegur siswa 

 Pengelolaan waktu 

  

8 Keterampilan 

menutup  
 Meninjau kembali materi yang 

telah diberikan 

 Memberi kesempatan untuk 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

 Memberikan kesimpulan 

kegiatan pembelajaran  

 Evaluasi 

  

Jumlah   
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Jumlah skor = ……… kategori = ………. 

      Semarang, ……………. 2013 

      Kolaborator, 

 

 

      Kristiawan Ari S, A.Ma 

 

Penskoran: 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

24,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

16 ≤ skor < 24,5 Baik 

7,5 ≤ skor < 16 Cukup 

0 ≤ skor < 7,5 Kurang 
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INSTRUMEN LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus  ….  Pertemuan  …. 

Nama Sekolah  : SDN Kaliwiru Semarang 

Kelas / semester  : V / II 

Hari / tanggal   :  

Nama Siswa   : …………………………………………….. 

Materi    : Sumber Daya Alam dan penggunaannya 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa ! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda check ( √  ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai kriteria 

pengamatan, kemudian tuliskan skor pada kolom skor sesuai ketentuan berikut: 

Skor 0 = jika tidak tampak deskriptor  

Skor 1 = jika tampak satu deskriptor 

Skor 2 = jika tampak dua deskriptor 

Skor 3 = jika tampak tiga deskriptor 

Skor 4 = jika tampak semua deskriptor (Rusman, 2012:98) 

4. Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No Indikator Deskriptor Check ( √ ) Skor 

1 Kesiapan siswa 

dalam 

pembelajaran  

 

 

 Masuk kelas dengan tertib 

 Menempati tempat duduk 

dengan rapi 

 Mengeluarkan alat tulis 

 Siap menerima 

pembelajaran 

  

2 Mendengarkan 

informasi guru   
 Mengamati media yang 

ditampilkan guru 

 Mendengarkan penjelasan 

guru 

 Memperhatikan penjelasan 

dengan sikap dan posisi 

duduk yang baik 

 Memperhatikan dengan 

tenang, tidak berbicara/ 

  

Lampiran 3 
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bergurau dengan teman 

3 Berkelompok 

sesuai petunjuk 

guru 

 

 Mengelompok dengan 

tidak memilih teman 

 Mengelompok sesuai 

petunjuk guru  

 Mengelompok dengan 

tenang 

 Menerima pembagian 

kelompok 

  

4 Menganalisis 

Permasalahan 
 Bekerjasama dalam 

kelompok 

 Memberikan pendapat 

dalam kelompok 

 Tidak bergurau pada waktu 

mengerjakan 

 Mengerjakan LKS dengan 

baik 

  

5 Presentasi diskusi 

kelompok 
 Memperhatikan hasil 

diskusi kelompok lain 

 Berani menyampaikan hasil 

diskusi 

 Menyampaikan hasil 

diskusi dengan bahasa yang 

baik 

 Menanggapi presentasi 

kelompok lain 

  

6 Pelaksanaan 

Turnamen 
 Mendengarkan penjelasan 

guru dengan baik  

 Tidak bergurau 

 Maju ke meja turnamen 

sesuai urutan 

 Mentaati peraturan 

  

7 Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

dan mengerjakan 

evaluasi 

 

 Menulis pokok-pokok 

materi dengan baik 

 Mengerjakan soal evaluasi 

dengan tenang 

 Mengerjakan evaluasi 

secara mandiri 

 Mengerjakan tepat waktu 

  

Jumlah   
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Jumlah skor = ……… kategori = ………. 

Semarang, ………………… 2013 

Observer, 

 

 

Sudarwati, S.Pd 

 

 

Penskoran : 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

21,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik 

14 ≤ skor < 21,5 Baik 

6,5 ≤ skor < 14 Cukup 

0 ≤ skor < 6,5 Kurang 
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CATATAN LAPANGAN 

PROSES PEMBELAJARAN 

SIKLUS ............................  Pertemuan ....................... 

TANGGAL : 

TEMPAT : Ruang Kelas V SDN Kaliwiru  

Hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model TGT : 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Pembuat catatan, 

 

Dhessriyatno F.N 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) 

 

Nama Siswa  : ……………… 

Nama SD  : SD Kaliwiru Semarang 

Kelas/Semester : V/II 

Hari/tanggal  : …………/……….. 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan pilihanmu! 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPA yang telah 

kita lakukan tadi? 

  

2. Apakah pembelajaran IPA tadi menarik?   

3. Apakah pembelajaran IPA tadi membuat materi pembelajaran 

mudah dipahami? 

  

4. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran?   

5. Apakah kalian dapat memahami materi pembelajaran IPA 

tadi? 

  

6. Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti ini 

lagi? 

  

Mengetahui, 

 

( .............. ) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
 

Sekolah  : SD Kaliwiru Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/II  

Alokasi Waktu : 5  x 35 menit 

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

mengaitkannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar :7.4 Mendiskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia 

                                           yang dapat mempengaruhinya. 

                                      7.5 Mendiskripsikan perlunya penghematan air. 
 

Indikator Kegiatan belajar Penilaian Sumber Belajar 

-Menjelaskan 

pentingnya air 

-Menggambarkan 

proses daur 

dengan 

menggunakan 

diagram atau 

gambar. 

-Mengidentifikasi 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhi 

daur air. 

-Melakukan 

pembiasaan cara  

  menghemat air. 

-Menyebutkan 

manfaat 

menghemat air. 

-Mengidentifikasi 

akibat 

penggunaan air 

yang boros. 

1. Mencari informasi 

tentang pentingnya air 

bagi manusia melalui 

berbagai sumber. 

2.Menceritakan  dan 

menggambarkan 

terjadinya daur air dari 

bacaan. 

3.Mendiskusikan alasan 

mengapa air tidak pernah 

habis walaupun dipakai 

terus-menerus. 

4.Berdiskusi mengenai 

kegiatan manusia yang 

dapat mengganggu 

proses daur air. 

5.Mengidentifikasi 

tingkat pemborosan air 

melalui pengamatan. 

 

Teknik 

penilaian:  

Tes tertulis, 

Penilaian 

sikap, 

Kenerja 

 

Bentuk 

instrumen: 

isian 

singkat 

1. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar V 

(BSNP). 

2. Buku BSE Ilmu Pe-

ngetahuan Alam un-

tuk SD/ MI kelas 5 

karangan Tantya 

Hisnu. 

3. Sumber lain dari in-

ternet. 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan:  

Konsep : paham terhadap daur air dan pentingnya air 

Nilai: ingin tahu tentang pentingnya air  

Moral: menjaga dan melestarikan air di Indonesia 

Perilaku : disiplin,kerjasama, menghormati, dan tanggung jawab 

Lampiran 6 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 
 

Sekolah  : SD Kaliwiru Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/II  

Alokasi Waktu : 5  x 35 menit 

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

mengaitkannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar :7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungannya. 

 

Indikator Kegiatan belajar Penilaian Sumber Belajar 

- Menyebutkan 

peristiwa-

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia. 

-Mengidentifikasi 

dampak peristiwa 

alam bagi 

makhluk hidup 

dan 

lingkungannya. 

- Melakukan 

tindakan yang 

dapat mencegah 

terjadinya 

bencana alam. 

 

1. Mencari informasi dari 

surat kabar mengenai 

bencana alam yg terjadi 

di Negara kita. 

2. Mendiskusikan 

dampak dari bencana 

alam yang dan  cara 

mencegah terjadinya 

bencana alam. 

 

Teknik 

penilaian:  

Tes tertulis, 

Penilaian 

sikap, 

Kenerja 

 

Bentuk 

instrumen: 

isian 

singkat 

4. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar V 

(BSNP). 

5. Buku BSE Ilmu Pe-

ngetahuan Alam un-

tuk SD/ MI kelas 5 

karangan Tantya 

Hisnu. 

6. Sumber lain dari in-

ternet. 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan:  

Konsep : paham terhadap peristiwa alam 

Nilai: ingin tahu tentang peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia  

Moral: cara mencegah terjadinya peristiwa alam 

Perilaku : disiplin,kerjasama, menghormati, dan tanggung jawab 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I  

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Kaliwiru Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi    : Daur Air  

Kelas / Semester  : V / II 

Hari /Tanggal   : Senin, 20 Mei 2013 

Alokasi waktu   : 5 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam 

II. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya 

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air 

III. Indikator 

7.4.1 Menjelaskan pentingnya air 

7.4.2 Menjelaskan proses daur air dengan menggunakan gambar 

7.4.3 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

7.5.1 Melakukan pembiasaan cara menghemat air 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan pentingnya air bagi manusia 

dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan terhadap gambar siswa dapat membuat proses daur air 

dengan baik. 

3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhi daur air dengan tepat. 

4. Melalui penjelasan guru tentang cara menghemat air siswa dapat melakukan 

pembiasaan cara menghemat air dengan benar. 
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Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin, kerjasama, percaya diri, kreatif,  

mandiri, berani, tanggung jawab  

 

V. Materi Pembelajaran 

Daur air  

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Teams Games Tournament ( TGT ) 

Metode  : ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan   

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Pra Kegiatan ( ± 5 menit ) 

- Salam, berdoa, pengkondisian kelas, presensi 

Kegiatan awal (± 5 menit) 

- Guru memberikan apersepsi dengan tanya jawab  

Misalnya : “ Apa yang kamu lakukan jika kamu kehausan?  

- Guru memberi motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat menerima pelajaran 

dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “Pemandangan“ 

Pemandangan 

Memandang alam dari atas bukit 

Sejauh pandang kulepaskan 

Sungai tampak berliku sawah lading terbentang 

Bagai permadani di kaki langit 

Gunung menujulang berpayung awan 

Oh indah pemandangan 

- Guru menyampaikan tujuan, waktu, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian 

(tahap orientasi) 

 

Kegiatan Inti (± 70 menit) 

- Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang pentingnya air dalam kehidupan 

sehari-hari (eksplorasi) 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang daur air (eksplorasi) 
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- Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pengaruh kegiatan manusia 

terhadap daur air (eksplorasi) 

- Siswa diberi kesempatan untuk membuat peta konsep dari materi yang dipelajari 

(eksplorasi) 

- Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok menurut prestasi (eksplorasi) 

- Siswa berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan guru 

(eksplorasi) 

- Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok (elaborasi) 

- Kelompok yang lain menanggapi (elaborasi) 

- Perwakilan dari tiap-tiap kelompok dengan prestasi yang seimbang kemudian 

ditempatkan pada meja turnamen untuk melakukan permainan (eksplorasi) 

- Siswa dibagi menjadi kelompok pembaca, kelompok penantang I, kelompok 

penantang II, dan seterusnya (elaborasi) 

- Kelompok pembaca bertugas mengambil kartu kemudian membaca pertanyaan 

yang terdapat pada kartu pertanyaan dan menjawab, sedangkan kelompok 

penantang bertugas untuk menyetujui pembaca atau memberi jawaban yang lain 

begitu seterusnya hingga semua siswa merasakan menjadi pembaca dan penantang. 

( elaborasi ) 

- Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapat point. Poin tersebut 

kemudian dijumlahkan dengan poin yang diperoleh teman dalam satu 

kelompoknya. ( elaborasi ) 

- Guru memberikan penghargaan pada siswa yang mendapatkan point terbanyak atau 

pemenang. ( konfirmasi ) 

- Guru memberikan motivasi pada siswa yang belum mendapat hasil yang baik untuk 

tetap semangat dalam belajar (konfirmasi) 

 

Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

- Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi 

- Guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya dan mengakhiri 

pembelajaran. 
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Pertemuan II 

Pra Kegiatan (± 5 menit) 

- Salam, berdoa. Pengkondisian kelas, presensi 

Kegiatan awal (± 5 menit) 

- Guru memberikan apersepsi dengan mengingat materi sebelumnya 

- Guru memberi motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat menerima pelajaran 

dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “ Pemandangan “ 

Ibu Pertiwi 

Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati 

Air matamu berlinang mas intan yang kau kenang 

Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan 

Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa 

- Guru menyampaikan tujuan, waktu, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian 

(tahap orientasi) 

 

Kegiatan Inti (± 70 menit) 

- Siswa memperhatikan penjelasan cara menghemat air (eksplorasi) 

- Siswa menyebutkan cara menghemat air (eksplorasi) 

- Siswa diberi kesempatan untuk membuat peta konsep dari materi yang dipelajari 

(eksplorasi) 

- Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok menurut prestasi dan jenis kelamin 

(eksplorasi) 

- Siswa berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan guru 

(eksplorasi) 

- Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok ( elaborasi ) 

- Kelompok yang lain menanggapi ( elaborasi ) 

- Perwakilan dari tiap-tiap kelompok dengan prestasi yang seimbang kemudian 

ditempatkan pada meja tournament untuk melakukan permainan ( eksplorasi ) 

- Siswa dibagi menjadi kelompok pembaca, kelompok penantang I, kelompok 

penantang II, dan seterusnya ( elaborasi ) 
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- Kelompok pembaca bertugas mengambil kartu kemudian membaca pertanyaan 

yang terdapat pada kartu pertanyaan dan menjawab, sedangkan kelompok 

penantang bertugas untuk menyetujui pembaca atau memberi jawaban yang lain 

begitu seterusnya hingga semua siswa merasakan menjadi pembaca dan penantang. 

( elaborasi ) 

- Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapat point. Poin tersebut 

kemudian dijumlahkan dengan poin yang diperoleh teman dalam satu 

kelompoknya. ( elaborasi ) 

- Guru memberikan penghargaan pada siswa yang mendapatkan point terbanyak atau 

pemenang. ( konfirmasi ) 

 

Kegiatan Akhir ( ± 20 menit ) 

- Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi 

- Guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya dan mengakhiri 

pembelajaran 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media : 

- Kartu Pertanyaan dan jawaban 

- Lembar skor permainan 

 

Sumber Belajar : 

 

Choiril, Rohana, Wigati. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta: Depdiknas 

Depdiknas. 2006. Standar Isi Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk SD/MI. Jakarta:BNSP 

Dharma Bhakti BP. 2006. Pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran untuk KTSP. Jakarta: Dharma Bhakti BP 

Haryanto. 2004. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Erlangga 
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IX. Evaluasi 

- Prosedur tes : tes awal. Tes dalam proses, tes akhir 

- Jenis Tes  : tes lisan, tes tertulis, tes perbuatan 

- Bentuk tes : pilihan ganda dan uraian 

 

 

 

 Semarang, 27 Mei 2013 

Guru Kelas V 

 
Dhessriyatno Fajar Nugroho 

NIP - 
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MATERI AJAR 

( SIKLUS I PERTEMUAN I dan II ) 

Sekolah   : SD N KALIWIRU  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester  : V / II 

A. Standar Kompetensi 

7     Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya   dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya 

7.5 Mendeskripsikan Perlunya penghematan air 

C. Indikator 

7.4.1 Menjelaskan pentingnya air 

7.4.2 Menjelaskan proses daur air dengan menggunakan gambar 

7.4.3 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

7.5.1 Melakukan pembiasaan cara menghemat air 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan pentingnya air bagi manusia dengan 

tepat. 

2. Melalui pengamatan siswa dapat membuat proses daur air dengan menggunakan 

media gambar dengan baik. 

3. Melalui diskusi kelompok siswa mampu menjelaskan kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhi daur air dengan tepat. 

4. Melalui penjelasan guru siswa mampu melakukan pembiasaan cara menghemat 

air dengan benar. 

 

E. Materi Pembelajaran Siklus I Pertemuan I 

Daur Air 

Air dibutuhkan oleh makhluk hidup di dunia. Air senantiasa tersedia di Bumi 

karena air selalu mengalami daur atau siklus. Banyak sekali kegunaan air dalam 

kehidupan. Kita perlu menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Air yang kita gunakan 
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dalam kehidupan sehari-hari berasal dari suatu proses yang cukup panjang yang 

disebut daur air. 

 
Daur air merupakan sirkulasi (perputaran) air secara terus-menerus dari bumi 

ke atmosfer dan kembali ke Bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi 

(penguapan), presipitasi (pengendapan), dan kondensasi (pengembunan). Air di laut, 

sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari sinar matahari. Tumbuhan 

juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Uap air 

naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap 

air (jenuh). Proses ini disebut presipitasi (pengendapan). Jika suhunya turun, uap air 

akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini 

disebut kondensasi (pengembunan). 

 
Titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Air hujan itu akan 

jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air 

tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan 

merembes ke danau atau sungai.   

Air di sungai akan mengalir ke laut. Sebagian air di sungai dapat 

menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap 

dari air laut dan tumbuhan. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam daur air. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung 

tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah.  

 

Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Daur Air 
Proses daur air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. 

Selanjutnya, air turun lagi ke tanah. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang mengalir 

di permukaan tanah dan masuk sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali 

di laut. Ada juga air yang tergenang membentuk danau. 

Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah 

melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah 

ini kemudian menjadi air cadangan (sumber air). Air cadangan akan selalu ada apabila 

daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah peresapan air biasa terdapat di hutan-

hutan. Tetumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air 

http://mastugino.blogspot.com/2012/09/daftar-nama-danau-di-indonesia.html
http://mastugino.blogspot.com/2012/08/nama-nama-sungai-di-indonesia.html
http://1.bp.blogspot.com/-f3v-Qwn3d-Y/UJu71GcykOI/AAAAAAAAGdk/RMuWqDVzgRo/s1600/daur_air.gif
http://4.bp.blogspot.com/-ZE0WEjXDsR4/UJvDD9Q4CsI/AAAAAAAAGfE/kv2mn6fvmhw/s1600/daur.gif
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tidak langsung hanyut, tetapi akan teresap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang 

tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika 

terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan 

tersebut.   

Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus menjaga 

kelestarian hutan. Saat ini telah banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar. 

Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Biasanya hutan ditebang 

atau dibakar dengan alasan tertentu. Seperti untuk membuka lahan pertanian, 

perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah 

dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat 

kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. 

Penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air 

hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke 

dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-

jalan. Apabila daerah peresapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini 

semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai dan danau menjadi kering. 

Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. 

Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik 

air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. 

 

F. Materi Pembelajaran Siklus I pertemuan II 

Tindakan Penghematan Air 
Air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari sumber air di antaranya adalah 

sumur tradisional, sumur pompa, dan air PAM yang merupakan sumber air buatan. 

Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air alami. Selain untuk minum air 

juga digunakan untuk mencuci, mandi, masak, dan menyiram tanaman. 

Kita akan  merasa gerah, badan lengket, dan tubuh menjadi tidak segar apabila 

tidak mandi. Mandi merupakan aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan. Pakaian 

dan alat rumah tangga yang kotor tentunya harus di cuci agar bersih. Untuk mencuci 

juga diperlukan air. Air juga digunakan oleh ibu memasak dan membersihkan sayuran 

sebelum dimasak. sebagian tubuh kita terdiri dari air. Apabila tidak minum air, tubuh 

kitapun menjadi lemas. 

Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh 

melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa, 

semakin besar tagihan listrik yang kita bayar. Demikian juga menggunakan air dari 

PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air perbulannya juga semakin 

besar.   

Tindakan penghematan air dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 

a. Menutup kran setelah menggunakannya.  

b. Memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman.  

c. Tidak mencuci kendaraan setiap hari.  

d. Menggunakan air seperlunya, artinya tidak berlebih-lebihan untuk keperluan 

apa pun. 

 

 

http://mastugino.blogspot.com/2012/07/keseimbangan-ekosistem.html
http://mastugino.blogspot.com/2012/11/energi-listrik.html
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II  

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Kaliwiru Semarang 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi    : Sumber Daya Alam 

Kelas / Semester  : V / II 

Hari /Tanggal   : Senin, 27 Mei 2013 

Alokasi waktu   : 5 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

II. Kompetensi Dasar 

7.6  Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi 

makhluk hidup dan lingkungannya. 

III. Indikator 

7.6.1 Menjelaskan tentang peristiwa alam 

7.6.2 Menjelaskan dampak peristiwa alam terhadap kehidupan 

7.6.3 Memberi saran cara mencegah banjir  

7.6.4 Mengidentifikasi jenis sumber daya alam di Indonesia 

7.6.5 Membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat 

diperbarui 

7.6.6 Mendiskusikan pemanfaatan sumber daya alam 

7.6.7 Mendiskusikan cara-cara melestarikan lingkungan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru siswa dapat menyebutkan macam-macam peristiwa alam 

dengan tepat 

2. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan dampak peristiwa alam 

terhadap kehidupan. 

3. Melalui pengalaman siswa dapat memberi saran cara mencegah banjir dengan 

benar. 
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4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi jenis sumber daya alam di 

Indonesia. 

5. Melalui diskusi kelompok siswa dapat membedakan sumber daya alam dapat 

diperbarui dan tidak dapat diperbarui dengan benar. 

6. Melalui diskusi kelompok siswa dapat  menyebutkan pemanfaatan sumber daya 

alam. 

7. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan cara melestarikan alam 

dengan benar. 

Karakter : kerjasama, percaya diri, kreatif, tanggung jawab, mandiri. 

V. Materi Pembelajaran 

Sumber Daya Alam dan penggunaannya 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Teams Games Tournament ( TGT ) 

Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan  

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

Pra Kegiatan  (± 5 menit) 

- Salam, berdoa, pengkondisian kelas, presensi 

Kegiatan awal (± 5 menit) 

- Guru memberikan apersepsi dengan memperlihatkan gambar peristiwa alam 

- Guru menyampaikan tujuan, waktu, langkah-langkah pembelajaran, dan 

penilaian (tahap orientasi) 

 

Kegiatan Inti (± 70 menit) 

- Siswa menanggapi pertanyaan dari guru tentang macam-macam peristiwa alam 

(eksplorasi) 

- Siswa diberi kesempatan untuk membuat peta konsep dari materi yang akan 

dipelajari (eksplorasi) 

- Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai dampak peristiwa alam bagi 

kehidupan (eksplorasi) 

- Siswa menyebutkan cara-cara mencegah bencana banjir (eksplorasi) 
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- Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok menurut prestasi dan jenis kelamin 

(eksplorasi) 

- Siswa berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan guru 

(eksplorasi) 

- Perwakilan dari tiap-tiap kelompok dengan prestasi yang seimbang kemudian 

ditempatkan pada meja turnamen untuk melakukan permainan (eksplorasi) 

- Siswa dibagi menjadi kelompok pembaca, kelompok penantang I, kelompok 

penantang II, dan seterusnya (elaborasi) 

- Kelompok pembaca bertugas mengambil kartu kemudian membaca pertanyaan 

yang terdapat pada kartu pertanyaan dan menjawab, sedangkan kelompok 

penantang bertugas untuk menyetujui pembaca atau memberi jawaban yang lain 

begitu seterusnya hingga semua siswa merasakan menjadi pembaca dan 

penantang. (elaborasi) 

- Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapat point. Poin 

tersebut kemudian dijumlahkan dengan poin yang diperoleh teman dalam satu 

kelompoknya. (elaborasi) 

- Guru memberikan penghargaan pada siswa yang mendapatkan point terbanyak 

atau pemenang. (konfirmasi) 

 

Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

- Siswa dengan bantuan guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi 

- Guru mengakhiri pembelajaran. 

 

Pertemuan II 

Pra Kegiatan  (± 5 menit) 

- Salam, berdoa, pengkondisian kelas, presensi 

Kegiatan awal (± 5 menit) 

- Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab tentang materi yang akan 

disampaikan. 
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- Guru menyampaikan tujuan, waktu, langkah-langkah pembelajaran, dan 

penilaian (tahap orientasi) 

 

Kegiatan Inti (± 70 menit) 

- Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang jenis-jenis sumber daya alam di 

Indonesia (eksplorasi) 

- Siswa menanggapi pertanyaan dari guru tentang pemanfaatan sumber daya alam 

(eksplorasi) 

- Siswa diberi kesempatan untuk membuat peta konsep dari materi yang akan 

dipelajari (eksplorasi) 

- Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai kegiatan manusia yang 

mempengaruhi kelestarian lingkungan  (eksplorasi) 

- Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok menurut prestasi dan jenis kelamin 

(eksplorasi) 

- Siswa berdiskusi umtuk membedakan antara sumber daya alam dapat diperbarui 

dan tidak dapat diperbarui (eksplorasi) 

- Siswa berdiskusi cara-cara melesatarikan sumber daya alam (eksplorasi) 

- Siswa berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan guru 

(eksplorasi) 

- Perwakilan dari tiap-tiap kelompok dengan prestasi yang seimbang kemudian 

ditempatkan pada meja turnamen untuk melakukan permainan (eksplorasi) 

- Siswa dibagi menjadi kelompok pembaca, kelompok penantang I, kelompok 

penantang II, dan seterusnya (elaborasi) 

- Kelompok pembaca bertugas mengambil kartu kemudian membaca pertanyaan 

yang terdapat pada kartu pertanyaan dan menjawab, sedangkan kelompok 

penantang bertugas untuk menyetujui pembaca atau memberi jawaban yang lain 

begitu seterusnya hingga semua siswa merasakan menjadi pembaca dan 

penantang. (elaborasi) 

- Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapat poin. Poin 

tersebut kemudian dijumlahkan dengan poin yang diperoleh teman dalam satu 

kelompoknya. (elaborasi) 
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- Guru memberikan penghargaan pada siswa yang mendapatkan poin terbanyak 

atau pemenang. (konfirmasi) 

- Guru memberikan motivasi pada siswa yang belum mendapat hasil yang baik 

untuk tetap semangat dalam belajar (konfirmasi) 

 

Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

- Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi 

- Guru mengakhiri pembelajaran. 

 

VIII. Media dan Sumber 

Media : 

- Kartu Pertanyaan dan jawaban 

- CD Pembelajaran 

- Lembar skor permainan 

 

Sumber Belajar : 

Choiril, Rohana, Wigati. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI Kelas V. 

Jakarta: Depdiknas 

Depdiknas. 2006. Standar Isi Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam untuk SD/MI. Jakarta:BNSP 

Dharma Bhakti BP. 2006. Pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran untuk KTSP. Jakarta: Dharma Bhakti BP 

Haryanto. 2004. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Erlangga 

 

IX. Evaluasi 

- Prosedur tes : tes awal. Tes dalam proses, tes akhir 

- Jenis Tes  : tes lisan, tes tertulis, tes perbuatan 

- Bentuk tes  : pilihan ganda 
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 Semarang, 27 Mei 2013 

Guru Kelas V 

 
Dhessriyatno Fajar Nugroho 
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Materi Ajar 

( Siklus II pertemuan I dan II ) 

Sekolah  : SD Negeri Kaliwiru Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : V / II 

 

A. Standar Kompetensi 

7 Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam 

B. Kompetensi Dasar 

7.8 Mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan 

bumi. 

C. Indikator 

7.8.1 Menjelaskan tentang peristiwa alam 

7.8.2 Menjelaskan dampak peristiwa alam terhadap kehidupan 

7.8.3 Memberi saran cara mencegah banjir  

7.8.4 Mengidentifikasi jenis sumber daya alam di Indonesia 

7.8.5 Membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat 

diperbarui 

7.8.6 Mendiskusikan pemanfaatan sumber daya alam 

7.8.7 Mendiskusikan cara-cara melestarikan lingkungan 

D. Tujuan Pembelajaran 

2. Melalui penjelasan guru siswa dapat menyebutkan macam-macam peristiwa alam 

dengan tepat 

3. Melalui diskusi kelompok siswa mampu menjelaskan dampak peristiwa alam 

terhadap kehidupan dengan benar. 

4. Melalui pengalaman siswa dapat member saran cara mencegah banjir dengan 

benar. 

5. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi jenis sumber daya alam di 

Indonesia dengan benar. 
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6. Melalui diskusi kelompok siswa dapat membedakan sumber daya alam dapat 

diperbarui dan tidak dapat diperbarui dengan benar. 

7. Melalui diskusi kelompok siswa dapat  menyebutkan pemanfaatan sumber daya 

alam. 

8. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan cara melestarikan alam 

dengan benar. 

 

E.  Materi Pembelajaran Siklus II pertemuan I 

 

Peristiwa Alam 

Gejala alam atau peristiwa alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak 

biasa, yang ditimbulkan oleh alam. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan bencana 

alam dapat berupa jatuhnya korban jiwa, rusaknya rumah dan berbagai fasilitas umum, 

rusaknya lahan pertanian, kematian hewan ternak, dan lain sebagainya. Indonesia 

termasuk wilayah yang rawan bencana alam. Gejala atau peristiwa alam yang sering 

terjadi di antara lain gunung meletus, banjir, gempa bumi, badai atau angin topan, 

tsunami, kekeringan dan tanah longsor. Gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan 

angin topan murni disebabkan oleh alam, tetapi ada juga gejala alam yang juga 

disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti banjir dan tanah 

longsor. 

 

1. Gempa Bumi 
Gempa bumi adalah berguncangan bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng 

bumi, runtuhan batuan, atau letusan gunung berapi. Berdasarkan penyebabnya gempa 

bumi dibedakan menjadi: 

- Gempa Tektonik 
Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi.  

- Gempa Vulkanik 
Sesuai dengan namanya gempa vulkanik atau gempa gunung api merupakan peristiwa 

gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan atau aktifitas magma dalam gunung berapi. 

Gempa ini dapat terjadi sebelum dan saat letusan gunung api.  

- Gempa Runtuhan 
Gempa runtuhan atau terban merupakan gempa bumi yang terjadi karena adanya 

runtuhan tanah atau batuan. Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. 

Kekuatan gempa diukur menggunakan satuan skala Richter. Alat untuk mengukur 

gempa yaitu seismograf.   

Kerusakan yang dapat ditimbulkan peristiwa gempa bumi antara lain: Bangunan 

roboh, Kebakaran, Jatuhnya korban jiwa, Permukaan tanah menjadi merekah dan jalan 

menjadi putus, Tanah longsor akibat guncangan, Banjir akibat rusaknya tanggul.  

Beberapa gempa bumi yang tercatat pernah terjadi di Indonesia antara lain: 
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 26 Oktober 2010, Gempa Bumi di Mentawai berskala 7.2 Skala Richter, korban tewas 

ditemukan hingga 9 November ini mencapai 156 orang. Gempa ini kemudian juga 

menimbulkan tsunami. 

 30 September 2009, Gempa Bumi Sumatera Barat merupakan gempa tektonik yang 

berasal dari pergeseran patahan Semangko, gempa ini berkekuatan 7,6 Skala Richter 

(BMG Indonesia) atau 7,9 Skala Richter (BMG Amerika) mengguncang Padang-

Pariaman, Indonesia. Menyebabkan sedikitnya 1.100 orang tewas dan ribuan 

terperangkap dalam reruntuhan bangunan. 

 27 Mei 2006 - Gempa Bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 05.55 WIB 

selama 57 detik. Gempa Bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. United 

States Geological Survey melaporkan 6,2 pada skala Richter; lebih dari 6.000 orang 

tewas, dan lebih dari 300.000 keluarga kehilangan tempat tinggal. 

 26 Desember 2004 - Gempa Bumi dahsyat berkekuatan 9,0 skala Richter 

mengguncang Aceh dan Sumatera Utara sekaligus menimbulkan gelombang tsunami 

di samudera Hindia. Bencana alam ini telah merenggut lebih dari 220.000 jiwa. 

 12 Desember 1992 - Di Flores, Indonesia berukuran 7,9 pada skala richter dan 

menewaskan 2.500 orang. 

 

2. Gunung Meletus 
Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang 

didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang 

terdapat di dalam lapisan bumi. Cairan magma yang keluar sampai ke permukaan 

bumi disebut lava. Suhu lava  yang dikeluarkan saat gunung meletus bisa mencapai 

700-1.200 °C. Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan debu, abu, 

dan lelehan batuan pijar atau lava. Lava ini sangat panas. Saat menuruni gunung, lava 

ini dapat membakar apa saja yang dilaluinya. Namun saat dingin, aliran lava ini 

mengeras dan menjadi batu. Apabila lava ini bercampur dengan air hujan, 

dapat mengakibatkan banjir lahar dingin. Gunung meletus sering disertai dengan 

gempa bumi.  

Di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif. Gunung berapi 

aktif adalah gunung berapi yang masih dapat meletus. Gunung berapi yang akan 

meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain : 

1. Suhu di sekitar gunung naik. 

2. Mata air menjadi kering 

3. Sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran (gempa) 

4. Tumbuhan di sekitar gunung layu 

5. Binatang di sekitar gunung bermigrasi 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-_sO27K3Rhno/UJySgiYWx1I/AAAAAAAAGgs/JHdM5ql3LCQ/s1600/bagian-bagian_gunung.gif
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Material yang dikeluarkan gunung berapi saat meletus, antara lain : Gas vulkanik, lava 

dan aliran pasir serta batu panas, lahar, hujan abu, dan awan panas. 

 

3. Banjir 
Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Bencana banjir diawali 

dengan curah hujan yang sangat tinggi. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika 

tidak mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan sehingga air meluap menjadi banjir. Sepanjang bulan Januari 

2008 terjadi banjir di berbagai daerah. Banjir melanda kota-kota besar seperti Jakarta, 

Semarang, Solo, Aceh, dan Lampung. 

Selain pengaruh tingginya curah hujan, banjir dapat terjadi akibat kegiatan 

manusia, seperti penggundulan hutan dan kebiasaaan membuang sampah 

sembarangan.  

 
Bencana banjir dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Beberapa dampak 

bencana banjir adalah: 

1. Kerusakan bangunan termasuk jembatan, selokan bawah tanah, dan jalan raya. 

2. Berkurangnya persediaan air bersih. 

3. Sumber air bersih terkontaminasi banjir, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi 

4. Munculnya wabah penyakit  

5. Karena kondisi tidak higienis, setelah terjadi banjir biasanya timbul wabah penyakit 

diare, penyakit kulit, dsb. 

6. Hasil pertanian dan persediaan makanan berkurang 

7. Kelangkaan hasil pertanian disebabkan oleh kegagalan panen. Tanaman dapat hanyut 

atau membusuk akibat terus menerus terendam air. 

8. Jalur transportasi rusak, sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang 

yang membutuhkan. 

 

4. Tanah Longsor 

 
Tanah longsor merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar kawasan 

pegunungan. Semakin curam kemiringan lereng satu kawasan, semakin besar 

kemungkinan terjadi longsor. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang 

deras. Hal ini karena tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya 

penggundulan hutan.  

http://1.bp.blogspot.com/-1zrIUKDAnQc/UJyTfa4mjXI/AAAAAAAAGg0/x_ISRIRy_CQ/s1600/banjir.gif
http://1.bp.blogspot.com/-S63moDrSl5s/UJyUupvycJI/AAAAAAAAGg8/__2k1NQe-bA/s1600/tanah_longsor.gif
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5. Angin Puting Beliung 

 
Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak 

memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang disertai angin 

kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km/jam. Penyebab 

terjadinya angin pting beliung adalah karena adanya pergerakan udara yang sangat 

kencang. Tiupan angin topan mampu merobohkan berbagai bangunan dan 

merobohkan pohon. 

 

6. Tsunami 

 
Jika gempa bumi terjadi di daerah dekat atau dasar laut maka dapat 

mengakibatkan gelombang tsunami. Gelombang tsunami adalah gelombang besar 

yang terbentuk dari dasar laut akibat adanya gempa. Pada tanggal 26 Desember 2004 

di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara terjadi gempa bumi berskala 8,9 

skala richter di dasar laut yang mengakibatkan gelombang tsunami yang paling 

dahsyat dan merupakan bencana alam internasional. Kurang lebih 120.000 orang 

meninggal dunia dan hilang. Tsunami diambil dari bahasa Jepang yang artinya 

gelombang pelabuhan.  

Peristiwa-peristiwa alam tersebut tidak dapat kita cegah. Gempa bumi, 

gunung meletus, dan angin puting beliung dapat terjadi secara tiba-tiba. Namun, 

sebenarnya peristiwa alam itu dapat diperkirakan sebelumnya. Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat memperkirakan peristiwa alam itu akan 

terjadi. Informasi itu diumumkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat 

menyelamatkan diri. BMKG juga bertugas mengamati kondisi cuaca harian. Stasiun 

meteorologi yang mengamati kondisi cuaca, biasanya berada di kota-kota besar. 

BMKG mempunyai alat-alat pengukur cuaca dan iklim antara lain seperti berikut. 

1. Alat untuk mengukur curah hujan (penakar hujan). 

2. Alat untuk mengukur kecepatan angin (anemometer). 

3. Alat untuk mengukur tekanan udara (barometer).  

Beberapa peristiwa alam dapat kita cegah, misalnya banjir dan tanah 

longsor. Beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir sebagai 

berikut. 

http://1.bp.blogspot.com/-bZmSZ65bzLM/UJyVqMtNpqI/AAAAAAAAGhE/1MFTlBanhQ4/s1600/angin_ribut.gif
http://2.bp.blogspot.com/-_Rvlyu8ZJAE/UJyXP-vfpiI/AAAAAAAAGhM/vb2WBSoxUjk/s1600/tsunami.gif
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1.  Melakukan reboisasi atau penghijauan, khususnya di lereng bukit. 

2. Membuat sengkedan (teras) di lahan miring agar tanah tidak longsor diterjang 

hujan. 

3. Jangan membuang sampah di sungai, selokan, atau saluran air lainnya 

karena dapat menghambat aliran air dan menyebabkan pendangkalan sungai. 

 

F. Materi Ajar Siklus II pertemuan II 

 

SUMBER DAYA ALAM 

 

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

alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kesejahteraannya. 

Berdasarkan jenisnya, ada 2 macam yaitu : 

1. Sumber daya alam hayati 

Adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yaitu hewan dan 

tumbuhan. 

Contoh : buah-buahan, susu, daging, almari, kursi. 

2. Sumber daya alam non hayati 

Adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup 

Contoh : tanah, sinar matahari, udara, tanah, air 

Berdasarkan sifatnya, terdiri atas : 

1. Sumber daya alam dapat diperbarui 

Adalah sumber daya alam yang dapat pulih kembali. Dengan sifat tersebut, 

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

Contoh : hewan, tumbuhan, air 

2. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui 

Adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-

menerus 

Contoh ; batu bara, gas alam, minyak bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

Lembar Kerja Kelompok 

Siklus I Pertemuan I 

Nama Kelompok   : ……………………………………………………. 

Nama anggota Kelompok : ……………………………………………………. 

    : ……………………………………………………. 

    : ……………………………………………………. 

    : ……………………………………………………. 

    : ……………………………………………………. 

    : ……………………………………………………. 

 

Carilah informasi di buku, kemudian diskusikan bersama teman satu kelompok tentang 

daur air di bawah ini ! 

1. Mengapa air di bumi selalu tersedia? 

2. Apa kegunaan air dalam kehidupan kita ? 

3. Apakah yang kamu ketahui dengan daur air ? 

4. Air di bumi tidak akan habis karena memiliki daur. Namun demikian, mengapa 

sekarang ini banyak orang yang membeli air bersih ? 

5. Buatlah bagan proses terjadinya daur air ! 

 

Jawaban : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus I Pertemuan I 

1.Karena adanya daur air 

2.Kegunaan air dalam kehidupan manusia 

- Minum 

- Mandi 

- Mencuci 

- Irigasi  / pengairan 

- Perikanan 

- Pariwisata 

3.Daur air merupakan perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu 

pola tertentu 

4.Karena air bersih banyak yang tercemar 

5.Bagan proses terjadinya daur air 
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Lembar Kerja Kelompok  

Siklus I Pertemuan II 

Kelompok   : ……………………………………………………………. 

Nama anggota  : ……………………………………………………………. 

   : ……………………………………………………………. 

   : ……………………………………………………………. 

   : ……………………………………………………………. 

   : ……………………………………………………………. 

   : ……………………………………………………………. 

 

Carilah informasi di buku, kemudian diskusikan bersama teman satu kelompok tentang 

daur air di bawah ini ! 

1. Apa saja yang menyebabkan air bersih semakin berkurang? 

2. Mengapa kita harus menghemat air bersih ? 

3. Bagaiamanakah cara menghemat air ? 

4. Jika air di bumi ini tidak ada apa yang terjadi? 

 

Jawaban : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus I Pertemuan II 

1. Karena adanya polusi dan pencemaran 

2. Karena agar persediaan air bersih di muka bumi ini tidak habis. 

3. -    Menutup kran setelah menggunakannya. Ingat, jangan sampai air bersih   

     terbuang sia-sia! 

- Memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. 

Hal ini dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air bersih. 

- Tidak mencuci kendaraan setiap hari. Membersihkan kendaraan bisa dengan  

mengelapnya saja. 

- Menggunakan air seperlunya, artinya tidak berlebih-lebihan untuk keperluan 

apa pun. 

4. Maka makhluk hidup akan punah atau tidak ada kehidupan 
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Lembar Kerja Kelompok  

Siklus II Pertemuan I 

Kelompok   : ……………………………………………………………. 

Nama anggota  : ……………………………………………………………. 

   : ……………………………………………………………. 

   : …………………………………………………………..... 

   : ……………………………………………………………. 

   : ……………………………………………………………. 

   : ……………………………………………………………. 

 

Carilah informasi di buku, kemudian diskusikan bersama teman satu kelompok tentang 

daur air di bawah ini ! 

1. Apakah yang kamu ketahui dengan peristiwa alam ? 

2. Tuliskan 5 peristiwa alam serta akibatnya bagi manusia ! 

3. Menurut kalian, usaha apa sajakah yang dapat dilakukan manusia untuk 

mencegah banjir dan tanah longsor? 

4. Apakah perbedaan gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik? 

5. Menurut kalian bagaimana cara mencegah terjadinya abrasi ? 

Jawaban : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________ 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa Siklus II Pertemuan I 

 

1. Peristiwa alam adalah segala peristiwa yang timbul akibat kegiatan yang dilakukan 

oleh alam. 

2. a. gempa bumi mengakibatkan pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh, tanah 

terbelah,  dan makhluk hidup menjadi korban 

 b. gunung meletus mengakibatkan banjir lahar dingin, penyakit ISPA 

 c. banjir mengakibatkan penyakit kulit, warga kehilangan harta benda 

 d. tanah longsor mengakibatkan korban jiwa dan harta benda 

 e. topan badai mengakibatkan korban jiwa dan harta benda 

3. a. reboisasi 

    b. terasering/sengkedan 

    c. tidak mebuang sampah di sungai atau selokan 

4. a. gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran 

lempeng bumi 

    b. gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan olehaktivitas gunung 

berapi 

5. a. menanam pohon bakau 

    b. membuat pemecaha gelombang 

    c. tidak membangun pemukiman dekat pantai 
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Lembar Kerja Kelompok  

Siklus II Pertemuan II 

Kelompok   : …………………………………………………………. 

Nama anggota  : …………………………………………………………. 

   : …………………………………………………………. 

   : …………………………………………………………. 

   : …………………………………………………………. 

   : …………………………………………………………. 

   : …………………………………………………………. 

 

Carilah informasi di buku, kemudian diskusikan bersama teman satu kelompok tentang 

sumber daya alam di bawah ini ! 

1. Apakah yang kamu ketahui tentang sumber daya alam ? 

2. Berdasarkan jenisnya sumber daya alam dibedakan menjadi dua macam, Sebut dan 

jelaskan ! 

3. Menurut sifatnya sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Sebut dan jelaskan ! 

4. Mengapa hewan dan tumbuhan digolongkan sebagai sumber daya alam dapat 

diperbarui? 

5. Apa sajakah yang dapat kalian lakukan dalam menghemat dan memelihara sumber 

daya alam ! 

Jawaban  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Kelompok Siklus II Pertemuan II 

 

1. Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang ada di alam, baik yang berupa 

makhluk hidup maupun tak hidup yang dapat dimanfaatkan manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

2. A. Sumber daya alam hayati 

Adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. 

Contoh : hewan, tumbuhan 

B. Sumber daya alam non hayati 

Adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. 

Contoh : matahari, air, udara, tanah, bahan tambang 

3. Sumber daya alam dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan 

habis. 

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

kelamaan akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. 

4. Karena hewan dan tumbuhan dapat dilestarikan dan tidak akan habis walaupun 

terus menerus digunakan. 

5. Tidak mengambil sumber daya alam secara besar-besaran, menghemat 

penggunaan sumber daya alam agar tetap lestari, membuang sampah pada 

tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan, menanami lingkungan 

dengan tumbuhan agar udara bersih, dan sehat serta mengurangi pemanasan 

global. 
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Kartu Pertanyaan 

Siklus I pertemuan I dan II 

1. Air dipermukaan bumi jumlahnya selalu tetap atau konstan karena …. 

a. Aliran air    c. ombak 

b. Siklus air    d. awan di udara 

2. Manfaat air bagi tumbuhan adalah …. 

a. Respirasi    c. evaporasi 

b. Asimilasi     d. fotosintesis 

3. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak membentuk …. 

a. Air     c. awan 

b. Uap air     d. tanah 

4. Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena adanya …. 

a. Panas bumi    c. terpaan ombak 

b. Tiupan air    d. panas matahari 

5. Air hujan dapat menjadi air tanah karena proses …. 

a. Penguapan    c. pengendapan 

b. Pengembunan    d. peresapan 

6. Uap air naik ke udara membentuk …. 

a. Awan     c. air 

b. Pelangi    d. es 

7. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di 

angkasa kemudian turun menjadi …. 

a. Hujan     c. angin 

b. Kabut     d. pelangi 

8. Air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini 

disebabkan air mengalami …. 

a. Penambahan    c. pencampuran 

b. Perputaran    d. pengurangan 

9. Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Pohon-pohon tersebut 

berfungsi untuk …. 

a. Menyimpan air hujan   c. menghasilkan air tanah 

Lampiran 9 
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b. Menurunkan penguapan air  d. mengendapkan air hujan 

10. Ilmu yang mempelajari lapisan air adalah …. 

a. Gemorfologi     c. geologi 

b. Hidrologi    d. meteorologi 

11. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena …. 

a. Mengurangi peresapan air  c. dapat mencegah banjir 

b. Membuat jalan terasa panas  d. air dapat merembes dengan cepat 

12. Muatan utama dalam daur air adalah …. 

a. Tanah     c. air 

b. Udara     d. batuan 

13. Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air di bumi yaitu 

…. 

a. Terasering    c. penggundulan hutan 

b. Reboisasi    d. pembuatan bendungan 

14. Jika uap air bercampur dengan gas-gas buangan yang berbahaya, akan terjadi.... 

 a.  pencemaran udara   c. penyakit saluran pernapasan 

 b.  hujan asam    d. hujan 

15. Gas beracun penyebab hujan asam antara lain berasal dari.... 

 a.  limbah rumah tangga   c. gas buangan kendaraan bermotor 

 b.  limbah pengolahan makanan  d. gas alam 

16. Daur air mempunyai 3 unsur pokok yaitu.... 

 a.  penguapan, presipitasi, pengendapan  

 b.  evaporasi, pengendapan, kondensasi 

 c.  penguapan, evaporasi, presipitasi 

 d.  evaporasi, presipitasi, penguapan 

17. Daur adalah.... 

 a.  perubahan-perubahan tertentu yang berulang dalam suatu pola 

 b.  perubahan yang menghasilkan jenis zat baru 

 c.  perubahan-perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

 d.  perubahan yang menghasilkan jenis struktur baru 
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18. Air di Bumi selalu tersedia karena adanya . . . . 

  a.  lautan     c. mata air  

  b.  hujan      d. daur air 

19. Perumahan sebaiknya tidak dibangun di.... 

  a.  dekat jalan raya   c. daerah kering 

  b. daerah resapan air   d. dekat hutan 

20. Kegiatan manusia yang tidak menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

  a. penebangan pohon secara liar  c. pembuatan taman di lahan sempit 

  b. penutupan jalan dengan beton  d. halaman dibuat konblok 

21. Pengelolaan air bersih di perkotaan dilakukan oleh …. 

a. PLN     c. PDAM 

b. Pertamina    d. PT.DAMRI 

22. Penebangan hutan secara besar-besaran dapat menyebabkan persediaan air …. 

a. Tetap     c. banyak 

b. Bertambah     d. berkurang 

23. Selain menyebabkan tanah longsor, hutan gundul dan gersang dapat menyebabkan 

terjadinya …. 

a. Banjir     c. tsunami 

b. Gempa     d. gunung meletus 

24. Berikut ini yang bukan termasuk olahraga yang memanfaatkan air adalah …. 

a. Ski air     c. lari lintas alam 

b. Selancar    d. arung jeram 

25. Pembuatan teras di lereng bukit agar tanah tidak longsor diterjang oleh air hujan 

disebut …. 

a. Reboisasi    c. penghijauan 

b. Sengkedan    d. hutan kota 

26. Jika tidak ada air, makhluk hidup akan …. 

a. Bahagia    c. senang 

b. Tetap ada    d. musnah 

27. Upaya menjaga kualitas air sungai mampu dilakukan dengan cara …. 

a. Menanam pohon di tepi sungai c. memasang jaring sampah di sungai 
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b. Membangun pagar di tepi sungai d. mendirikan rumah di tepi sungai 

28. Makhluk hidup memerlukan udara untuk …. 

a. Berkembang biak   c. bernafas 

b. Beraktifitas    d. berproduksi 

29. Berikut ini ciri-ciri dari air bersih, kecuali …. 

a. Tidak berasa    c. berbau  

b. Tidak berwarna   d. bening 

30. Pengikisan tanah oleh ombak laut disebut …. 

a. Erosi     c. evaporasi 

b. Abrasi     d. urbanisasi 

 

 

Kunci Jawaban Kartu Pertanyaan Siklus I Pertemuan I dan II 

1. B  11. A  21. C  

2. D  12. C  22. D 

3. C  13. B  23. A 

4. D  14. B  24. C 

5. D  15. C  25. B 

6. A  16. B  26. D 

7. A  17. A   27. A 

8. B  18. D  28. C 

9. A  19. B  29. C 

10. B  20. C  30. B 
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Kartu Pertanyaan 

Siklus II pertemuan I 

1. Berikut yang termasuk peristiwa alam adalah …. 

a. Kecelakaan    c. kebakaran 

b. Tanggul jebol    d. banjir 

2. Gelombang air laut mampu menyebabkan terjadinya …. 

a. Erosi     c. abrasi 

b. Asimilasi    d. evaporasi 

3. Peristiwa alam yang diawali adanya hujan deras yang terjadi di daerah sekitar 

gunung atau bukit adalah …. 

a. Gempa bumi    c. tanah longsor 

b. Banjir     d. topan badai 

4. Perhatikan tabel berikut! 

NO Peristiwa alam 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Banjir 

Gunung meletus 

Tanah longsor 

Tsunami 

Angin topan 

Peristiwa alam dalam tabel tersebut yang disebabkan oleh kegiatan manusia 

ditunjukkan nomor …. 

a. 1 dan 3     c. 2 dan 3 

b. 2 dan 4     d. 4 dan 5 

5. Kelompok bencana alam yang tidak dapat dicegah adalah …. 

a. Topan, gunung meletus, tanah longsor 

b. Topan, gempa bumi, banjir 

c. Banjir, tanah longsor, gunung meletus 

d. Gunung meletus, gempa bumi, topan 

6. Pembuatan terasering di lereng bukit bertujuan … 

a. Memperbaiki susunan tanah  c. mencegah tanah longsor 

b. Menyuburkan lapisan tanah  d. mencegah banjir 
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7. Salah satu cara mencegah banjir adalah memperbaiki system drainase. Sistem 

drainase adalah …. 

a. Sistem pembuangan limbah  c. sistem pembagian air 

b. Sistem penampungan air  d. sistem penyaluran air 

8. Adanya pergeseran kerak bumi dapat menyebabkan terjadinya bencana …. 

a. Tanah longsor    c. gempa bumi vulkanik 

b. Gempa bumi tektonik   d. angin puting beliung 

9. Gempa ada beberapa jenis. Gempa yang disebabkan aktivitas gunung berapi 

disebut  gempa.... 

 a.  vulkanik b. tektonik c. periodik d. sesmosik 

10. Alat yang digunakan untuk mengukur getaran gempa yaitu . . . . 

       a.  barometer     c. termometer 

       b.  hidrometer     d. seismograf 

11. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya gelombang 

air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini sering disebut . . . . 

      a.  episentrum     c. vulkanik 

      b.  tsunami     d. tektonik 

12. Cairan panas yang dikeluarkan gunung api saat meletus disebut . . . . 

      a. magma      c. lava 

      b. vulkanik     d. kawah 

13. Dampak positif dari gunung yang meletus adalah adanya.... 

      a. abu vulkanik    c. aliran lava 

      b. awan panas    d. suara yang keras 

14. Hewan-hewan menjadi kehilangan tempat tinggal aslinya jika terjadi.... 

a. hujan lebat    c. kebakaran hutan 

b. penetapan cagar alam    d. angin muson 

15. Tindakan yang benar untuk mencegah banjir yaitu . . . . 

      a. membuang sampah di sungai 

      b. mendirikan bangunan di tepi sungai 

      c. menebangi pohon-pohon yang tidak berguna 

      d. melakukan reboisasi 
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16. Angin kencang yang bergerak memutar disebut angin . . . . 

      a. puting beliung     c. laut 

      b. topan      d. darat 

17. Bencana alam yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya penggundulan hutan 

yaitu . . .  

      a. gempa bumi dan tsunami  c. banjir dan tanah longsor 

      b. gunung meletus dan banjir  d. angin putting beliung dan tsunami 

18. Badan pemerintah yang bertugas menangani bencana disebut.... 

a. BNPB     c. BBG 

b. BMKG     d. PMVG 

19. Salah satu peristiwa alam yang pernah terjadi di Yogyakarta dan Aceh adalah …. 

a. Gempa bumi    c. banjir 

b. Topan     d. tanah longsor 

20. Penebangan pohon di hutan dapat menyebabkan terjadinya peristiwa alam …. 

a. Banjir     c. tsunami 

b. Angin topan    d. tanah longsor 

21. Penghijauan berguna untuk …. 

a. Melindungi kelestarian tumbuhan saja 

b. Melestarikan kehidupan hewan 

c. Melestarikan tumbuhan dan hewan 

d. Menyimpan air dan melindungi tumbuhan serta hewan 

22. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya gelombang 

air laut yang sangat besar. Gelombang air laut ini sering disebut …. 

a. Episentrum    c. vulkanik 

b. Tsunami    d. tektonik 

23. Cairan panas yang dikeluarkan gunung api saat meletus disebut …. 

a. Magma    c. lava 

b. Vulkanik    d. kawah 

24. Bencana alam yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya penggundulan hutan 

yaitu …. 

a. Gunung bumi dan tsunami  c. banjir dan tanah longsor 
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b. Gunung meletus dan banjir  d. angin puting beliung dan tsunami 

25. Kaitannya dengan kelestarian lingkungan, manfaat hutan untuk …. 

a. Cagar alam    c. rekreasi 

b. Suaka marga satwa    d. penelitian 

26. Peristiwa tsunami di Indonesia terjadi di Propinsi …. 

a. Sumatera Selatan   c. NAD 

b. Kalimantan Barat   d. DKI Jakarta 

27. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi adalah gempa …. 

a. Mekanik    c. tektonik 

b. Vulkanik    d. hipotonik 

28. Penanaman kembali hutan yang gundul disebut …. 

a. Reboisasi    c. abrasi 

b. Evaporasi    d. transmigrasi 

29. Selalu membuang sampah di sungai atau selokan dapat menyebabkan bencana … 

a. Gempa     c. gunung meletus 

b. Tanah longsor    d. banjir 

30. Segala peristiwa yang timbul akibat kegiatan yang dilakukan alam disbut …. 

a. Daur air    c. sumber daya alam 

b. Gaya     d. peristiwa alam 
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Kunci Jawaban Kartu Pertanyaan Siklus II Pertemuan I 

1. D    21. D 

2. C    22. B 

3. C    23. C 

4. A    24. C 

5. D    25. A 

6. C    26. C 

7. D    27. B 

8. B    28. A 

9. A    29. D 

10. D    30. D 

11. B 

12. C 

13. A 

14. C 

15. D 

16. A 

17. C 

18. B 

19. A 

20. D 
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Kartu Pertanyaan 

Siklus II pertemuan II 

 

1. Berikut adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, kecuali … 

a. Hutan      c. ternak 

b. Sungai      d. minyak bumi 

2. Sumber daya alam yang sangat besar dan tidak akan habis adalah …. 

a. Besi      c. matahari 

b. Batu bara     d. minyak bumi 

3. Logam yang digunakan untuk penghantar listrik pada kabel adalah …. 

a. Alumunium     c. besi 

b. Tembaga     d. timah 

4. Manusia juga membuat sel surya yang dapat mengubah energi sinar matahari 

menjadi …. 

a. Air      c. tanah 

b. Udara      d. listrik 

5. Terbentuk dari tumbuhan yang tertimbun jutaan tahun lamanya adalah …. 

a. Bintang     c. matahari 

b. Batu bara     d. minyak bumi 

6. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, kecuali …. 

a. Air      c. minyak bumi 

b. Tanah      d. udara 

7. Sumber daya alam pada gambar di bawah berasal dari . . . . 

 

a. sungai       c. lapisan tanah  

b. gunung      d. laut 

 

8. Kelompok benda yang berasal dari bahan mineral yaitu . . . . 
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a.   meja, sendok, dan cincin emas 

b. sendok, cincin emas, dan pisau 

c. kursi, pisau, dan kantong plastic 

d. kantong plastik, kertas HVS, dan minyak bumi 

9.  Kayu termasuk jenis sumber daya alam . . . . 

      a. laut       c. hutan 

      b. sungai      d. lapisan tanah 

10. Sumber daya alam berupa aliran air dimanfaatkan PLTA dengan  membangun.... 

a. pompa air     c. pancuran 

b. turbin     d. bendungan 

11. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu . . . . 

     a. batu bara      c. tanaman 

     b. air       d. hewan 

12. Penyadapan merupakan proses mengiris kulit batang pohon untuk mengambi 

lateks. kegiatan tersebut terdapat pada pengolahan . . . . 

    a. kapas menjadi pakaian 

    b. kayu menjadi kertas 

    c. getah karet menjadi lembaran karet 

    d. kayu menjadi tekstil 

13. Bila musim hujan tiba, banyak daerah di Indonesia dilanda banjir. Kejadian 

itu kemungkinan besar akibat . . . . 

     a. penebangan hutan   c. penggalian tanah 

     b. penambangan minyak bumi d. penambangan batu bara 

14. Jenis bahan bakar yang terutama digunakan untuk industri skala besar adalah.... 

a. bensin     c. minyak bumi 

b. batu bara    d. gas alam 

15. Usaha yang perlu dilakukan untuk mencegah hutan gundul adalah . . . . 

      a. irigasi     c. eksploitasi 

      b. reboisasi    d. terasering 

16. Minyak bumi berada jauh di kedalaman tanah. Minyak bumi dapat diambil 

dengan cara.... 
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    a. pengeboran    c. pengangkatan 

    b. pengambilan   d. pendinginan 

17. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa pengolahan  

adalah …. 

     a. besi      c. batu 

     b. aluminium     d. emas 

18. Pengikisan tanah dan batuan akibat terjangan ombak di laut disebut . . . . 

     a. erosi     c. korosi 

     b. sanitasi     d. abrasi 

19. Perilaku manusia yang dapat mengakibatkan pencemaran tanah yaitu . . . . 

     a. mendaur ulang sampah 

     b. memisahkan sampah organik dan anorganik 

     c. menimbun sampah plastik 

     d. membuat pagar hidup 

20. Getah karet selanjutnya diproses untuk menghasilkan karet. Getah karet 

disebut.... 

     a. pulp     c. triplek 

     b. pintal    d. lateks 

21. Sari batang tebu adalah bahan baku pembuatan.... 

     a. gula jawa    c. pemanis buatan 

     b. garam    d. gula pasir 

22. Kayu yang telah dipilih berdasarkan kualitasnya kemudian dipotong menjadi  

lembaran yang lebih tipis disebut.... 

     a. kayu potong    c. kayu murni 

     b. kayu gelondongan   d. kayu lapis 

23. Oncom adalah salah satu hasil olahan dari.... 

a. kedelai    c. jagung 

b. beras    d. singkong 
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24. Kegunaan ragi dalam pembuatan roti adalah sebagai.... 

a. pemanis    c. pemadat 

b. pengembang   d. pengawet 

25. Semua bahan yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi  

 kebutuhan manusia disebut …. 

     a. sumber daya alam   c. bahan alam 

     b. kekayaan alam   d. keanekaragaman alam 

26. Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi yaitu …. 

    a. pembakaran hutan   c. penanaman padi di sawah 

    b. penangkapan ikan di laut  d. pembangunan gedung sekolah 

27. Sistem perladangan dengan meninggalkan lahan setelah panen disebut …. 

    a. perladangan semusim  c. ladang sementara 

    b. ladang berpindah   d. ladang tidak tetap 

28. Bahan tambang yang berada jauh di bawah permukaan bumi yaitu …. 

   a. besi     c. tembaga 

    b. bijih     d. batu bara 

29. Logam-logam yang terendap di dalam batuan di dasar sungai diambil dengan 

cara …. 

    a. digali    c. dikeruk 

  b. ditambang    d. disaring 

30. Akibat yang sering ditimbulkan dari kegiatan penambangan adalah …. 

  a. tanah runtuh    c. tanah menjadi padat 

    b. lapisan humus terangkat  d. susunan lapisan tanah berubah 
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Kunci Jawaban Kartu Pertanyaan Siklus II  Pertemuan II 

1. D    21. D 

2. C    22. D 

3. B    23. A 

4. D    24. B 

5. B    25. A 

6. C    26. A 

7. D    27. B 

8. B    28. B 

9. C    29. C 

10. D    30. A 

11. A 

12. C 

13. A 

14. B 

15. B 

16. A 

17. C 

18. D 

19. C 

20. D 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Jenis Sekolah : SD N Kaliwiru Alokasi waktu : 15 menit 

Mata Pelajaran : IPA   Jumlah Soal : 10 

Kurikulum  : KTSP   Penyusun : Dhessriyatno F.N 

Kelas/semester : V / II 

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Bentuk 

soal 

Ranah No.soal 

7.4 Menjelaskan  

proses daur air 

dan kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaruhinya 

Daur 

air 

1. Menjelaskan 

pentingnya air 

2. Menyebutkan 

kegiatan 

manusia yang 

dapat 

mempengaruhi 

daur air 

3. Menggambarkan 

proses daur air 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

C1 

C2 

C1 

C1 

 

 

 

 

C3 

C3 

1,2 

1,2 

3,4 

3,4 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 
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SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

1. Air di permukaan bumi jumlahnya tetap atau konstan karena …. 

a.  Aliran air    c. awan di udara 

b. Daur air    d. ombak 

2. Manfaat air bagi tumbuhan untuk …. 

a. Respirasi    c. evaporasi 

b. Asimilasi    d. fotosintesis 

3. Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air di bumi yaitu 

…. 

a. Terasering    c. penggundulan hutan 

b. Reboisasi    d. pembuatan bendungan 

4. Kegiatan manusia yang tidak menyebabkan daur air terganggu adalah.... 

 a. penebangan pohon secara liar   c. pembuatan taman di lahan sempit 

 b. penutupan jalan dengan beton     d. halaman dibuat konblok   

5. Perhatikan gambar ! 

Uap air  

 

  Air   Udara jenuh uap air 

 

     B 

Dalam proses daur air di atas huruf B seharusnya …. 

a. Awan     c. air 

b. Udara     d. panas 

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat ! 

1. Jelaskan apa yang di maksud dengan daur air! 

2. Mengapa air di bumi selalu bersedia? 

3. Sebutkan 3 kegunaan air bagi kehidupan rumah tangga! 

4. Sebutkan 3 kegiatan yang berdampak negatif terhadap daur air di bumi! 

5. gambarlah bagan tahap-tahap daur air beserta keterangannya!   
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

I. 

1. B (skor 1)  2. D (skor 1)  3. B (skor 1) 

4. C (skor 1)  5. A (skor 1) 

II. 

1. perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. (skor 3) 

2. karena adanya daur air.(skor 3) 

3. mandi, mencuci, minum, pengairan dan lainnya. (skor 3) 

4. penebangan pohon secara liar, pembuatan jalan dengan beton, meratakan halaman 

dengan konblok. (skor 3) 

5.  

 

Air di permukaan bumi mengalami penguapan ( evaporasi ). Penguapan ini 

terjadi karena air terkena sinar matahari. Uap air ke tempat tinggi dan dingin. 

Akibatnya uap air mengembun hingga membentuk butiran air. Butiran air yang 

jumlahnya banyak membentuk awan. Di tempat tinggi dan dingin, butiran air 

membeku. Jika butiran air di awan cukup besar, butiran jatuh ke tanah membentuk 

hujan. Air hujan kembali mengisi permukaan bumi sebagai sungai, laut, dan lain-lain. 

( skor 3 ) 

 

Skor penilaian 

Jumlah skor maksimal = 20 

Nilai akhir   = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 10 = 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Jenis Sekolah  : SD N Kaliwiru Alokasi waktu : 10 menit 

Mata Pelajaran : IPA   Jumlah Soal : 3 

Kurikulum  : KTSP   Penyusun : Dhessriyatno F.N 

Kelas/semester : V / II 

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

dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Bentuk soal Ranah No.soal 

7.4 

mendeskripsikan 

perlunya 

penghematan air 

Daur air 1. Menyebutkan 

cara-cara 

menghemat 

air 

2. Menjelaskan 

manfaat 

menghemat 

air bersih 

3. Membiasakan 

menghemat 

air  

Uraian 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat ! 

1. Sebutkan 4 cara sederhana menghemat air ! 

2. Sebutkan manfaat kita menghemat air bersih ? 

3. Mengapa kita harus membiasakan hemat air ? 

 

Jawaban : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

1.  -    Tutuplah keran air setelah menggunakannya, jika kita lupa menutup air, air 

bersih akan terbuang percuma 

- Usahakan mencuci pakaian setelah mencapai jumlah cukup banyak 

- Gunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman 

- Usahakan tidak mencuci kendaraan setiap hari, jika kotor karena debu 

cukup di lap. 

( skor 4 ) 

2. -    Agar persediaan air bersih tidak habis 

- Hemat biaya 

( skor 3 ) 

3. Karena meskipun mengalami daur air, persediaan air bersih semakin berkurang 

yang disebabkan oleh adanya polusi dan pencemaran. ( skor 3 ) 

 

 

Penilaian = jumlah skor yang diperoleh 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Jenis Sekolah    : SD Kaliwiru Alokasi waktu : 15 menit 

Mata Pelajaran : IPA  Jumlah Soal : 10 

Kurikulum  : KTSP  Penyusun : Dhessriyatno F.N 

Kelas/semester : V / II 

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

dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Bentuk 

soal 

Ranah No.soal 

7.6 

mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Indonesia dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

dan lingkungan 

Peristiwa 

alam 

1. Mengidentifikasi 

peristiwa alam 

yang terjadi di 

Negara kita 

2. Menjelaskan 

dampak dari 

peristiwa alam 

terhadap 

kehidupan 

makhluk hidup 

3. Menerapkan cara 

mencegah banjir 

dan tanah longsor 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

C1 

C2 

 

 

C1 

C1 

 

 

 

 

C3 

C3 

1 

1,2 

 

 

4,5 

3,4 

 

 

 

 

2, 3 

5 
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SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

1. Peristiwa alam yang pernah terjadi di Propinsi D.I Yogyakarta Indonesia adalah 

….. 

a. Banjir     c. Puting beliung 

b. Gempa bumi    d. tanah longsor 

2.   Bencana alam yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya penggundulan hutan 

yaitu . . .  

      a. gempa bumi dan tsunami  c. banjir dan tanah longsor 

      b. gunung meletus dan banjir  d. angin putting beliung dan tsunami 

3. Tindakan yang benar untuk mencegah banjir yaitu . . . . 

     a. membuang sampah di sungai 

     b. mendirikan bangunan di tepi sungai 

     c. menebangi pohon-pohon yang tidak berguna 

     d. melakukan reboisasi 

4. Hewan-hewan menjadi kehilangan tempat tinggal aslinya jika terjadi.... 

 a. hujan lebat    c. kebakaran hutan 

 b. penetapan cagar alam   d. angin muson 

5. Dampak positif dari gunung yang meletus adalah adanya.... 

       a. abu vulkanik    c. aliran lava 

  b. awan panas    d. suara keras 

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat ! 

1. Jelaskan apa yang di maksud dengan peristiwa alam ? 

2. Sebutkan 4 peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia ! 

3. Jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari penebangan hutan secara liar ! 

4. Apakah yang akan terjadi bila sungai tercemar limbah ? 

5. Sebutkan 3 usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah banjir dan tanah 

longsor ! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

I. 

1. B ( skor 1 ) 

2. C ( skor 1 ) 

3. D ( skor 1 ) 

4. C ( skor 1 ) 

5. A ( skor 1 ) 

II. 

1. Peristiwa alam adalah segala peristiwa yang timbul akibat kegiatan yang 

dilakukan oleh alam. ( skor 2 ) 

2. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami. ( skor 4 ) 

3. Dapat menyebabkan bencana alam tanah longsor dan banjir, habitat hewan 

hilang ( skor 3 ) 

4. Merusak ekosistem sungai, air bersih berkurang( skor 3 ) 

5. Reboisasi, membuang sampah pada tempat sampah, membuat sengkedan di 

daerah perbukitan, tidak mendirikan bangunan disepanjang tepi sungai. (skor 

3) 

 

Skor penilaian 

Jumlah skor maksimal = 20 

Nilai akhir   = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Jenis Sekolah  : SD N Kaliwiru Alokasi waktu : 15 menit 

Mata Pelajaran : IPA   Jumlah Soal : 5 

Kurikulum  : KTSP   Penyusun : Dhessriyatno F.N 

Kelas/semester : V / II 

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Bentuk 

soal 

Ranah No.soal 

7.7 

mengidentifikasi 

beberapa 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mengubah 

permukaan bumi 

Sumber daya 

alam dan 

penggunaanya 

1. Mengidentifikasi 

beberapa jenis 

sumber daya 

alam 

2. Membedakan 

antara sumber 

daya alam dapat 

diperbarui dan 

tidak dapat 

diperbarui 

3. Mengemukakan 

beberapa 

kegiatan mnusia 

yang mengubah 

permukaan bumi 

untuk memenuhi 

kebutuhan  

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C3 

 

1,2 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

5 
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SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Nama : _________________________  No.Absen  : _____ 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat ! 

1. Menurut sifatnya sumber daya alam dibedakan menjadi dua, sebut dan jelaskan ! 

2. Apa perbedaan bahan tambang mineral dan nonmineral ! 

3. Mengapa tanah dapat diperbarui ? 

4. Sebutkan logam yang tidak berkarat dan tidak mudah bereaksi dengan asam ! 

5. Sebutkan 3 kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi permukaan bumi! 

 

Jawaban : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_ 

 

 



184 

 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

1. Sumber daya alam dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis. 

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

kelamaan akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. ( skor 4 ) 

2. Bahan tambang mineral adalah bahan yang bukan berasal dari makhluk hidup 

Contoh : batuan, logam, non logam, alumunium, emas 

Bahan tambang nonmineral adalah bahan tambang yang berasal dari makhluk hidup 

Contoh : batu bara dan minyak bumi ( skor 4 ) 

3. Karena tanah dapat didaur ulang ( skor 4 ) 

4. Emas, perak, dan platina ( skor 4 ) 

5. Pembakaran hutan, penebangan hutan secara liar, penambangan (skor 4) 

 

 

Skor penilaian 

Jumlah skor maksimal = 20 

Nilai akhir   = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

Nama Guru  : Dhessriyatno Fajar N 

Sekolah  : SDN Kaliwiru 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Senin, 20 Mei 2013 

Pertemuan   : I 

Berilah skor pada butir keterampilan guru dengan cara member tanda check (√) pada 

kolom tingkat kemampuan sesuai hasil pengamatan! 

No Indikator Deskriptor Check ( √ ) Skor 

1 Keterampilan 

membuka pelajaran  
 Menarik perhatian siswa 

 Memberikan motivasi awal 

 Memberikan apersepsi (terkait 

materi yang sebelumnya 

dengan materi yang akan 

disampaikan) 

 Memberikan acuan bahan 

belajar yang akan diberikan 

√ 

√ 

√ 

 

 

3 

2 Keterampilan 

bertanya 

a. Kejelasan pertanyaan yang 

disampaikan guru 

b. Kejelasan hubungan antara 

pertanyaan guru dengan 

masalah yang dibicarakan 

c. Pertanyaan ditujukan ke 

seluruh kelas lebih dahulu, 

baru menunjuk salah satu 

siswa 

d. Pemberian waktu berpikir 

untuk bertanya dan berjawab 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

2 

3 Keterampilan 

memberi penguatan 

 

 Memuji siswa  

 Memberi ajungan jempol 

 Memberi tepuk tangan 

 Memberi reward 

√  

1 

4 Penggunaan media  a. Menampilkan media sesuai 

materi 

b. Media menarik 

c. Menjelaskan dengan baik 

d. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media 

√ 

 

√ 

 

2 

5 Keterampilan 

menjelaskan 

a. Menyajikan informasi dengan 

jelas  
 

 

 

 

Lampiran 11 
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b. Penggunaan contoh dan 

ilustrasi  

c. Pemberian tekanan  

d. Balikan (meminta pendapat 

siswa) 

√ 

 

√ 

 

 

2 

6 Membimbing diskusi 

kelompok  

a. Membimbing pembentukan 

kelompok 

b. Membentuk kelompok sesuai 

prestasi  

c. Mengatur tempat duduk 

dengan baik 

d. Menentukan tugas siswa secara 

berkelompok 

√ 

 

√ 

 

 

 

2 

7 Keterampilan 

mengelola kelas 

 

a. Mengkondisikan kelas 

b. Memberikan perhatian kelas 

c. Menegur siswa 

d. Pengelolaan waktu 

√ 

√ 

 

 

2 

8 Keterampilan 

menutup  

a. Meninjau kembali materi yang 

telah diberikan 

b. Memberi kesempatan untuk 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

c. Memberikan kesimpulan 

kegiatan pembelajaran  

d. Evaluasi 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

2 

Jumlah  16 

 

Jumlah skor =   16    kategori = Baik 

      Semarang, 20 Mei 2013 

      Kolaborator, 

 

      Kristiawan Ari S, A.Ma 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

Nama Guru  : Dhessriyatno Fajar N 

Sekolah  : SDN Kaliwiru 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Jumat, 24 Mei 2013 

Pertemuan   : II 

Berilah skor pada butir keterampilan guru dengan cara member tanda check (√) pada 

kolom tingkat kemampuan sesuai hasil pengamatan! 

No Indikator Deskriptor Check ( √ ) Skor 

1 Keterampilan 

membuka pelajaran  

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi (terkait 

materi yang sebelumnya 

dengan materi yang akan 

disampaikan) 

d. Memberikan acuan bahan 

belajar yang akan diberikan 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

3 

2 Keterampilan 

bertanya 

a. Kejelasan pertanyaan yang 

disampaikan guru 

b. Kejelasan hubungan antara 

pertanyaan guru dengan 

masalah yang dibicarakan 

c. Pertanyaan ditujukan ke 

seluruh kelas lebih dahulu, 

baru menunjuk salah satu 

siswa 

d. Pemberian waktu berpikir 

untuk bertanya dan berjawab 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

2 

3 Keterampilan 

memberi penguatan 

 

a. Memuji siswa  

b. Memberi ajungan jempol 

c. Memberi tepuk tangan 

d. Memberi reward 

√ 

 

√ 

 

 

2 

4 Penggunaan media  a. Menampilkan media sesuai 

materi 

b. Media menarik 

c. Menjelaskan dengan baik 

d. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

3 

5 Keterampilan a. Menyajikan informasi dengan   
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menjelaskan jelas  

b. Penggunaan contoh dan 

ilustrasi  

c. Pemberian tekanan  

d. Balikan (meminta pendapat 

siswa) 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

2 

6 Membimbing diskusi 

kelompok  

a. Membimbing pembentukan 

kelompok 

b. Membentuk kelompok sesuai 

prestasi  

c. Mengatur tempat duduk 

dengan baik 

d. Menentukan tugas siswa secara 

berkelompok 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

2 

7 Keterampilan 

mengelola kelas 

 

a. Mengkondisikan kelas 

b. Memberikan perhatian kelas 

c. Menegur siswa 

d. Pengelolaan waktu 

 

√ 

√ 

 

 

2 

8 Keterampilan 

menutup  

a. Meninjau kembali materi yang 

telah diberikan 

b. Memberi kesempatan untuk 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

c. Memberikan kesimpulan 

kegiatan pembelajaran  

d. Evaluasi 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3 

Jumlah  19 

 

Jumlah skor =   19   kategori = Baik 

      Semarang, 24 Mei 2013 

      Kolaborator, 

 

      Kristiawan Ari S, A.Ma 

 

 

 



189 

 

 

 

DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

Nama Guru  : Dhessriyatno Fajar N 

Sekolah  : SDN Kaliwiru 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Senin, 27 Mei 2013 

Pertemuan   : I 

Berilah skor pada butir keterampilan guru dengan cara member tanda check (√) pada 

kolom tingkat kemampuan sesuai hasil pengamatan! 

No Indikator Deskriptor Check ( √ ) Skor 

1 Keterampilan 

membuka pelajaran  
 Menarik perhatian siswa 

 Memberikan motivasi awal 

 Memberikan apersepsi (terkait 

materi yang sebelumnya 

dengan materi yang akan 

disampaikan) 

 Memberikan acuan bahan 

belajar yang akan diberikan 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

3 

2 Keterampilan 

bertanya 
 Kejelasan pertanyaan yang 

disampaikan guru 

 Kejelasan hubungan antara 

pertanyaan guru dengan 

masalah yang dibicarakan 

 Pertanyaan ditujukan ke 

seluruh kelas lebih dahulu, 

baru menunjuk salah satu 

siswa 

 Pemberian waktu berpikir 

untuk bertanya dan berjawab 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

3 

3 Keterampilan 

memberi penguatan 

 

 Memuji siswa  

 Memberi ajungan jempol 

 Memberi tepuk tangan 

 Memberi reward 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

4 

4 Penggunaan media   Menampilkan media sesuai 

materi 

 Media menarik 

 Menjelaskan dengan baik 

 Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

3 

5 Keterampilan  Menyajikan informasi dengan   
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menjelaskan jelas  

 Penggunaan contoh dan 

ilustrasi  

 Pemberian tekanan  

 Balikan (meminta pendapat 

siswa) 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

3 

6 Membimbing diskusi 

kelompok  
 Membimbing pembentukan 

kelompok 

 Membentuk kelompok sesuai 

prestasi  

 Mengatur tempat duduk 

dengan baik 

 Menentukan tugas siswa secara 

berkelompok 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3 

7 Keterampilan 

mengelola kelas 

 

 Mengkondisikan kelas 

 Memberikan perhatian kelas 

 Menegur siswa 

 Pengelolaan waktu 

 

√ 

√ 

 

 

2 

8 Keterampilan 

menutup  
 Meninjau kembali materi yang 

telah diberikan 

 Memberi kesempatan untuk 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

 Memberikan kesimpulan  

kegiatan pembelajaran  

 Evaluasi 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

3 

Jumlah  24 

 

Jumlah skor =  24     kategori = Baik 

      Semarang, 27 Mei 2013 

      Kolaborator, 

 

      Kristiawan Ari S, A.Ma 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

Nama Guru  : Dhessriyatno Fajar N 

Sekolah  : SDN Kaliwiru 

Kelas/Semester : V / 2 

Hari/Tanggal  : Jumat, 31 Mei 2013 

Pertemuan   : II 

Berilah skor pada butir keterampilan guru dengan cara memberi tanda check (√) pada 

kolom tingkat kemampuan sesuai hasil pengamatan! 

No Indikator Deskriptor Check ( √ ) Skor 

1 Keterampilan 

membuka pelajaran  

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memberikan motivasi awal 

c. Memberikan apersepsi (terkait 

materi yang sebelumnya 

dengan materi yang akan 

disampaikan) 

d. Memberikan acuan bahan 

belajar yang akan diberikan 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

4 

2 Keterampilan 

bertanya 

a. Kejelasan pertanyaan yang 

disampaikan guru 

b. Kejelasan hubungan antara 

pertanyaan guru dengan 

masalah yang dibicarakan 

c. Pertanyaan ditujukan ke 

seluruh kelas lebih dahulu, 

baru menunjuk salah satu 

siswa 

d. Pemberian waktu berpikir 

untuk bertanya dan berjawab 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

3 

3 Keterampilan 

memberi penguatan 

 

a. Memuji siswa  

b. Memberi ajungan jempol 

c. Memberi tepuk tangan 

d. Memberi reward 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

4 

4 Penggunaan media  a. Menampilkan media sesuai 

materi 

b. Media menarik 

c. Menjelaskan dengan baik 

d. Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

4 

5 Keterampilan 

menjelaskan 

a. Menyajikan informasi dengan 

jelas  
√  
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b. Penggunaan contoh dan 

ilustrasi  

c. Pemberian tekanan  

d. Balikan (meminta pendapat 

siswa) 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

4 

6 Membimbing diskusi 

kelompok  

a. Membimbing pembentukan 

kelompok 

b. Membentuk kelompok sesuai 

prestasi  

c. Mengatur tempat duduk 

dengan baik 

d. Menentukan tugas siswa secara 

berkelompok 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3 

7 Keterampilan 

mengelola kelas 

 

a. Mengkondisikan kelas 

b. Memberikan perhatian kelas 

c. Menegur siswa 

d. Pengelolaan waktu 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

4 

8 Keterampilan 

menutup  

a. Meninjau kembali materi yang 

telah diberikan 

b. Memberi kesempatan untuk 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan 

c. Memberikan kesimpulan 

kegiatan pembelajaran  

d. Evaluasi 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

4 

Jumlah  30 

 

Jumlah skor =    30    kategori =   Sangat baik 

      Semarang, 31 Mei 2013 

      Kolaborator, 

 

Kristiawan Ari S, A.Ma 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

No Nama Perolehan skor pada indikator Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 

1 J S N 2 1 2 2 1 2 2 12 

2 A B 3 3 2 4 2 4 4 22 

3 B W 4 4 3 3 2 4 4 24 

4 H E 3 2 2 2 3 1 2 15 

5 S A P 3 2 2 4 3 2 2 18 

6 A O R 3 2 3 1 3 2 2 16 

7 A S M 4 4 3 3 3 3 3 23 

8 A R 3 2 4 3 1 2 3 18 

9 A M K  3 2 4 3 3 1 3 19 

10 A A A 4 4 4 3 3 4 4 26 

11 B P 3 3 4 3 2 3 3 21 

12 F B 1 1 1 4 1 2 2 12 

13 D A W  2 2 2 4 1 1 2 14 

14 F E W  2 3 3 2 1 4 2 17 

15 F D W 2 2 2 4 1 2 2 15 

16 L A B 1 1 1 1 2 2 1 9 

17 R K 4 4 3 3 3 3 4 24 

18 R I K 2 1 2 1 1 2 1 10 

19 R S 4 4 3 3 3 3 4 24 

20 S R P 2 1 2 2 1 2 2 12 

21 S A P 3 3 3 4 2 3 3 21 

22 T U 2 2 2 3 1 2 2 14 

23 T R 2 1 2 4 1 2 3 15 

24 V D K 3 1 3 4 2 2 2 17 

25 Z S S 3 3 4 3 3 4 4 24 

26 A M N 2 1 1 2 1 2 2 11 

Lampiran 12 
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27 D A P 3 2 2 2 2 4 2 17 

28 A G M 4 3 3 3 2 3 3 21 

29 M H A 3 1 2 1 3 3 3 16 

30 A Y N 3 1 1 2 1 2 1 11 

          

Jumlah 83 66 75 83 58 73 77 515 

Rata-rata 2,7 2,2 2,5 2,7 1,9 2,4 2,6 17 

Kriteria        Baik 

 

Semarang, 20 Mei 2013 

Observer, 

 

    Sudarwati, S.Pd 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No Nama Perolehan skor pada indikator Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 

1 J S N 2 1 3 3 1 3 1 14 

2 A B 3 2 3 4 2 4 4 22 

3 B W 4 3 4 2 4 4 4 25 

4 H E 2 1 2 3 1 2 3 14 

5 S A P 2 2 2 3 1 2 2 14 

6 A O R 3 2 3 3 2 2 2 17 

7 A S M 4 3 4 2 4 3 4 24 

8 A R 3 3 2 4 2 3 3 20 

9 A M K  3 3 3 4 2 3 3 21 

10 A A A 4 4 4 2 3 4 4 25 

11 B P 4 3 4 2 3 3 3 22 

12 F B 2 1 2 3 1 2 2 13 

13 D A W  2 2 2 4 2 2 2 16 

14 F E W  3 3 3 4 3 2 2 20 

15 F D W 3 2 2 3 2 2 3 17 

16 L A B 2 1 1 3 1 2 4 14 

17 R K 4 4 4 2 3 3 3 20 

18 R I K 2 1 1 3 2 1 4 14 

19 R S 4 4 4 2 3 3 3 23 

20 S R P 3 2 2 4 1 2 1 15 

21 S A P 4 3 3 3 3 3 3 22 

22 T U 3 2 2 4 2 2 2 17 

23 T R 3 3 3 2 2 1 2 16 

24 V D K 3 2 3 4 2 2 2 18 

25 Z S S 3 4 3 2 3 4 4 23 

26 A M N 3 2 2 1 1 2 2 13 
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Semarang, 24 Mei 2013 

Observer, 

 

Sudarwati, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 D A P 3 2 3 4 1 2 3 19 

28 A G M 4 4 3 2 2 3 3 21 

29 M H A 3 3 3 3 2 3 3 20 

30 A Y N 2 1 2 1 1 2 2 11 

          

Jumlah 90 73 82 86 62 76 83 552 

Rata-rata 3,0 2,4 2,7 2,9 2,1 2,5 2,8 18,4 

Kriteria        B 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

No Nama Perolehan skor pada indicator Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 

1 J S N 2 2 2 3 2 3 2 16 

2 A B 4 3 3 3 3 3 3 22 

3 B W 4 4 3 4 4 4 3 26 

4 H E 3 2 3 3 3 3 2 19 

5 S A P 2 2 2 3 2 2 2 15 

6 A O R 3 3 3 3 2 2 2 18 

7 A S M 4 3 4 4 4 4 4 27 

8 A R 3 3 3 2 2 3 3 19 

9 A M K  3 3 3 2 2 3 3 19 

10 A A A 4 4 4 4 4 4 4 28 

11 B P 4 4 3 4 3 4 4 26 

12 F B 2 2 2 2 1 2 2 14 

13 D A W  3 2 2 2 2 2 3 16 

14 F E W  3 3 3 2 2 2 3 18 

15 F D W 3 2 2 2 2 2 3 16 

16 L A B 2 1 2 3 1 2 2 13 

17 R K 4 4 4 4 4 4 4 28 

18 R I K 2 2 2 3 2 2 2 15 

19 R S 4 4 4 4 4 4 4 28 

20 S R P 2 2 2 3 1 3 3 16 

21 S A P 3 3 4 4 3 3 4 24 

22 T U 3 3 3 2 2 3 3 19 

23 T R 3 3 3 2 1 2 3 17 

24 V D K 3 3 3 2 3 2 3 19 

25 Z S S 4 4 4 4 3 4 4 27 

26 A M N 3 1 2 2 2 3 2 15 
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27 D A P 3 3 3 3 2 3 4 21 

28 A G M 4 3 3 4 3 3 3 23 

29 M H A 3 3 3 3 3 4 4 23 

30 A Y N 3 2 2 3 2 3 2 17 

          

Jumlah 93 83 86 89 74 88 90 603 

Rata-rata 3,1 2,8 2,9 3,0 2,4 2,9 3,0 20,1 

Kriteria        Baik 

 

Semarang, 27 Mei 2013 

Observer, 

 

Sudarwati, S.Pd 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No Nama Perolehan skor pada indikator Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 

1 J S N 3 3 3 3 4 4 3 23 

2 A B 4 4 3 4 3 4 4 26 

3 B W 4 4 4 4 3 4 4 27 

4 H E 3 3 4 4 3 4 4 25 

5 S A P 3 3 4 3 4 3 4 24 

6 A O R 3 3 4 4 3 3 3 23 

7 A S M 4 4 4 4 4 4 4 28 

8 A R 4 3 4 4 3 4 4 26 

9 A M K  4 4 4 4 4 4 4 28 

10 A A A 4 4 4 4 4 4 4 28 

11 B P 4 4 4 4 4 4 4 28 

12 F B 3 2 2 3 2 3 3 18 

13 D A W  3 3 4 4 2 3 3 22 

14 F E W  3 3 3 4 4 3 3 23 

15 F D W 4 3 3 4 4 3 4 25 

16 L A B 3 2 2 2 4 3 3 19 

17 R K 4 4 4 4 3 4 4 27 

18 R I K 3 3 2 4 4 2 3 21 

19 R S 4 4 4 4 2 4 4 26 

20 S R P 3 3 2 3 4 2 4 21 

21 S A P 4 4 4 4 2 4 4 26 

22 T U 4 3 4 3 4 3 4 25 

23 T R 3 3 3 4 4 3 4 24 

24 V D K 3 3 3 4 4 3 4 24 

25 Z S S 4 4 4 4 3 4 4 27 

26 A M N 3 4 2 3 4 2 4 20 
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27 D A P 4 3 3 3 4 3 4 24 

28 A G M 4 4 3 4 3 4 4 26 

29 M H A 4 3 3 3 4 4 4 25 

30 A Y N 3 3 3 3 3 3 3 21 

          

Jumlah 106 100 100 109 103 102 112 732 

Rata-rata 3,5 3,3 3,3 3,6 3,4 3,4 3,7 24,2 

Kriteria        Sangat baik 

 

Semarang, 31 Mei 2013 

Observer, 

 

Sudarwati, S.Pd 
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DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA TES TERTULIS 

Prasiklus 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas    : V ( Lima ) 

Semester   : 2 

 

No Nama Nilai Kualifikasi 

1 J S N 40 Tidak tuntas 

2 A B 60 Tidak tuntas 

3 B W 80 Tuntas 

4 H E 60 Tidak tuntas 

5 S A P 60 Tidak tuntas 

6 A O R 60 Tidak tuntas 

7 A S M 80 Tuntas 

8 A R 60 Tidak tuntas 

9 A M K  60 Tidak tuntas 

10 A A A 90 Tuntas 

11 B P 70 Tuntas 

12 F B 30 Tidak tuntas 

13 D A W  60 Tidak tuntas 

14 F E W  60 Tidak tuntas 

15 F D W 50 Tidak tuntas 

16 L A B 30 Tidak tuntas 

17 R K 80 Tuntas 

18 R I K 40 Tidak tuntas 

19 R S 90 Tuntas 

20 S R P 40 Tidak tuntas 

21 S A P 80 Tuntas 

22 T U 60 Tidak tuntas 

23 T R 60 Tidak tuntas 

Lampiran 13 
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24 V D K 60 Tidak tuntas 

25 Z S S 70 Tuntas 

26 A M N 50 Tidak tuntas 

27 D A P 60 Tidak tuntas 

28 A G M 70 Tuntas 

29 M H A 60 Tidak tuntas 

30 A Y N 40 Tidak tuntas 

    

Jumlah 1810  

 

30 % 

Rata-rata 60,33 

Persentase  

Tertinggi 90 

Terendah 30 

 

Semarang,  18  Maret 2013 

Guru Kelas V 

 

Dhessriyatno Fajar Nugroho 
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DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA TES TERTULIS 

Siklus I 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas    : V ( Lima ) 

Semester   : 2 

 

No Nama Nilai Jumlah Rata-rata Kualifikasi 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 J S N 50 60 110 55 Tidak Tuntas 

2 A B 70 70 140 70 Tuntas 

3 B W 80 80 160 80 Tuntas 

4 H E 60 60 120 60 Tidak Tuntas 

5 S A P 60 60 120 60 Tidak Tuntas 

6 A O R 50 60 110 55 Tidak Tuntas 

7 A S M 80 90 170 85 Tuntas 

8 A R 70 80 150 75 Tuntas 

9 A M K  70 80 150 75 Tuntas 

10 A A A 90 100 190 95 Tuntas 

11 B P 70 80 150 75 Tuntas 

12 F B 40 50 90 45 Tidak Tuntas 

13 D A W  70 70 140 70 Tuntas 

14 F E W  70 70 140 70 Tuntas 

15 F D W 60 60 120 60 Tidak Tuntas 

16 L A B 50 50 100 50 Tidak Tuntas 

17 R K 90 90 180 90 Tuntas 

18 R I K 50 50 100 50 Tidak Tuntas 

19 R S 80 90 170 85 Tuntas 

20 S R P 50 50 100 50 Tidak Tuntas 

21 S A P 70 70 140 70 Tuntas 

22 T U 70 70 140 70 Tuntas 
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23 T R 70 70 140 70 Tuntas 

24 V D K 60 70 130 65 Tuntas 

25 Z S S 80 80 160 80 Tuntas 

26 A M N 50 50 100 50 Tidak Tuntas 

27 D A P 60 60 120 60 Tidak Tuntas 

28 A G M 70 80 150 75 Tuntas 

29 M H A 60 50 110 55 Tidak Tuntas 

30 A Y N 50 50 100 50 Tidak Tuntas 

       

Jumlah 1950 2080 4030 2015  

 

57 % 

Rata-rata 65 69,33 134,33 67,17 

Persentase     

Tertinggi 90 100 190 95 

Terendah 40 50 90 45 

 

Semarang, 27 Mei 2013 

Guru Kelas V 

 

Dhessriyatno Fajar Nugroho 
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DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA TES TERTULIS 

Siklus II 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas    : V ( Lima ) 

Semester   : 2 

 

No Nama Nilai Jumlah Rata-rata Kualifikasi 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 J S N 70 70 140 70 Tuntas 

2 A B 80 80 160 80 Tuntas 

3 B W 90 100 190 95 Tuntas 

4 H E 80 90 170 85 Tuntas 

5 S A P 60 80 140 70 Tuntas 

6 A O R 80 90 170 85 Tuntas 

7 A S M 100 100 200 100 Tuntas 

8 A R 90 90 180 90 Tuntas 

9 A M K  90 100 190 95 Tuntas 

10 A A A 100 100 200 100 Tuntas 

11 B P 90 100 190 95 Tuntas 

12 F B 50 70 120 60 Tidak Tuntas 

13 D A W  80 80 160 80 Tuntas 

14 F E W  70 90 160 80 Tuntas 

15 F D W 70 80 150 75 Tuntas 

16 L A B 60 60 120 60 Tidak Tuntas 

17 R K 100 100 200 100 Tuntas 

18 R I K 60 70 130 65 Tuntas 

19 R S 100 100 200 100 Tuntas 

20 S R P 60 80 140 70 Tuntas 

21 S A P 90 100 190 95 Tuntas 

22 T U 80 90 170 85 Tuntas 
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23 T R 70 90 160 80 Tuntas 

24 V D K 80 90 170 85 Tuntas 

25 Z S S 100 100 200 100 Tuntas 

26 A M N 80 80 160 80 Tuntas 

27 D A P 80 90 170 85 Tuntas 

28 A G M 90 100 190 95 Tuntas 

29 M H A 80 90 170 85 Tuntas 

30 A Y N 50 70 120 60 Tidak tuntas 

       

Jumlah 2380 2630 5010 2505  

 

88 % 

Rata-rata 79,3 87,7 167 83,5 

Persentase 79% 88%   

Tertinggi 100 100   

Terendah 50 60   

 

Semarang, 31 Mei 2013 

Guru Kelas V 

 

Dhessriyatno Fajar Nugroho 
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CATATAN LAPANGAN 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN IPA MODEL TGT PADA SISWA 

KELAS V SD KALIWIRU  

SIKLUS 1  

 

Materi   : Daur Air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya 

Hari/tanggal  : Senin, 20 Mei 2013 

Petunjuk : Tulislah kejadian-kejadian yang terjadi pada pembelajaran 

yang tidak ada dalam lembar observasi! 

Catatan : 

 

1. Pembelajaran IPA dimulai saat jam pelajaran ke-4 yaitu pukul 09.30. 

2. Guru menyiapkan media dan bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

3. Guru segera mengkondisikan siswa untuk duduk ditempatnya masing-masing. 

Kemudian guru membuka pelajaran dengan salam, berdo‟a, dan melakukan 

presensi. Dari hasil presensi didapatkan bahwa seluruh siswa sudah hadir. 

4. Guru melakukan apersepsi. Apersepsi yang dilakukan sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan, dengan mengulas materi sebelumnya. Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya kepada siswa, “Apa yang kalian rasakan setelah berolahraga?“ 

sebagian besar siswa mengangkat tangan. Guru meminta siswa untuk menjawab 

bergantian, dan menunjuk siswa untuk memberikan jawaban. 

5. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang 

disampaikan sudah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Guru 

menyampaikan dengan baik tetapi masih menggunakan bahasa yang sulit untuk 

dipahami siswa. 

6. Guru melakukan kegiatan ekplorasi dengan melakukan tanya jawab tentang materi 

yang akan disajikan. Kemudian, guru menunjukkan gambar – gambar tentang 

proses daur air dan membuat peta konsep yang akan diajarkan sekaligus 

menjelaskan bagaimana cara belajar dengan model TGT. Guru kemudian membagi 

kelompok sesuai prestasi. 

7. Pada kegiatan elaborasi, yang pertama dilakukan adalah guru adalah memberi 

lembar kerja kelompok. Setelah selesai mengerjakan lembar kerja kelompok siswa 

diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, setelaha selesai semua. 

Kemudian guru memanggil perwakilan tiap kelompok yang memiliki prestasi 

seimbang maju ke meja turnamen. Siswa dibagi menjadi kelompok pembaca dan 

penantang, kelompok pembaca bertugas mengambil kartu pertanyaan dan 

menjawab, sedangkan kelompok penantang bertugas untuk menyetujui pembaca 

atau mempunyai jawaban lain. Kemudian siswa yang menjawab benar kan 

mendapat point. Point tersebut kemudian dijumlahkan dengan poin yang diperoleh 

teman dalam satu kelompoknya. 

8. Pada tahap konfirmasi, guru memberikan penghargaan bagi kelompok pemenang. 
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9. Siswa bersama guru menyimpulkan materi dari pembelajaran yang telah 

dilakukan.  

10. Siswa diberikan soal evaluasi berupa tes tertulis, dan mengerjakan secara mandiri 

dan tertib. 

11. Guru memberikan tindak lanjut berupa penugasan kepada siswa dan 

menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS 1 

 

Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat ditafsirkan sebagai berikut: 

1. Guru sudah baik dalam mempersiapkan dan mengkondisikan kelas. Guru telah 

mengatur tempat duduk dengan baik sebelum pelajaran dimulai. Guru sudah 

melakukan presensi dengan mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru  telah mempersiapakan media pembelajaran dengan baik.  

3. Guru melakukan apersepsi dengan baik. Apersepsi yang diberikan sesuai dengan 

materi pembelajaran, namun guru belum mengaitkan materi pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. 

4. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran dengan baik namun masih belum 

menimbulkan motivasi belajar siswa. 

5. Guru telah membimbing pembentukan kelompok sesuai prestasi namun kurang 

baik. 

6. Guru telah menyampaikan bahan ajar dengan benar, tetapi masih belum 

menyampaikan materi dengan memberi contoh atau ilustrasi. 

7. Guru sudah mengadakan presentasi kelompok namun kuran terorganisasi dengan 

baik. 

8. Guru telah memberikan penguatan dengan baik. Penguatan yang dilakukan guru 

berupa penguatan verbal.  

9. Dalam pelaksanaan turnamen guru belum bisa mengkondisikan siswa dengan baik 

karena baru pelaksanaan pertama. 

10. Guru telah membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran yang telah 

dilakukan secara bersama-sama. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik. Guru sudah melaksananakan langkah-langkah pembelajaran 

secara runtut.  

Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran pada siklus 1 

sudah berjalan baik tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan 

agar pada pembelajaran berikutnya dapat meningkat lebih baik lagi. 
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CATATAN LAPANGAN 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN IPA MODEL TGT PADA SISWA 

KELAS V SD KALIWIRU  

SIKLUS II 

 

Materi   : Peristiwa Alam  

Hari/tanggal  : Jum‟at, 31 Mei 2013 

Petunjuk : Tulislah kejadian-kejadian yang terjadi pada pembelajaran 

yang tidak ada dalam lembar observasi! 

Catatan : 

 

1. Pembelajaran IPA dimulai saat jam pelajaran ke-5 yaitu pukul 10.45. 

2. Guru menyiapkan media dan bahan ajar yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. Guru segera mengkondisikan siswa untuk duduk ditempatnya masing-masing. 

Kemudian guru membuka pelajaran dengan salam, berdo‟a, dan melakukan 

presensi. Dari hasil presensi didapatkan bahwa seluruh siswa sudah hadir. 

4. Guru melakukan apersepsi. Apersepsi yang dilakukan sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan, dengan mengulas materi sebelumnya. Guru melakukan 

apersepsi dengan bertanya kepada siswa, “Apa yang kalian rasakan setelah 

berolahraga?“ sebagian besar siswa mengangkat tangan. Guru meminta siswa 

untuk menjawab bergantian, dan menunjuk siswa untuk memberikan jawaban. 

5. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang 

disampaikan sudah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Guru 

menyampaikan dengan baik tetapi masih menggunakan bahasa yang sulit untuk 

dipahami siswa. 

6. Guru melakukan kegiatan ekplorasi dengan melakukan tanya jawab tentang 

materi yang akan disajikan. Kemudian, guru menunjukkan gambar – gambar 

tentang proses daur air dan membuat peta konsep yang akan diajarkan 

sekaligus menjelaskan bagaimana cara belajar dengan model TGT. Guru 

kemudian membagi kelompok sesuai prestasi. 

7. Pada kegiatan elaborasi, yang pertama dilakukan adalah guru adalah memberi 

lembar kerja kelompok. Setelah selesai mengerjakan lembar kerja kelompok 

siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, setelaha 

selesai semua. Kemudian guru memanggil perwakilan tiap kelompok yang 

memiliki prestasi seimbang maju ke meja turnamen. Siswa dibagi menjadi 

kelompok pembaca dan penantang, kelompok pembaca bertugas mengambil 

kartu pertanyaan dan menjawab, sedangkan kelompok penantang bertugas 

untuk menyetujui pembaca atau mempunyai jawaban lain. Kemudian siswa 

yang menjawab benar kan mendapat point. Point tersebut kemudian 

dijumlahkan dengan poin yang diperoleh teman dalam satu kelompoknya. 
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8. Pada tahap konfirmasi, guru memberikan penghargaan bagi kelompok 

pemenang. 

9. Siswa bersama guru menyimpulkan materi dari pembelajaran yang telah 

dilakukan.  

10. Siswa diberikan soal evaluasi berupa tes tertulis, dan mengerjakan secara 

mandiri dan tertib. 

11. Guru memberikan tindak lanjut berupa penugasan kepada siswa dan 

menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

ANALISIS CATATAN LAPANGAN  

SIKLUS II 

 

Berdasarkan catatan lapangan yang dimiliki guru dapat ditafsirkan sebagai berikut: 

1. Guru sudah baik dalam mempersiapkan dan mengkondisikan kelas. Guru telah 

mengatur tempat duduk dengan baik sebelum pelajaran dimulai. Guru sudah 

melakukan presensi dengan mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru  telah mempersiapakan media pembelajaran dengan baik. Guru sudah 

menyiapkan media pembelajaran pendukung , media belajar, dan menyiapkan 

sumber belajar.  

3. Guru melakukan apersepsi dengan baik. Apersepsi yang diberikan sesuai dengan 

materi pembelajaran. 

4. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran dengan baik dan sudah menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. 

5. Guru telah membimbing pembentukan kelompok dengan baik. 

6. Guru telah menyampaikan bahan ajar dengan benar, menyampaikan dengan 

memberi contoh atau ilustrasi, sudah bagus penggunaan bahasa dalam 

menyampaikan materi. 

7. Guru membimbing siswa dalam presentasi kelompok. Guru membimbing dari 

awal sampai akhir presentasi tetapi guru belum memberikan saran atas presentasi 

yang dilakukan siswa.  

8. Guru telah memberikan penguatan dengan baik. Penguatan yang dilakukan guru 

berupa penguatan verbal. Guru juga memberikan reward (penghargaan) berupa 

kata – kata pujian atas prestasi kepada siswa yang berani maju mempresentasikan 

hasil kerja mereka. 

9. Dalam pelaksanaan turnamen guru sudah bisa mengkondisikan siswa dengan baik. 

10. Guru telah membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran yang telah 

dilakukan secara bersama-sama. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik. Guru sudah melaksananakan langkah-langkah pembelajaran 

secara runtut, namun guru bekum bisa memotivasi dan menarik minat siswa, sehingga 

siswa terlihat kurang aktif selama proses pembelajaran.   

Berdasarkan masukan dari tim kolaborator, proses pembelajaran pada siklus II 

sudah berjalan baik tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan 

pada penelitian tindakan berikutnya  agar dapat meningkat lebih baik lagi. 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA  

TERHADAP PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL TGT  

        Siklus I  

 

Nama SD  : SD KALIWIRU 

Kelas   : V 

Hari/Tanggal  : Jum‟at, 24 Mei 2013 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Setuju 
Tidak 

Setuju 

1. 
Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS 

yang telah kita lakukan tadi? 

100 % 

(30 anak) 
-  

2. Apakah pembelajaran IPS tadi menarik? 100 % 

(30 anak) 
-  

3. 
Apakah pembelajaran IPS tadi membuat materi 

pembelajaran mudah dipahami? 

100 % 

(30 anak) 
-  

4. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran? 73,4 % 

( 20anak) 

26,6 % 

(5 anak) 

5. 
Apakah kalian dapat memahami materi 

pembelajaran IPS tadi? 

100 % 

(30 anak) 
-  

6. 
Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran 

seperti ini lagi? 

95,2 % 

(30 anak) 

4,8 % 

(2 anak) 

 

Mengetahui, 

 
  

KRISTIAWAN ARI S, A.MA. Pd 

                                     NIP. - 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA  

TERHADAP PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL TGT 

         Siklus II  

 

Nama SD  : SD KALIWIRU 

Kelas   : V 

Hari/Tanggal  : Jum‟at, 31 Mei 2013 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Setuju 
Tidak 

Setuju 

1. 
Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS 

yang telah kita lakukan tadi? 

100 % 

(30 anak) 
-  

2. Apakah pembelajaran IPS tadi menarik? 100 % 

(30 anak) 
-  

3. 
Apakah pembelajaran IPS tadi membuat materi 

pembelajaran mudah dipahami? 

100 % 

(30 anak) 
-  

4. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran? 90 % 

(27 anak) 

10 % 

(3 anak) 

5. 
Apakah kalian dapat memahami materi 

pembelajaran IPS tadi? 

100 % 

(30 anak) 
-  

6. 
Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran 

seperti ini lagi? 

94,7 % 

(30 anak) 
- 

 

    Mengetahui, 

 
KRISTIAWAN ARI S, A.MA. Pd 

                                     NIP 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
DINAS PENDIDIKAN  

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI 

SD KALIWIRU  
Jl. Kaliwiru Gg. III Telp. (024) 8447829 Semarang  

 

BERITA ACARA 

PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 

SD Kaliwiru Semarang 

TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 

 

Pada hari ini  Senin tanggal enambelas Juli tahun dua ribu dua belas berdasar 

rapat dewan guru, SD Kaliwiru UPTD Pendidikan Kecamatan Candisari menetapkan  

nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas V sebagai berikut : 

 

No Mata Pelajaran KKM 

1 Pendidikan Agama 65 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 65 

3 Bahasa Indonesia 65 

4 Matematika 60 

5 Ilmu Pengetahuan Alam 65 

6 Ilmu Pengetahuan Sosial 63 

7 Seni Budaya dan Keterampilan 65 

8 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 70 

Muatan Lokal  

9 Bahasa Jawa 60 

10 KPDL 65 

11 Bahasa Inggris 65 

 

 Keputusan  ini dapat ditinjau kembali dan diubah sesuai dengan keadaan berita 

acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 

                Semarang, 16 Juli 2012 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
DINAS PENDIDIKAN  

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI 

SD KALIWIRU  
Jl. Kaliwiru Gg. III Telp. (024) 8447829 Semarang  

 

SURAT IJIN PENELITIAN 

Nomor : 412.2/022/V/2013 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Kaliwiru Semarang UPTD  

Pendidikan Kecamatan Candisari, dengan ini memberikan  ijin untuk melaksanakan 

pengamatan dan pengambilan data guna menyusun skripsi bagi mahasiswa S-1 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang,  kepada  : 

 

Nama   : Dhessriyatno Fajar Nugroho 

NIM   : 1401911013 

Jurusan  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

 

Untuk melaksanakan pengamatan dan pengambilan data di kelas V SD 

Kaliwiru UPTD Pendidikan Kecamatan Candisari mulai tanggal 20 Mei 2013 sampai  

1 Juni 2013 ( sampai pengamatan dan pengambilan data selesai). 

Demikian surat ijin dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya. 

 

     Semarang,  15  Mei 2013 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
DINAS PENDIDIKAN  

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI 

SD KALIWIRU  
Jl. Kaliwiru Gg. III Telp. (024) 8447829 Semarang  

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor :412.2/025/VI/2013 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri Kaliwiru 

UPTD Pendidikan Kecamatan Candisari Kota Semarang  menerangkan bahwa : 

Nama   : Dhessriyatno Fajar Nugroho 

NIM   : 1401911013 

Jurusan  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

     Universitas Negeri Semarang 

 

Telah melakukan penelitian di SD Kaliwiru UPTD Pendidikan Kecamatan 

Candisari dari tanggal 20 Mei 2013 s/d 1 Juni 2013 dalam rangka menyusun skripsi 

yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Teams Games 

Tournament (TGT) Pada Siswa Kelas V SD Kaliwiru Semarang”. 

Demikan surat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

        Semarang, 8  Juni 2013 
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FOTO ATAU DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

 

 

 

Foto 1 Guru membuka pelajaran 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 2 Melakukan apersepsi “bernyanyi” 
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Foto 3 Guru menjelaskan materi 

 

 

 

 
 

 

Foto 4 Mendengarkan penjelasan 
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Foto 5 Siswa menjawab pertanyaan guru 

 

 

 

 
 

Foto 6 Guru membagi lembar kerja kelompok 
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Foto 7 Siswa diskusi kelompok 

 

 

 

 

 
 

Foto 8 Guru melihat pekerjaan siswa  
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Foto 9 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

 

 

 
 

 

Foto 10 Menyampaikan hasil diskusi kelompok 
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Foto 11 Guru menjelaskan jalannya turnamen 

 

 

 
 

Foto 12 Pelaksanaan Turnamen 
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Foto 13 Pemberian Penghargaan Kelompok Pemenang 

 

 

 

 
 

 

Foto 14 Evaluasi 


