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ABSTRAK
Lidyawati, Irfiana. 2015. Penerapan Model Numbered Heads Together
Berbantuan Media Visual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA
Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing Desi Wulandari, S.Pd., M.Pd.
Latar belakang penelitian ini adalah kurang maksimalnya pembelajaran
IPA di kelas V SDN Purwoyoso 01. Hal ini karena guru kurang memberikan
motivasi kepada siswa, guru kurang kreatif dalam menerapkan model dan media
pembelajaran, dan guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikan pendapat. Hal tersebut berdampak pada rendahnya aktivitas siswa
dan hasil belajar siswa. Hasil belajar pra siklus menunjukkan bahwa ketuntasan
klasikal siswa baru mencapai 35,29%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model Numbered Heads
Together berbantuan media visual.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model Numbered
Heads Together berbantuan media visual dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN
Purwoyoso 01 Kota Semarang? Tujuan penelitian untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil
belajar siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga
siklus. Setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru
dan siswa kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dengan jumlah siswa
sebanyak 21 terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik tes dan teknik nontes. Analisis data
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) keterampilan guru siklus I
mendapat skor 23 kategori baik, pada siklus II meningkat dengan skor 32 kategori
sangat baik, dan siklus III meningkat dengan skor 35 kategori sangat baik. (2)
Aktivitas siswa siklus I memperoleh skor 21 kategori baik, siklus II meningkat
dengan skor 26,85 kategori sangat baik, dan siklus III meningkat dengan skor
28,79 kategori sangat baik. (3) Ketuntasan belajar klasikal siswa siklus I 51,51%,
pada siklus II 75,76%, dan siklus III 84,85%.
Simpulan dari penelitian ini bahwa model Numbered Heads Together
berbantuan media visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V SDN
Purwoyoso 01 Kota Semarang.
Kata kunci: visual; kualitas pembelajaran IPA; Numbered Heads Together
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
Pasal 37 Ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah
wajib memuat: 1) pendidikan agama; 2) pendidikan kewarganegaraan; 3) bahasa;
4) matematika; 5) ilmu pengetahuan alam; 6) ilmu pengetahuan sosial; 7) seni dan
budaya; 8) pendidikan jasmani dan olahraga; 9) keterampilan/kejuruan; dan 10)
muatan lokal. Sesuai dengan undang-undang tersebut, menyebutkan bahwa salah
satunya wajib memuat Ilmu Pengetahuan Alam maka siswa pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah wajib mendapatkan mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam yang mencakup beberapa Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar.
Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 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. Pendidikan IPA diharapkan dapat
menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam
sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam

1

2

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian
pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan
memahami alam sekitar secara ilmiah.
Pembelajaran IPA di sekolah dasar diharapkan dapat menumbuhkan sikap
ilmiah seperti ilmuwan. Adapun jenis-jenis sikap yang dimaksud, yaitu: sikap
ingin tahu, percaya diri, jujur, tidak tergesa-gesa, dan objektif terhadap fakta
(Susanto, 2013: 168).
Adapun tujuan dari mata pelajaran IPA di sekolah dasar dalam Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan, dimaksudkan untuk: (1) memperoleh keyakinan
terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan
dan keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) mengembangkan pengetahuan dan
pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari; (3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan
kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA,
lingkungan, teknologi dan masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses
untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan;
(5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan
melestarikan lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai
alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; (7) memperoleh
bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk
melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. IPA diperlukan dalam kehidupan seharihari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah
yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana
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agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Oleh karena itu pembelajaran
IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung
melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah
(KTSP, 2006: 484-485).
Keikutsertaan

Indonesia

didalam

studi

Internasional

Trends

in

International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for
International Student Assesment (PISA) sejak tahun 1999 menunjukkan bahwa
capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan
yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya
materi ujian yang ditayangkan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam
kurikulum Indonesia. Berdasarkan hasil studi PISA tahun 2012, Indonesia
menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara peserta dari penilaian dalam bidang
membaca, Matematika, Sains yang diikuti oleh lebih dari 510.000 pelajar berusia
15 tahun. Hal ini merupakan penurunan dari hasil PISA tahun 2009 dimana saat
itu Indonesia menduduki peringkat ke-57 dari 65 negara peserta (http://www.
theguardian.com/news/datablog/2013/dec/03/pisa-results-country-best-readingmaths-science).
Sedangkan hasil temuan TIMSS di tahun 2011, Indonesia menduduki
peringkat ke-40 dari 45 negara dalam bidang Sains (http://nces.ed.gov
/timss/results-11.asp). Hasil PISA dan TIMSS banyak digunakan oleh negaranegara yang berpartisipasi untuk memperbaiki kualitas dan kebijakan pendidikan
masing-masing Negara. Begitu pula dengan Indonesia. Rendahnya hasil PISA dan
TIMSS terutama untuk Sains menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan
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untuk menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari berupa manganalisa suatu
keadaan, membuat hipotesis, serta menyimpulkan dan merumuskan masalah yang
dapat dikaitkan dalam kehidupan.
Sejalan dengan permasalahan tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi
melakukan refleksi melalui data observasi dan data dokumen sehingga ditemukan
adanya masalah kualitas pembelajaran IPA yang masih rendah di kelas V SDN
Purwoyoso 01. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa permasalahan. Faktor
dari guru dan ketersediaan sarana prasarana di sekolah antara lain: 1) guru kurang
memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran; 2) guru kurang inovatif
dalam menerapkan model pembelajaran; 3) guru belum maksimal dalam
menggunakan media pembelajaran; 4) guru kurang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk menyampaikan pendapat.
Selain itu ada pula faktor lain yang berasal dari siswa yang meliputi:1)
sebagian siswa belum memiliki kesadaran untuk ikut berperan serta secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran; 2) siswa kurang bisa berinteraksi dengan temannya;
3) keberanian siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat masih kurang;
4) siswa seringkali tidak mendengarkan saat guru menyampaikan materi; 5) siswa
kurang siap dalam diskusi kelompok dan sebagian siswa banyak yang
mengandalkan teman dalam satu kelompok yang pintar saja.
Sedangkan faktor dari hasil belajar siswa kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang menunjukkan bahwa hasil ulangan harian mata pelajaran IPA
dengan KD 6.1 diperoleh rata-rata klasikal 66,26 dengan nilai terendah 45 dan
nilai tertinggi 85. Sementara itu, dari 34 siswa kelas V hanya 12 siswa (35,29%)
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yang nilainya sudah mencapai KKM yang ditentukan yaitu 70. Sedangkan 22
siswa lainnya (64,71%) belum mencapai KKM. Dari data yang diperoleh tersebut,
maka perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA.
Permasalahan pembelajaran IPA tersebut merupakan masalah yang riil dan
problematik sehingga segera diperlukan alternatif pemecahan masalahannya.
Untuk memperbaiki pembelajaran tersebut, peneliti bersama kolaborasi sepakat
untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model dan media
pembelajaran yang inovatif yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar. Peneliti bersama kolaborator membatasi tiga bidang kajian meliputi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan alasan banyaknya
waktu yang akan dibutuhkan selama penelitian dan ketiga komponen tersebut
sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta ketiga komponen
tersebut mewakili komponen lainnya. Misalnya dalam keterampilan guru, guru
akan mengkondisikan kelas ketika kegiatan pembelajaran yang didalamnya
terdapat penciptaan iklim pembelajaran yang kondusif. Artinya bahwa secara
tidak langsung keterampilan guru mencakup iklim pembelajaran yang kondusif.
Bertolak dari akar penyebab masalah dan kajian teori maka didapatkan
alternatif pemecahan masalah yaitu dengan menerapkan salah satu model
Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media visual. Pembelajaran dengan
model NHT merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk
mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas
tradisional. Ciri pembelajaran kooperatif adalah (1) setiap anggota memiliki
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peran; (2) terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa; (3) setiap anggota
kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman
sekelompoknya; (4) guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan
interpersonal kelompok; (5) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat
diperlukan. Model pembelajaran ini efektif untuk melatih siswa mempersiapkan
diri dalam diskusi kelompok sehingga tidak hanya mengandalkan teman satu
kelompok yang pintar saja serta menyampaikan dan menyatukan ide atau gagasan
dalam kelompok dengan tidak mementingkan ide atau gagasan sendiri. Sementara
itu, melalui media visual siswa dapat mengamati, menganalisis, dan menalar apa
yang mereka lihat kemudian dituangkan dalam bentuk ide atau gagasan sehingga
siswa dapat menemukan sendiri pengetahuannya. Dengan demikian, diharapkan
pembelajaran lebih berpusat pada siswa dan guru tidak lagi mendominasi
pembelajaran.
Model Numbered Heads Together merupakan rangkaian penyajian materi
ajar yang dibagi menjadi 4 fase yaitu: 1) penomoran; 2) mengajukan pertanyaan;
3) berfikir bersama; dan 4) menjawab. Beberapa kelebihan model ini antara lain:
1) setiap siswa menjadi siap semua dalam mengikuti pembelajaran; 2) siswa dapat
melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, dan 3) siswa yang pandai dapat
mengajari siswa yang kurang pandai (Hamdani, 2011: 90). Adapun kelebihan dari
media visual menurut Wibawa dan Mukti (2001: 42) antara lain: 1) umumnya
murah harganya; 2) mudah didapat; 3) mudah digunakan; 4) dapat memperjelas
suatu masalah; 5) lebih realistis; 6) dapat membantu mengatasi keterbatasan
pengamatan; 7) dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
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Penelitian yang dilakukan Ali Ebrahim (2010) dengan judul Pengaruh
Strategi Pembelajaran Kooperatif pada Prestasi dan Keterampilan Sosial Siswa
Sekolah Dasar di Kuwait (The Effect of Cooperative Learning Strategies on
Elementary Students Science Achievement and Social Skills in Kuwait). Hasil
penelitian yang diperoleh bahwa pada awalnya, sampel dari 68 siswa yang dipilih
untuk kelompok strategi berpusat pada guru adalah sama jumlahnya dengan
kelompok strategi pembelajaran kooperatif. Namun, peneliti tidak bisa
mendapatkan semua informasi yang diperlukan untuk sembilan siswa dalam
kelompok strategi pembelajaran kooperatif. Dengan demikian, hanya data untuk
78 siswa yang digunakan dalam analisis akhir. Semua siswa diberikan pretest.
Setelah jangka waktu 6 minggu dari instruksi tertentu, siswa diberi post test.
Penelitian lain juga dilakukan oleh Bahtiyar (2013) dengan judul
Penggunaan Media Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Tema
Lingkungan Siswa Kelas II Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aktivitas guru mengalami peningkatan selama II siklus dengan persentase
ketuntasan 76,65% pada siklus I dan 92,19% pada siklus II. Pada aktivitas siswa
mengalami peningkatan selama II siklus dengan persentase ketuntasan 76,79%
pada siklus I dan 91,07% pada siklus II. Pada hasil belajar siswa juga mengalami
peningkatan dengan persentase 70% pada siklus I dan 93,33% pada siklus II.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media visual dapat meningkatkan
hasil belajar pada tema lingkungan siswa kelas II Sekolah Dasar.
Dengan menerapkan model Numbered Heads Together berbantuan media
visual, siswa dapat berperan aktif dan mendapat pengalaman langsung dalam
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pembelajaran sehingga guru tidak lagi mendominasi kelas sehingga dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengkaji
masalah tersebut melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model
Numbered Heads Together Berbantuan Media Visual untuk Meningkatkan
Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang.

1.2. PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1. Perumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

masalah

diatas

dapat

dirumuskan

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas
pembelajaran IPA pada siswa kelas VSDN Purwoyoso 01 Kota Semarang?
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
1) Apakah dengan penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media
visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada
siswa kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang?
2) Apakah dengan penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media
visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa
kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang?
3) Apakah dengan penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media
visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada
siswa kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang?
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1.2.2. Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti mempunyai alternatif
pemecahan masalah yaitu dengan menerapkan model Numbered Heads Together
(Hamdani, 2011: 90) berbantuan media visual (Munadi, 2013: 56).
Adapun modifikasi langkah-langkah pembelajaran tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi dengan menampilkan media
visual untuk memudahkan siswa dalam memahami materi.
3. Siswa bertanya jawab dengan guru dan teman lainnya tentang materi dalam
tampilan media yang mereka lihat.
4. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor.
5. Guru

memberikan

tugas

dan

tiap-tiap

kelompok

disuruh

untuk

mengerjakannya.
6. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat mengerjakannya.
7. Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan.
8. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil
melaporkan hasil kerja sama mereka.
9. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor
lain.
10. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa dari hasil diskusi.
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11. Guru melakukan kegiatan penutup.

1.3.

TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
peningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang melalui model Numbered Heads Together berbantuan media
visual.
1.3.2. Tujuan Khusus
Secara khusus tujuan penelitian ini meliputi:
1) Meningkatkan keterampilan guru kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang
dalam pembelajaran IPA dengan model Numbered Heads Together berbantuan
media visual.
2) Meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang
dalam pembelajaran IPA dengan model Numbered Heads Together berbantuan
media visual.
3) Meningkatkan hasil belajarsiswa kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang
dalam pembelajaran IPA dengan model Numbered Heads Together berbantuan
media visual.
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3.1.

MANFAAT PENELITIAN

3.1.1.

Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang

pendidikan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk
penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan pembelajaran IPA.
3.1.2.

Manfaat Praktis

a. Bagi Guru
1) Menambah pengetahuan guru tentang model Numbered Heads Together dan
media visual.
2) Menambah pengalaman guru untuk mempersiapkan diri siswa dalam
kegiatan diskusi kelompok.
3) Mendorong guru untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif dan lebih
bervariasi.
4) Meningkatkan keterampilan mengajar guru.
5) Memberikan motivasi bagi guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas
yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
b. Bagi Siswa
1) Memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih antusias dalam mengikuti
pembelajaran
2) Melatih siswa untuk berpartisipasi dan berinteraksi secara aktif dalam
pembelajaran
3) Meningkatkan interaksi antara siswa dan guru dalam pembelajaran IPA

12

4) Melatih siswa untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam
kelompok.
5) Melatih kesiapan diri siswa dalam satu kelompok sehingga tidak hanya
mengandalkan teman yang pintar dalam satu kelompok tersebut.
c. Bagi Sekolah
1) Hasil penelitian dapat dijadikan masukan alternatif dalam upaya
meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui penerapan model
Numbered Heads Together berbantuan media visual dalam mata pelajaran
IPA.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1.

KAJIAN TEORI

2.1.1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran
Hamdani (2011: 21-22) yang mendefiniskan bahwa belajar merupakan
perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Dalam
pengertian lain, Slavin menyatakan bahwa belajar merupakan proses perolehan
kemampuan yang berasal dari pengalaman (Rifai dan Tri Anna, 2009: 82).
Hakikat belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di
sekitar individu (Rusman, 2012: 1). Selanjutnya Sardiman (2011: 20) berpendapat
bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan
serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan,
meniru, dan lain sebagainya. Sardiman juga mengemukakan bahwa tujuan dari
belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan
keterampilan, serta pembentukan sikap.
Untuk memperoleh pengertian yang mendalam tentang belajar, maka perlu
diketahui pula ciri-ciri dari belajar. Seperti yang dikemukakan oleh Darsono
(dalam Hamdani, 2011: 22) beberapa ciri belajar adalah sebagai berikut:
1) Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan
sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar.
2) Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang
lain. Jadi belajar bersifat individu.
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3) Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Hal ini
berarti individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu.
Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk
belajar.
4) Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar.
Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif,
afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijabarkan oleh para ahli,
belajar dapat didefinisikan sebagai usaha secara sadar untuk melakukan perubahan
ke arah yang lebih baik melalui pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan
lingkungan. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap
orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan
oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting didalam perkembangan,
kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan dasar tentang belajar,
seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan
penting dalam proses psikologis (Rifai dan Tri Anna, 2009: 82). Intinya, belajar
akan menghasilkan suatu perubahan dalam diri seorang individu yang mencakup
tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari ketiga aspek tersebut,
peneliti membatasi aspek yang dibahas, yaitu aspek kognitif belajar.
Proses belajar mengajar merupakan inti aktivitas dalam pendidikan. Proses
ini terjadi antara guru dengan siswa serta dipengaruhi oleh hubungan yang ada
pada proses tersebut. Aqib (2013: 66) menyebutkan bahwa pembelajaran adalah
upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses
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pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Sementara itu Winataputra (2008: 1.18) berpendapat
bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi,
memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta
didik.
Dalam pengertian lain, Rifa’i dan Tri Anni (2009: 193) berpendapat bahwa
proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan
peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam proses komunikasi itu, dapat
dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara nonverbal, seperti
penggunaan media komputer dalam pembelajaran. Namun demikian, apapun
media yang digunakan dalam pembelajaran itu, essensi pembelajaran adalah
ditandai oleh serangkaian kegiatan komunikasi.
Salah satu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan sainstifik
setelah siswa berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dari
sekitarnya. Pada dasarnya, semua siswa memiliki gagasan atau pengetahuan awal
yang sudah terbangun dalam wujud skemata. Dari pengetahuan awal dan
pengalaman yang ada, siswa menggunakan informasi yang berasal dari
lingkungannya dalam rangka mengonstruksi interpretasi pribadi serta maknamaknanya. Makna dibangun ketika guru memberikan permasalahan yang relevan
dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, memberi
kesempatan kepada siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Untuk
membangun makna tersebut, proses belajar mengajar berpusat pada siswa
(Hamdani, 2011: 23).
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Proses belajar mengajar yang bermakna hendaknya memperhatikan
penerapan variasi model dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan pemilihan
model pembelajaran, Rusman (2012: 1) berpendapat bahwa pembelajaran
merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling
berhubungan satu dengan yang lain. Komponen-komponen tersebut meliputi:
tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut
harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model-model
pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses
interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya untuk
mewujudkan proses belajar mengajar yang dapat disampaikan secara verbal
maupun nonverbal. Pembelajaran juga dimaksudkan untuk memberikan
pengalaman yang bermakna bagi siswa sehingga kualitas belajar siswa dapat
meningkat.
2.1.2 Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif merupakan pembentukan kegiatan belajar
mengajar berupa kelompok-kelompok kecil dan didalamnya terdapat kegiatan
aktif melalui diskusi. Slavin (2014: 4) pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana para
siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama
lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Suprijono (2012: 54) pembelajaran
kooperatif adalah semua jenis kerja kelompok yang didalamnya berisi kegiatan
yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Sedangkan menurut
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Sanjaya (2011: 242) pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran
dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat
sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis
kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan menempatkan siswa secara
berkelompok serta bekerjasama dalam bentuk diskusi untuk menguasai materi
yang diberikan oleh guru. Dalam pembelajaran kooperatif, guru berperan sebagai
fasilitator yang membimbing dan memimpin diskusi kelompok.
2.1.3 Model Numbered Heads Together
2.1.3.1. Pengertian Model Numbered Heads Together
Gagasan dasar dari pembelajaran Numbered Heads Together adalah
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu
pelajaran dan mengecek pemahaman siswa terhadap isi pelajaran tersebut
(Trianto, 2007: 62). Jadi model Numbered Heads Together metode belajar dengan
cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak,
guru memanggil nomor dari siswa (Hamdani, 2011: 89).
2.1.3.2. Kelebihan model Numbered Heads Together
Beberapa kelebihan dari model Numbered Heads Together (Hamdani,
2011: 90) antara lain:
1) Setiap siswa menjadi siap semua dalam mengikuti pembelajaran.
2) Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.
3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.
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2.1.3.3. Kelemahan model Numbered Heads Together
1) Kelas cenderung ramai dikarenakan banyak siswa yang ingin menyampaikan
pendapatnya.
2) Siswa dapat tertunjuk oleh guru berulang kali.
3) Terdapat siswa yang tidak tertunjuk oleh guru, sedangkan siswa tersebut
kooperatif selama pembelajaran.
2.1.3.4. Solusi model Numbered Heads Together
1) Diperlukan pengelolaan kelas dan perencanaan pembelajaran yang baik oleh
guru.
2) Untuk menghindari tertunjuknya siswa yang sama, guru dapat mencatat nama
siswa yang telah tertunjuk.
3) Siswa yang tidak tertunjuk saat pembelajaran, guru dapat menunjuk siswa
tersebut saat pembelajaran berikutnya atau memberi reward diakhir
pembelajaran bagi siswa yang aktif dalam pembelajaran yang dilakukan.
2.1.3.5. Langkah-langkah pembelajaran model Numbered Heads Together
Menurut Hamdani (2011: 90), langkah-langkah model Numbered Heads
Together adalah sebagai berikut:
1) Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor.
2) Guru

memberikan

tugas

dan

tiap-tiap

kelompok

disuruh

untuk

mengerjakannya.
3) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat mengerjakannya.
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4) Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil
melaporkan hasil kerja sama mereka.
5) Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor
lain.
6) Kesimpulan.
Dari pengertian, kelebihan, kelemahan, solusi, dan langkah-langkah
pembelajaran model Numbered Heads Together dapat kita simpulkan bahwa
pembelajaran dengan model ini menekankan pada siswa untuk bekerja sama
dalam diskusi kelompok sehingga dalam pembelajaran ini siswa yang pandai
dapat mengajari siswa yang kurang pandai disetiap kelompok. Model
pembelajaran ini melatih siswa untuk berani mengungkapkan ide-ide atau gagasan
sehingga siswa akan lebih percaya diri dalam berbicara.
2.1.4. Media Visual
Media visual menurut Hamdani (2011: 248) adalah media yang hanya bisa
dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering
digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi
pelajaran. Media visual terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan
(nonprojected visuals) dan media yang dapat diproyeksikan (project visual).
Sementara itu Munadi (2013: 56) menyebutkan bahwa media visual adalah media
yang hanya melibatkan indera penglihatan. Termasuk dalam jenis media ini
adalah media cetak-verbal, media cetak-grafik, dan media visual non-cetak.
Pertama, media visual-verbal adalah media visual yang memuat pesan-pesan
verbal (pesan linguistik berbentuk tulisan). Kedua, media visual nonverbal grafis
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adalah media visual yang memuat pesan nonverbal yakni berupa simbol-simbol
visual atau unsur-unsur grafis, seperti gambar (sketsa, lukisan, dan foto), grafik,
diagram, bagan, dan peta. Ketiga, media visual nonverbal tiga dimensi adalah
media visual yang memiliki tiga dimensi berupa model seperti miniatur, mock up,
specimen, dan diorama.
Jenis media visual yang pertama dan kedua bisa dibuat dalam bentuk
media cetak seperti buku, majalah, koran, modul, komik, poster, dan atlas. Bisa
juga dibuat di atas papan visual seperti papan tulis dan papan pamer (display
board) dan bisa juga dibuat dalam bentuk tayangan, yakni melalui projectable
aids atau alat-alat yang mampu memproyeksikan pesan-pesan visual, seperti
opaque projector, OHP (overhead projector), digital projector (biasa disebut
sebagai LCD atau infocus).
Simbol pesan visual untuk pembelajaran hendaknya memperhatikan
prinsip-prinsip tertentu, antara lain kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, dan
keseimbangan Arsyad (2013: 103-105).
1. Kesederhanaan
Secara umum kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang
terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan
siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan visual itu. Pesan atau
informasi yang panjang atau rumit harus dibagi-bagi ke dalam beberapa bahan
visual yang mudah dibaca dan mudah dipahami, demikian pula teks yang
menyertai bahan visual harus dibatasi (misalnya antara 15 sampai 20 kata). Katakata harus memakai huruf yang sederhana dengan gaya huruf yang mudah terbaca
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dan tidak terlalu beragam dalam satu tampilan ataupun serangkaian tampilan
visual. Kalimat-kalimatnya juga harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti.
2. Keterpaduan
Keterpaduan mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemenelemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemenelemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan sehingga
visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal yang dapat
membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya.
3. Penekanan
Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin seringkali konsep
yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan
menjadi pusat perhatian siswa. Dengan menggunakan ukuran, hubunganhubungan, perspektif, atau ruang penekanan dapat diberikan kepada unsur
terpenting.
4. Keseimbangan
Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati penayangan yang
memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris.
Kesimbangan yang keseluruhannya simetris disebut keseimbangan formal.
Sedangkan keseimbangan yang memerlukan daya imajinasi yang lebih tinggi
disebut keseimbangan informal.
Adapun kelebihan dari media visual (Wibawa dan Mukti, 2001:42) yaitu:
1) Umumnya murah harganya;
2) Mudah didapat;
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3) Mudah digunakan;
4) Dapat memperjelas suatu masalah;
5) Lebih realistis;
6) Dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamatan;
7) Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa
media visual merupakan media yang menekankan pada pengamatan oleh indera
penglihat. Media tersebut bisa berupa gambar, grafik, diagram, bagan, dan peta
yang disajikan dengan cara dicetak, ditempel pada papan, maupun diproyeksikan.
Jadi, media visual adalah media yang hanya dapat dinikmati melalui penglihatan
saja.
2.1.5.

Kualitas Pembelajaran
Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194) menyatakan bahwa kualitas dapat

dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas
dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau
sasarannya. Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup
berbagai faktor didalam maupun diluar diri seseorang. Efektivitas tidak hanya
dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau
sikap orangnya.
Hamdani (2011: 194) mengemukakan aspek-aspek efektivitas belajar,
yaitu: peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan sikap,
perilaku, kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi,
peningkatan interaksi kultural. Hal ini penting untuk dimaknai bahwa
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keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa ditentukan oleh
efektivitasnya dalam upaya pencapaian kompetensi belajar.
Dalam mencapai efektivitas belajar ini, UNESCO (1996) menetapkan
empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh
pengelola dunia pendidikan yaitu: (1) belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan
(learning to know); (2) belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do); (3)
belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together); (4) belajar untuk
mengembangkan diri secara maksimal (learning to be). Keempat pilar tersebut
berjalan dengan baik jika diwarnai dengan pengembangan keberagaman. Nilainilai keberagaman ini sangat dibutuhkan siswa dalam menapaki kehidupan di
dunia ini. Pengintegrasian nilai-nilai agama kedalam mata pelajaran akan
membentuk pribadi anak yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
MenurutDepdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah keterkaitan
sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media,
fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar
yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran
dapat dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak
belajar peserta didik, hasil belajar, iklim pembelajaran, materi pembelajaran,
kualitas media pembelajaran.
Dari beberapa komponen kualitas pembelajaran diatas, dalam penelitian ini
dibatasi tiga komponen kualitas pembelajaran meliputi perilaku pembelajaran
guru dalam hal ini adalah keterampilan guru, perilaku siswa dalam hal ini adalah
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aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa karena ketiga komponen tersebut sudah
mewakili komponen lainnya.
Komponen kualitas pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut:
2.1.5.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran
Rusman (2014: 80) keterampilan dasar mengajar merupakan suatu
karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan
keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan mengajar
merupakan bentuk perilaku yang mendasar yang harus dimiliki oleh seorang guru
sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara
terencana dan profesional. Sanjaya (2011: 33) keterampilan dasar mengajar guru
sangat diperlukan dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran. Terdapat sembilan
keterampilan guru yang akan dikaji sabagai berikut:
a. Keterampilan Membuka Pelajaran
Rusman (2014: 80) membuka pelajaran adalah usaha guru pada kegiatan
pembelajaran untuk menciptakan prakondisi agar siswa dapat memusatkan
perhatian pada kegiatan pembelajaran, sehingga usaha tersebut akan memberikan
efek yang positif terhadap kegiatan pembelajaran. Sanjaya (2011: 42) membuka
pelajaran adalah usaha guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan
prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman
belajar sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan.
Komponen membuka pelajaran adalah: 1) menarik perhatian siswa dengan
gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran
yang bervariasi; 2) menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan,
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menimbulkan rasa ingin tahu, dan mengemukakan ide yang bertentangan, dan
memperhatikan minat siswa; 3) memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti
mengemukakan tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas, menyarankan
langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan
dibahas dan mengajukan beberapa pertanyaan; 4) memberikan apersepsi adalah
memberikan kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari,
sehingga materi yang dipelajari merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak
terpisah-pisah.
b. Keterampilan Bertanya
Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang
sangat penting untuk dikuasai sebab dengan keterampilan ini guru dapat
menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Rusman (2014: 82)
pada setiap pembelajaran guru merupakan fasilitator untuk mendukung
kemampuan bertanya siswa. Bertanya merupakan salah satu cara yang dilakukan
untuk memunculkan aktualisasi diri siswa. Proses pembelajaran setiap pertanyaan
baik kalimat tanya atau suruhan yang menuntut respon siswa perlu dilakukan agar
siswa memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir.
Keterampilan guru dalam memberikan maupun memunculkan pertanyaan sangat
penting

untuk

membantu

siswa

meningkatkan

dan

mengonstruksi

pengetahuannya.
Keterampilan guru dalam memberikan pertanyaan yang tepat akan
memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa, yaitu: 1)
meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran; 2) mengembangkan
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minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang dibicarakan; 3)
mengembangkan cara berpikir dan cara belajar aktif dari siswa; 4) menuntun
proses berpikir siswa; 5) memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang
sedang dibahas. Sanjaya (2011: 34) pertanyaan yang baik memiliki dampak yang
positif terhadap siswa, yaitu : 1) bisa meningkatkan pertisipasi siswa secara penuh
dalam proses pembelajaran; 2) dapat meningkatkan keterampilan kemampuan
berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri pada hakikatnya bertanya; 3) dapat
membangkitkan rasa ingin tahu siswa secara menuntun siswa untuk menentukan
jawaban; 4) memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas.
Prinsip-prinsip pokok keterampilan bertanya yang harus diperhatikan oleh
guru, antara lain: 1) berikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa
di kelas; 2) berikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan; 3) berikan
kesempatan kepada yang bersedia menjawab terlebih dahulu; 4) tunjuk siswa
untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk berpikir; 5) berikan penghargaan
atas jawaban yang diberikan.
c. Keterampilan Memberi Penguatan
Penguatan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat
meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut (Rusman,
2014: 84). Hal tersebut ditegaskan oleh Sanjaya (2013: 37) keterampilan dasar
penguatan adalah segala bentuk respon dari modifikasi tingkah laku guru terhadap
tingkah laku siswa dengan tujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi
siswa atas perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau
koreksi. Pemberian penguatan dapat dilakukan baik dalam bentuk penguatan
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verbal (penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik kata-kata pujian dan
penghargaan, seperti seratus, bagus, pintar, betul, tepat sekali, hebat, dan
sebagainya) ataupun nonverbal (penguatan yang diungkapkan dalam bentuk
gerak, isyarat, sentuhan, elusan, pendekatan, dan sebagainya, misalnya anggukan
kepala tanda setuju, gelengan kepala tanda tidak setuju, mengerutkan dahi, dan
lain-lain).
Terdapat empat cara dalam memberikan penguatan, yaitu: 1) penguatan
kepada pribadi tertentu; 2) penguatan kepada kelompok siswa; 3) pemberian
penguatan dengan segera; 4) variasi dalam penggunaan. Hal-hal yang harus
diperhatikan

dalam

memberikan

penguatan

agar

penguatan

itu

dapat

meningkatkan motivasi pembelajaran, yaitu: a) kehangatan dan keantusiasan; b)
kebermaknaan; c) penggunaan penguatan yang bervariasi; d) pemberian
penguatan dengan segera.
d. Keterampilan Mengadakan Variasi
Siswa adalah individu yang unik, heterogen, dan memiliki ketertarikan yang
berbeda-beda. Siswa ada yang memiliki kecenderungan auditif (senang
mendengarkan), visual (senang melihat), dan kecenderungan kinestetik (senang
melakukan). Oleh sebab itu, guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi
dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan multisumber, multimedia,
multimetode, multistrategi, dan multimodel (Rusman, 2014: 85). Sanjaya (2011:
38-39) variasi stimulus adalah keterampilan guru untuk menjaga agar iklim
pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa
menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah, dan berpartisipasi aktif
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dalam setiap langkah kegiatanpembelajaran. Komponen-komponen variasi yang
sering dilaksanakan meliputi: 1) variasi dalam metode dan gaya mengajar guru
pada proses pembelajaran; 2) variasi penggunaan media, bahan-bahan dan sumber
belajar; serta 3) variasi pola interaksi dan kegiatan siswa.
e.

Keterampilan Menjelaskan
Tugas seorang guru yang utama adalah mengajar. Pelaksanaan tugas

mengajar

menuntut

guru

untuk

menguasai

keterampilan

menjelaskan.

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara
lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan
satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan akibat (Rusman, 2014: 86).
Penjelasan materi pembelajaran yang baik akan membantu siswa memahami
bahan pelajaran. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan yaitu: 1)
merencanakan dan 2) penyajian suatu penjelasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang
harus diperhatikan guru dalam melaksanakan keterampilan menjelaskan adalah: 1)
keterkaitan dengan tujuan; 2) relevan antara penjelasan dengan materi dan
karakteristik siswa; 3) kebermaknaan; 4) dinamis; 5) penjelasan dilakukan dalam
kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Rusman (2014: 89) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem
pembelajaran yang dibutuhkan siswa secara kelompok. Komponen-komponen
yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi kelompok, yaitu: 1)
memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; 2) memperjelas
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masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman; 3) menganalisis pandangan
siswa; 4) meningkatkan partisipasi siswa; 5) memberikan kesempatan untuk
berpartisipasi;

6)

menutup

diskusi;

7) menghindari

mendominasi

atau

memonopoli pembicaraan dalam diskusi.
g. Keterampilan Mengelola Kelas
Mengelola kelas merupakan usaha guru dalam membentuk kelas yang
kondusif untuk berlangsungnya proses belajar mengajar (Sardiman, 2011: 169).
Djamarah (2010: 173) pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk
menciptakan

dan

memelihara

kondisi

belajar

yang

optimal

dan

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuan
pengelolaan kelas secara umum adalah penyediaan fasilitas bagi bermacammacamkegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual
dalam kelas. Rusman (2014: 90) menjabarkan komponen-komponen dalam
mengelola kelas meliputi keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan
pemeliharaan kondisi belajar yang optimal serta keterampilan yang berhubungan
dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal.
h. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan
Rusman (2014: 91) pembelajaran individu adalah pembelajaran yang paling
humanis. Guru dapat melakukan variasi, bimbingan, dan penggunaan media
pembelajaran

dalam

rangka

memberikan

sentuhan

kebutuhan

individu.

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran
perseorangan ini adalah: 1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi;
2) keterampilan mengorganisasi; 3) keterampilan membimbing dan memudahkan
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belajar; serta 4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan
pembelajaran.
i.

Keterampilan Menutup Pelajaran
Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk

mengakhiri pembelajaran (Rusman, 2014: 92). Kegiatan ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa
untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dan keberhasilan guru dalam proses
pembelajaran. Sanjaya (2011: 43) bahwa kegiatan menutup pembelajaran diperlukan untuk mengetahui apa yang dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan
pengalaman sebelumnya. Komponen-komponen menutup pelajaran yaitu: 1)
meninjau

kembali

penguasaan

materi

pokok

dengan

merangkum

atau

menyimpulkan hasil pembelajaran; dan 2) melakukan evaluasi.
Berdasarkan uraian mengenai keterampilan mengajar, dapat disimpulkan
bahwa keterampilan mengajar guru merupakan seperangkat kemampuan yang
perlu dikuasai guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara optimal,
sehingga siswa dapat mencapai kemajuan belajar secara maksimal. Keterampilan
guru dalam penelitian ini adalah keterampilan membuka pelajaran, keterampilan
bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi,
keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil,
keterampilan mengelola kelas, keterampilan pembelajaran perseorangan dan
keterampilan menutup pelajaran.
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Indikator keterampilan guru berdasarkan komponen keterampilan guru pada
Rusman (2014: 80-92) yang disesuaikan dengan penerapan model Numbered
Heads Together berbantuan media visual adalah:
a. Melaksanakan kegiatan pendahuluan (keterampilan membuka pelajaran),
dengan deskriptor meliputi: 1) melakukan apersepsi sesuai materi; 2)
mengemukakan cakupan materi; 3) memberikan motivasi; 4) menyampaikan
tujuan pembelajaran.
b. Memberi penjelasan tentang materi (keterampilan menjelaskan), dengan
deskriptor meliputi: 1) penjelasan materi jelas dan mudah dipahami; 2)
penyampaian materi secara runtut dan sistematis; 3) penjelasan materi sesuai
tujuan; 4) keseimbangan antara keluasan materi dengan waktu yang tersedia.
c. Membimbing pelaksanaan tanya jawab (keterampilan bertanya), dengan
deskriptor meliputi: 1) pertanyaan diberikan dengan jelas; 2) pertanyaan sesuai
dengan materi; 3) memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya; 4)
memberikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan.
d. Memilih dan menyajikan media visual (keterampilan mengadakan variasi),
dengan deskriptor meliputi: 1) media visualsesuai materi; 2) media visual
terlihat jelas; 3) penggunaan media visual menarik perhatian siswa; 4) media
visual digunakan sesuai tujuan.
e. Membimbing

pembelajaran

perseorangan

(Keterampilan

pembelajaran

perseorangan), dengan deskriptor meliputi: 1) mengadakan pendekatan secara
pribadi; 2) menyesuaikan materi dengan waktu pembelajaran; 3) membimbing

32

siswa belajar mandiri; 4) memberikan materi sesuai perkembangan siswa
untuk memudahkan belajar.
f. Membimbing diskusi kelompok (keterampilan membimbing diskusi kelompok
kecil), dengan deskriptor meliputi: 1) membimbing siswa mengemukakan
pendapatnya; 2) menghindari dominasi dalam kelompok; 3) memusatkan
perhatian siswa pada diskusi; 4) menyampaikan urutan kerja kelompok.
g. Menciptakan iklim belajar yang kondusif (keterampilam mengelola kelas),
dengan deskriptor meliputi: 1) pembelajaran dimulai dan diakhiri sesuai
rencana; 2) pelaksanaan pembelajaran kondusif; 3) mengkondisikan siswa
duduk di tempatnya masing-masing; 4) menegur siswa yang gaduh.
h. Memberikan penguatan (keterampilan memberi penguatan), dengan deskriptor
meliputi: 1) pemberian penguatan secara pribadi; 2) pemberian penguatan
secara kelompok; 3) pemberian penguatan dengan segera; 4) variasi dalam
pemberian penguatan.
i. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran), dengan deskriptor
meliputi: 1) bersama-sama siswa menyimpulkan materi; 2) melakukan
refleksi; 3) mengadakan evaluasi; 4) memberikan tindak lanjut dan
menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya.
2.1.5.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
Aktivitas siswa merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar.
Hal ini berkaitan dengan peran siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Anitah
(2009: 2.13) mengemukakan bahwa proses belajar mengajar merupakan rangkaian

33

aktivitas siswa melalui pengalaman belajar (learning experience) untuk
membentuk perilaku siswa.
Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah.
Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim
terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2012:
101) membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain
dapat digolongkan sebagai berikut:
1) Visual

activities,

yang

termasuk

di

dalamnya

misalnya

membaca,

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.
3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,
musik, pidato.
4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket,
menyalin.
5) Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.
6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan,
membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.
7) Mental

activities,

sebagai

contoh

misalnya:

menanggapi,

mengingat,

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.
8) Emotional activities, seperti misalnya: manaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas-aktivitas siswa
tersebut tidaklah terpisah satu sama lain. Setiap siswa berhak untuk aktif secara
fisik maupun psikis dalam pembelajaran. Meningkatnya aktivitas siswa dalam
belajar akan membawa dampak berupa hasil belajar yang baik. Indikator aktivitas
siswa dalam penelitian ini adalah: (1) mempersiapkan diri dalam menerima
pembelajaran (emotional activities); (2) menanggapi apersepsi yang disampaikan
oleh guru (mental activities, oral activities); (3) memperhatikan penjelasan dari
guru (listening activities, visual activities, oral activities); (4) melakukan tanya
jawab tentang materi yang disampaikan (oral activities); (5) melaksanakan
kegiatan belajar secara berkelompok (oral, listening, writing, dan drawing
activities); (6) mempresentasikan hasil diskusi kelompok (oral activities dan
mental activities); (7) melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran (oral
activities); (8) mengerjakan soal evalusi (writing activities dan mental activities).
2.1.5.3. Iklim Pembelajaran
Menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004), iklim pembelajaran mencakup :
a) Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan
pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi
pembentukan profesionalitas kependidikan
b) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru.
Kondisi dan suasana belajar berpengaruh terhadap pembelajaran. Oleh
karena itu, salah satu faktor penting untuk keberhasilan pembelajaran adalah
terpenuhinya kondisi dan suasana belajar yang optimal (Ekosiswoyo dan
Rachman, 2000: 65)
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklim belajar
turut berperan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Iklim belajar yang kondusif
dapat meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran begitu juga sebaliknya.
Adapun indikator iklim pembelajaran yang baik diantaranya meliputi suasana
kelas dan interaksi dalam pembelajaran.
2.1.5.4. Materi Pembelajaran
Materi pelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam proses
pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari
kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara
sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap
intensitas proses pembelajaran (Rifa’i dan Tri Anni, 2009: 195). Tanpa bahan
pelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Karena itu, guru yang akan
mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikannya pada anak didik. Sementara itu Hamdani (2011: 120) menyatakan bahwa
bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis
yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan
kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang
memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran
(instructional material) secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi
yang telah ditentukan.
Ali (dalam Susanto, 2013: 133) berpendapat bahwa dalam menyusun atau
menetapkan materi pelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut:
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1) Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan/menunjang tercapainya tujuan
instruksional.
2) Materi pelajaran hendaknya sesuai pendidikan/perkembangan siswa pada
umumnya.
3) Materipelajaran

hendaknya

terorganisasi

secara

sistematik

dan

berkesinambungan.
4) Materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual dan
konseptual.
Berdasarkan

uraian

tentang

pengertian

bahan

ajar

atau

materi

pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran
merupakan materi atau bahan yang disampaikan oleh guru kepada siswa dalam
pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam penelitian ini materi
yang dibahas adalah materi tentang sifat-sifat cahaya. Adapun indikator materi
pembelajaran yang berkualitas diataranya; (1) kesesuaian materi dalam
pembelajaran; (2) penerapan materi dalam pembelajaran; (3) kesesuaian materi
dengan tingkat perkembangan siswa.
2.1.5.5. Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam
proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran dan
sebagai komponen pendukung strategi pembelajaran disamping komponen waktu
dan komponen metode pembelajaran. Media digunakan dalam kegiatan
instruksional antara lain karena: 1) media dapat memperbesar benda yang sangat
kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi dapat dilihat dengan jelas; 2) dapat
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menyajikan benda yang jauh dari subyek belajar; 3) menyajikan peristiwa yang
komplek, rumit, dan berlangsung cepat menjadi sistematik dan sederhana,
sehingga mudah diikuti (Rifa’i dan Tri Anni, 2009: 196).
Sehubungan dengan itu Hamdani (2011: 244) mendefinisikan media
pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang
pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga mendorong terciptanya proses
belajar mengajar pada diri siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat
siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan
pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan
penafsiran data, dan memadatkan informasi.
Media pembelajaran menurut Aqib (2013: 50) yaitu segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses
belajar pada si pembelajar.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan oleh guru untuk
memudahkan penyaluran informasi kepada siswa. Dalam hal ini media berperan
sebagai perantara atau jembatan antara guru dan siswa sehingga materi yang akan
disampaikan oleh guru dapat lebih mudah ditangkap oleh siswa.
Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman
belajar siswa, Edgar Dale (dalam Sanjaya, 2011: 165-166) melukiskannya dalam
sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman (cone of
experience). Kerucut pengalaman Edgar Dale pada saat ini dianut secara luas
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untuk menentukan alat bantu atau media apa yang sesuai agar siswa memperoleh
pengalaman belajar sevara mudah.
Bagan 2.1
Kerucut Pengalaman Edgar Dale

a. Pengalaman

langsung

(Direct

Purposeful

Experiences)

merupakan

pengalaman yang diperoleh siswa sebagai hasil dari aktivitas sendiri. Karena
pengalaman langsung inilah maka ada kecenderungan hasil yang diperoleh
siswa menjadi konkret sehingga akan memiliki ketepatan yang tinggi.
b. Pengalaman tiruan (Contrived Experiences) adalah pengalaman yang
diperoleh melalui benda atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati
keadaan yang sebenarnya.
c. Pengalaman melalui drama (Dramatized Experiences) yaitu pengalaman yang
diperoleh dari kondisi dan situasi yang diciptakan melalui drama (peragaan)
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dengan menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai.
d. Pengalaman

melalui

demonstrasi

(Demonstrations)

adalah

teknik

penyampaian informasi melalui peragaan.
e. Pengalaman Wisata (Field Trips) yaitu pengalaman yang diperoleh melalui
kunjungan wisata ke suatu objek yang ingin dipelajari.
f. Pengalaman melalui pameran (Exhibits). Melalui pameran siswa dapat
mengamati hal-hal yang ingin dipelajari.
g. Pengalaman melalui televisi (Televisions) merupakan pengalaman tidak
langsung, sebab televisi merupakan perantara.
h. Pengalaman melalui gambar hidup dan film (Motions Pictures). Gambar hidup
atau film merupakan rangkaian gambar mati yang diproyeksikan pada layar
dengan kecepatan tertentu.
i. Pengalaman melalui radeo, tape recorder, dan gambar (Recordings-Radio).
Media ini sifatnya lebih abstrak sebab hanya mengandalkan salah satu indra
yaitu indra pendengaran atau penglihatan saja.
j. Pengalaman melalui lambang-lambang visual (Visual Symbols) seperti grafik,
gambar, dan bagian. Sebagai alat komunikasi lambing visual dapat
memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada siswa.
k. Pengalaman

melalui

lambang

verbal

(Verbal

Symbols),

merupakan

pengalaman yang sifatnya lebih abstrak. Sebab, siswa memperoleh
pengalaman hanya melalui bahasa lisan maupun tulisan.
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Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale itu memberikan
gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses
perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan
mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa.
Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui
pengalaman

yang diperoleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak siswa

memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka
semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa.
2.1.5.6. Hasil Belajar
Tujuan akhir darisebuah pembelajaranadalah hasil belajar. Keberhasilan
seseorang dalam belajar diukur dari hasil belajarnya. Suprijono (2012:7)
mendefinisikan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara
keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya,
hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan sebagaimana
tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan
komprehensif.
Seperti halnya pendapat di atas, Rifa’i dan Tri Anni (2009: 85-89)
mengungkapkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang
diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspekaspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh
peserta didik. Hasil belajar ini diklasifikasikan oleh Bloom dalam tiga ranah
belajar, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain),
dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain).
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1) Ranah Kognitif
Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan,
dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi kategori pengetahuan
(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis
(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). Namun untuk saat ini
kategori tersebut sudah direvisi menjadi kategori pengetahuan (knowledge),
pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis (analysis),
penilaian (evaluation), dan mencipta (creating) (Arends 2008:85).
Indikator ranah kognitif dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model
Numbered Heads Together berbantuan media visual adalah sebagai berikut.
a.

Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya

b.

Menjelaskan sifat-sifat cahaya

c.

Melakukan percoban cahaya merambat lurus

d.

Menyusun laporan hasil percobaan tentang cahaya merambat lurus

e.

Menjelaskan sifat-sifat bayangan dalam cermin

f.

Menentukan sifat-sifat bayangan dalam cermin

g.

Melakukan percobaan sifat-sifat bayangan cermin cekung dan cembung

h.

Menyusun laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin
cekung dan cembung

i.

Mengidentifikasi peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari

j.

Menjelaskan peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari

k.

Melakukan percobaan peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan seharihari
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l.

Menyusun laporan hasil percobaan peristiwa penguraian cahaya dalam
kehidupan sehari-hari

2) Ranah Afektif
Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori
tujuannya mencerminkan hirarki yang berentangan dari keinginan untuk
menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori peserta didikan
afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian
(valuing),

pengorganisasian

(organization),

pembentukan

pola

hidup

(organization by a value complex).
Indikator ranah afektif dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model
Numbered Heads Together berbantuan media visual adalah sebagai berikut.
a. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran.
b. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru.
c. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok.
d. Siswa saling bekerjasama dalam kelompok.
e. Mendengarkan teman yang sedang bertanya atau menyampaikan pendapat.
3) Ranah Psikomotorik
Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemapuan fisik seperti keterampilan
motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Kategori jenis
perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi (perception), kesiapan (set),
gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan
kompleks (complex overt response), penyesuaian (adaptation), dan kreativitas
(originality).
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Indikator ranah psikomotorik dalam pembelajaran IPA melalui penerapan
model Numbered Heads Together berbantuan media visual adalah sebagai berikut.
a. Memberikan tanggapan saat guru menyampaikan apersepsi.
b. Aktif bertanya dan menyampaikan pendapat saat guru menjelaskan.
c. Mempresentasikan hasil diskusi kepada teman-temannya.
d. Menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain.
e. Siswa menyimpulkan hasil diskusi.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar merupakan perubahan perilaku peserta didik yang didapatkan setelah
mengikuti kegiatan belajar, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Apabila ketiga ranah tersebut dapat tercapai, maka hasil belajar yang diperoleh
akan menunjukkan hasil yang optimal. Adapun hasil belajar yang akan dikaji
dalam penelitian ini adalah pada ranah kognitif, sedangkan ranah afektif dan
psikomotor akan menjadi objek pengamatan yang dimasukkan ke dalam aktivitas
siswa.
Setelah dijelaskan tentang komponen kualitas pembelajaran, maka kita
dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kualitas pembelajaran
adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembelajaran
dalam memfasilitasi dan mengorganisir lingkungan bagi peserta didik. Kualitas
pembelajaran dapat dilihat dari keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim
pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan hasil belajar. Dari
beberapa indikator kualitas pembelajaran tersebut, yang diamati dan diteliti pada
penelitian ini hanya di batasi pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
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belajar. Hal ini dikarenakan ketiga indikator tersebut sudah mencakup indikator
lainnya.
2.1.6.

Pembelajaran IPA

2.1.6.1. Pengertian IPA
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains dalam arti sempit merupakan
suatu disiplin ilmu dari physical sciences dan life sciences. James Conant (dalam
Samatowa, 2011: 1) mendefinisikan sains sebagai suatu deretan konsep serta
skema konseptual yangberhubungan satu sama lain dan yang tumbuh sebagai hasil
eksprerimentasi

dan

observasi

serta

berguna

untuk

diamati

dan

dieksperimentasikan lebih lanjut. Sementara itu, dalam Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (2006: 484) disebutkan bahwa Ilmu pengetahuan alam (IPA)
berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga
IPA bukan hanya penguasaan kumpulan ilmu pengetahuan yang berupa faktafakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses
penemuan
Sehubungan dengan pengertian IPA tersebut, Susanto (2013:167)
berpendapat bahwa sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam
semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan
prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu
kesimpulan.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Ilmu
Pengetahuan Alam atau IPA merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari
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tentang alam yang dilakukan melalui observasi atau eksperimen dan didasarkan
pada fakta serta konsep yang ada.
2.1.6.2. Hakikat IPA
Menurut Depdiknas (2007: 8), IPA atau sains merupakan suatu kumpulan
pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara
umum terbatas pada gejala-gejala alam. Dalam perkembangannya IPA tidak
hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta saja tetapi juga ditandai oleh
munculnya metode ilmiah (scientific methods) yang terwujud melalui suatu
rangkaian kerja ilmiah (scientific attitudes). Melalui pembelajaran IPA akan
menumbuhkan rasa ingin tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu
peristiwa itu dapat terjadi.
Hakikat IPA menurut Cain dan Evans (1994: 2-6) menyatakan bahwa:
In the past, science has been approached as a body of knowledge, oe
fact, to be memorized and repeated later on a test. The 1960s saw a
moment in science away from product, or content, emphasis and
toward a process orientation. Science was becoming more of a
“doing” thing. Science educators began using the term sciencing to
focus on this change approach. The hands-on process-oriented kit
approach to elementary science was introduced into many
elementary schools. The new curriculum projects were among the
most exiting things that had over happened to elementary science.
Yang artinya: di masa lalu, pendekatan IPA hanya berupa pengetahuan
saja, fakta, hal yang perlu diingat, dan diulang dalam sebuah tes. Pada tahun 1960an terlihat perubahan dalam IPA dari produk atau isi, menekankan pada orientasi
proses. IPA mengalami perubahan menjadi lebih “melakukan” sesuatu. Para
pendidik IPA mulai menggunakan syarat IPA untuk fokus pada pendekatan
perubahan tersebut. Panduan pendekatan orientasi proses untuk IPA SD
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diperkenalkan pada banyak SD. Proyek kurikulum baru diantara hal paling
menyenangkan itu pernah terjadi di IPA SD.
Merujuk pada definisi di atas, maka dapat diketahui hakikat dari ilmu
pengetahuan alam. Cain dan Evans (1993: 4) membagi 4 sifat dasar IPA, yaitu:
produk, proses, sikap, dan teknologi.
a. IPA sebagai produk
IPA sebagai produk berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip,
dan teori-teori IPA. Produk IPA biasanya dimuat dalam buku ajar, buku-buku
buku-buku teks, dan artikel ilmiah dalam jurnal. Sebagai contoh adalah dalam
pembelajaran IPA dengan materi tentang cahaya, siswa mempelajari fakta bahwa
benda bening yang diletakkan ditempat terang dapat terlihat oleh mata. Hal ini
membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat menembus benda
bening. Sifat cahaya ini merupakan produk dari IPA.
b.

IPA sebagai proses
IPA sebagai proses yaitu memahami bagaimana memperoleh produk IPA.

IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah, jadi dapat dikatakan bahwa
proses IPA adalah metode ilmiah. Metode ilmiah dikembangkan secara bertahap
dan saling terkait agar mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip,
dan teori-teori. Tahapannya disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses
eksperimen atau penelitian yang meliputi: (1) observasi; (2) klasifikasi; (3)
interpretasi; (4) prediksi; (5) hipotesis; (6) mengendalikan variabel; (7)
merencanakan dan melaksanakan penelitian; (8) interferensi; (9) aplikasi; (10)
komunikasi.
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Sepuluh tahapan/keterampilan dasar di atas dikenal sebagai keterampilan
proses. Siswa melakukan praktik dan pengamatan sebagai keterampilan proses
agar mendapatkan pengetahuan tentang IPA, sedangkan guru bertindak sebagai
motivator. Hal ini dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna.
Hal ini dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna.
Contoh IPA sebagai proses adalah siswa melakukan diskusi kelompok
berupa percobaan tentang sifat cahaya dapat merambat lurus sebagai proses untuk
mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang
sebelumnya didapat dari sumber belajar misalnya dari buku maupun guru.
c. IPA sebagai sikap
IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan mempelajari IPA, sikap ilmiah
siswa dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau
kegiatan di lapangan. Sikap ilmiah tersebut adalah sikap ingin tahu dan sikap yang
selalu ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati.
IPA sebagai sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan sikap ilmiah
siswa yang timbul pada saat proses memperoleh produk IPA melalui bertanya,
mengamati,

dan

berdiskusi

dalam

pembelajaran.

Susanto

(2013:

168)

menyebutkan bahwa jenis-jenis sikap ilmiah antara lain: sikap ingin tahu, percaya
diri, jujur, tidak tergesa-gesa, dan objektif terhadap fakta.
Dari interaksi dengan sesamanya, siswa akan belajar menghargai dan
menghormati pendapat orang lain. Misalnya siswa melakukan pengamatan dan
diskusi kelompok mengenai sifat-sifat cahaya terhadap kegiatan manusia. Ketika
melakukan diskusi kelompok, siswa belajar untuk menghargai pendapat orang lain
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dan bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Kegiatan berkelompok ini
mengajarkan sikap untuk saling berbagi tugas dan menanamkan rasa tanggung
jawab pada masing-masing siswa. Dalam kegiatan diskusi, siswa memiliki rasa
ingin tahu terhadap percobaan yang akan dilakukan yang ditandai dengan aktifnya
siswa dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian siswa mengamati apa yang
dijelaskan oleh guru tentang apa pertanyaan yang diajukan, dan diperkuat dengan
melakukan percobaan kelompok dalam pembelajaran.
d. IPA sebagai teknologi
IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi
tantangan dunia yang semakin lama semakin maju karena perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Produk IPA yang telah diuji kebenarannya dapat
diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya
secara langsung dalam bentuk teknologi.
Contoh IPA sebagai teknologi adalah penggunaan kaca pada pembangunan
sebuah rumah yang bertujuan untuk masuknya cahaya dengan cara cahaya dapat
menembus benda bening.
Pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru hendaknya mencakup empat
sifat dasar IPA tersebut agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan
bermakna bagi siswa.
2.1.6.3. Karakteristik IPA
IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya.
Menurut Jacobson & Bregman (dalam Susanto, 2013: 170) karakteristik IPA
tersebut adalah:
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a. IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori.
b. Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena alam,
termasuk juga penerapannya.
c. Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap rahasia
alam.
d. IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atau beberapa
saja.
e. Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebanaran yang bersifat objektif.
Untuk dapat memahami IPA lebih dalam dan menerapkannya dalam
pembelajaran dengan baik, maka perlu diperhatikan pula beberapa karakteristik di
atas agar tercipta pemahaman yang jelas tentang IPA.
2.1.6.4. Pembelajaran IPA di SD
IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum
pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang Sekolah Dasar. Konsep IPA di
Sekolah Dasar merupakan konsep yang masih terpadu, karena belum dipisahkan
secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika.
Aspek pokok dalam pembelajaran IPA adalah anak dapat menyadari
keterbatasan pengetahuan mereka, memiliki rasa ingin tahu untuk menggali
berbagai pengetahuan baru, dan akhirnya dapat mengaplikasikannya dalam
kehidupan mereka (Samatowa, 2011: 10). Bila pembelajaran IPA diarahkan
dengan tujuan seperti ini, diharapkan bahwa pembelajaran IPA di SD dapat
memberikan sumbangan yang nyata dalam memberdayakan siswa.
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Dalam pelaksanaannya, pembelajaran IPA di SD harus disesuaikan dengan
tingkat perkembangan kognitif siswa. Tahap perkembangan belajar siswa SD
sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungan yang ada
disekitarnya. Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang proses
belajar terjadi dalam konteks interaksi diri siswa dengan lingkungannya (Rusman
2012: 250).
Piaget (dalam Rifa’i dan Tri Anni, 2009: 27-30) mengklasifikasikan
perkembangan kognitif anak menjadi beberapa tahap sejalan dengan usianya
yaitu:
1) Tahap Sensorimotorik (0-2 tahun)
Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan
pengalaman indera (sensori) mereka (seperti melihat dan mendengar) dengan
gerakan motorik (otot) mereka (menggapai, menyentuh). Selama tahap ini,
pengetahuan bayi tentang dunia adalah terbatas pada persepsi yang diperoleh dari
penginderaannya dan kegiatan motoriknya. Perilaku yang dimiliki masih terbatas
pada respon motorik sederhana yang disebabkan oleh rangsangan penginderaan.
Anak menggunakan keterampilan dan kemampuannya yang dibawa sejak lahir,
seperti melihat, menggenggam dan mendengar untuk mempelajari lingkungannya.
2) Tahap Praoperasional (2-7 tahun)
Tahap pemikiran ini lebih bersifat simbolis, egoisentris, dan intuitif, sehingga
tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran pada tahap ini terbagi menjadi
dua sub-tahap, yaitu simbolik dan intuitif.

51

3) Sub-tahap Simbolis (2-4 tahun)
Pada tahap ini anak secara mental sudah mampu mempresentasikan obyek
yang tidak nampak dan penggunaan bahasa mulai bekembang ditunjukkan dengan
sikap bermain, sehingga muncul egoism dan animisme. Egosentris ini terjadi
ketika anak tidak mampu membedakan antara perspektif yang dimiliki oleh orang
lain. Anak-anak cenderung mengambil pandangan tentang obyek seperti yang dia
lihat, dan tidak dapat memahami pandangan orang lain pada obyek yang sama.
Animisme merupakan keyakinan bahwa obyek yang tidak bernyawa adalah
mampu bertindak dan memiliki kualitas seperti kehidupan.
4) Sub-tahap Intuitif (4-7 tahun)
Pada tahap ini anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu
jawaban dari semua pertanyaan; disebut intuitif karena anak merasa yakin akan
pengetahuan dan pemahaman mereka, namun tidak menyadari bagaimana mereka
bisa mengetahui cara-cara apa yang mereka ingin ketahui. Mereka mengetahui
tetapi tanpa menggunakan pemikiran rasional.
5) Tahap Operasional Kongkrit (7-11 tahun)
Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun
masih dalam bentuk benda kongkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran
intuitif, namun hanya pada situasi konkrit dan kemampuan untuk menggolonggolongkan sudah ada namun belum bisa memecahkan masalah abstrak.
6) Tahap Operasional Formal (7-15 tahun)
Pada tahap ini anak sudah mampu berfikir abstrak, idealis, dan logis.
Pemikiran operasional formal tampak lebih jelas dalam pemecahan probem
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verbal, seperti anak dapat memecahkan problem walau disajikan secara verbal.
Anak juga mampu berfikir spekulatif tentang kualitas ideal yang mereka inginkan
dalam diri mereka dan diri orang lain. Pemikiran ini bisa menjadi fantasi,
sehingga mereka sering kali menunjukkan keinginan untuk segera mewujudkan
cita-citanya. Di samping itu anak sudah mampu menyusun rencana untuk
memecahkan masalah dan secara sistematis menguji solusinya.
Umumnya anak Indonesia mulai masuk Sekolah Dasar pada usia 6-7 tahun
dan rentang waktu belajar di SD selama 6 tahun maka usia anak Sekolah Dasar
bervariasi antara 6-12 tahun yang artinya meliputi tahap praoperasional sampai
operasional formal. Menurut Asy’ari (2006: 38) pada usia atau tahap tersebut
umumnya anak memiliki sifat:
1) Memiliki rasa ingin tahu yang kuat.
2) Senang bermain atau suasana menggembirakan.
3) Mengatur dirinya sendiri, mengeksplorasi situasi sehingga suka mencobacoba.
4) Memiliki dorongan yang kuat untuk berprestasi, tidak suka mengalami
kegagalan.
5) Akan belajar afektif bila ia merasa senang dengan situasi yang ada.
6) Belajar dengan cara bekerja dan suka mengajarkan apa yang ia bisa pada
temannya.
Namun apabila dicermati lebih lanjut anak yang berada di kelas rendah
atau kelas 1 s/d 3 memiliki kekhasan berbeda dibanding dengan anak yang berada
di kelas atas atau 4 s/d 6. Oleh karena itu dalam pembelajarandi Sekolah Dasar
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perlu ada perbedaan strategi atau penekanan antara siswa kelas rendah atau kelas
tinggi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Dahar (dalam Asy’ary,
2006: 38) menyebutkan bahwa siswa yang berada di kelas rendah atau kelas 1 s/d
3 pada umumnya berusia 6-9 tahun, sehingga berdasarkan klasifikasi Piaget
tingkat perkembangan intelektualnya berada pada tahap akhir praoperasional
sampai operasional kongkrit. Dibanding dengan siswa yang berada di kelas atas
atau yang berusia lebih tua, siswa di kelas rendah memiliki kekhasan tersendiri
antara lain:
1) Penalarannya bersifat transduktif, artinya bukan induktif dan bukan deduktif
malainkan bergerak dari sesuatu yang khusus ke hal yang khusus lagi.
2) Tidak dapat berpikir reversibel atau bolak balik, artinya tidak bisa berpikir
kembali ke titik awal.
3) Bersifat egisentris, artinya memandang sesuatu dari sudut pandang dirinya
sendiri.
4) Belum memiliki pengertian kekekalan materi, mereka cenderung fokus pada
aspek statis tentang sesuatu dari pada perubahan dari keadaan yang satu ke
keadaan yang lain walau ditinjau dari substansi, volume, dan jumlahnya tetap.
5) Belum bisa berpikir secara abstrak, artinya mereka belumbisa memahami bila
A lebih besar B sedang B lebih besar C maka A lebih besar C. Tetapi bila
ketiga unsur tersebut dikongkritkan mereka baru bisa memahami.
Menurut Samatowa (2011: 10) ada beberapa aspek penting yang dapat
diperhatikan guru dalam memberdayakan anak melalui pembelajaran IPA yaitu:
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1) Pentingnya memahami bahwa pada saat memulai kegiatan pembelajarannya,
anak telah memiliki berbagi konsepsi, pengetahuan yang relevan dengan apa
yang mereka pelajari.
2) Aktivitas anak melalui berbagai kegiatan nyata dengan alam menjadi hal
utama dalam pembelajaran IPA.
3) Dalam setiap pembelajaran IPA kegiatan bertanyalah yang menjadi bagian
yang penting, bahkan menjadi bagian yang paling utama dalam pembelajaran.
4) Dalam pembelajaran IPA memberikan kesempatan kepada anak untuk
mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam menjelaskan suatu masalah.
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran
IPA

yang berlangsung di SD hendaknya

disesuaikan dengan tingkat

perkembangan kognitif anak. Pembelajaran sebaiknya dibuat menyenangkan,
misalnya dengan menampilkan media yang dapat menarik perhatian siswa. Selain
itu, pembelajaran juga bisa diselingi dengan permainan agar siswa tidak merasa
bosan. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembelajaran IPA seperti yang
tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat tercapai dengan
optimal.

2.1.7.

Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Numbered Heads
TogetherTogether Berbantuan Media Visual

2.1.7.1. Teori Belajar Konstruktivisme
Salah satu teori yang mendasari pembelajaran Numbered Heads Together
berbantuan media visual adalah adalah teori konstruktivis. Konstruktivisme
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merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia
membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri (Rifa’i dan
Tri Anni, 2009: 225). Menurut teori ini, satu hal yang paling penting dalam
psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekadar memberikan
pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di
benaknya (Susanto, 2013: 96).
Teori belajar konstruktivisme menggambarkan bagaimana belajar itu
terjadi pada individu, berkenaan dengan apakah peserta didik itu menggunakan
pengalamannya untuk memahami pelajaran atau mengikuti pembelajaran dalam
membuat suatu model. Dalam hal ini konstruktivisme menyatakan bahwa peserta
didik membangun pengetahuan diluar pengalamannya. Salah satu tujuan
penggunaan pembelajaran konstruktivisme adalah peserta didik belajar cara-cara
mempelajari sesuatu dengan cara memberikan pelatihan untuk mengambil
prakarsa belajar (Rifa’i dan Tri Anni, 2009: 226)
Konstruktivisme memberikan kerangka pemikiran belajar sebagai proses
sosial atau belajar kolaboratif dan kooperatif. Belajar merupakan hubungan timbal
balik dan fungsional antara individu dan individu, antara individu dan kelompok,
serta kelompok dengan kelompok. Singkatnya belajar adalah interaksi sosial.
Gagasan konstruktivisme mengenai pengetahuan dapat dirangkum sebagai
berikut (Suprijono, 2012: 30):
1) Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu
merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek.
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2) Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yng perlu
untuk pengetahuan.
3) Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang. Struktur konsep
membentuk pengetahuan jika konsep itu berlaku dalam berhadapan dengan
pengalaman-pengalaman seseorang.
Teori ini mendasari pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan
media visual. Dalam pembelajaran Numbered Heads Together siswa belajar untuk
berinteraksi dengan guru maupun siswa lainnya melalui penyampaian gagasan
atau ide juga melalui diskusi kelompok. Selain itu, siswa juga belajar
mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui pengamatan media visual dan
mencari jawaban permasalahan yang diberikan saat diskusi.
2.1.7.2. Teori Belajar Kognitif
Teori kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh
stimulus yang berada di luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya
sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi
untuk mengenal dunia luar, dan dengan pengenalan itu manusia mampu
memberikan respon terhadap stimulus (Rifa’i dan Tri Anni, 2009: 128).
Selanjutnya, Suprijono (2012: 22) menyatakan bahwa dalam teori kognitif
perilaku individu bukan semata-mata respons terhadap yang ada melainkan yang
lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Tingkah laku
seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang
berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif menekankan belajar
sebagai proses internal. Belajar adalah aktivitas yang melibatkan proses berpikir
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yang sagat kompleks. Sehubungan dengan pendapat tersebut, Aqib (2013: 66)
menyebutkan bahwa belajar menurut pandangan teori kognitif merupakan proses
untuk membangun persepsi seseorang dari sebuah objek yang dilihat. Oleh sebab
itu, belajar menurut teori ini adalah lebih mementingkan proses daripada hasil.
Teori ini menjadi dasar dalam pembelajaran Numbered Heads Together
berbantuan media visual karena dalam pembelajaran ini, siswa melakukan
kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses internal dan berpikirnya.
Siswa dipacu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menuangkannya
dalam bentuk peta konsep. Siswa juga belajar untuk membangun persepsi dalam
dirinya melalui objek yang dilihat pada media visual.
2.1.8.

Penerapan Model Numbered Heads Together Berbantuan Media
Visual dalam Pembelajaran IPA
Proses belajar mengajar merupakan inti dari pendidikan. Pembelajaran di

kelas hendaknya dapat memotivasi siswa untuk berperan secara aktif sehingga
siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna. Untuk mewujudkan hal tersebut
maka perlu diterapkan pembelajaran yang inovatif. Salah satunya adalah dengan
menerapkan model Numbered Heads Together berbantuan media visual.
Merujuk pada langkah model Numbered Heads Together menurut
Hamdani (2011: 90) yang dipadukan dengan media visual menurut Munadi (2013:
56), maka peneliti menyusun sebuah sintak pembelajaran sebagai berikut:
1.

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

2.

Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi dengan menampilkan
media visual untuk memudahkan siswa dalam memahami materi.
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3.

Siswa bertanya jawab dengan guru dan teman lainnya tentang materi dalam
tampilan media yang mereka lihat.

4.

Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor.

5.

Guru

memberikan

tugas

dan

tiap-tiap

kelompok

disuruh

untuk

mengerjakannya.
6.

Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat mengerjakannya.

7.

Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan.

8.

Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil
melaporkan hasil kerja sama mereka.

9.

Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menujnuk
nomor lain.

10. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa dari hasil diskusi.
11. Guru melakukan kegiatan penutup.

2.2.

KAJIAN EMPIRIS
Beberapa penelitian yang relevan yang mendukung bahwa penerapan

model Numbered Heads Together berbantuan media visual dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran antara lain sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan Addrienne Harris(2013) dengan judul
Menempatkan Pemikiran secara Bersama-sama, Sistem Mental (Putting our
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Heads Together, Mentalizing Systems). Kelebihan dari model ini adalah tidak
hanya satu orang yang mengemban tugas, melainkan menyatukan beberapa pokok
pikiran yang dapat mempengaruhi kinerja mental seseorang.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan Lerry Maheady (2006) dengan judul
Pengaruh Numbered Heads Together dengan dan Tanpa Paket Insentif terhadap
Kinerja IPA dari Grup Beragam Kelas 6 (The Effects of Numbered Heads
Together With and Without an Incentive Package on the Sains Test Performance
of a Diverse Group of Sixth Graders). Penelitian ini menunjukan pada siklus I
memperoleh rata-rata sebesar 73,2 dan pada siklus II memperoleh rata-rata
sebesar 82,3.
Pulung DhianWijanarko (2014) dengan judul Numbered Head Together
Berbantuan Media Visual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn.
Berikut ini data-data dari penelitian Wijanarko: (1) Keterampilan guru pada siklus
I mendapat jumlah skor 22 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat dengan
jumlah skor 28 dengan kategori baik sekali, dan pada siklus III meningkat dengan
jumlah skor 32 dengan kategori baik sekali, (2) Aktivitas siswa pada siklus I
memperoleh skor mencapai 18,8 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat
dengan jumlah 23,1 dengan kategori baik, dan pada siklus III memperoleh skor
26,3 dengan kategori baik, (3) Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada
siklus I 33,3%, pada siklus II menjadi 51,4%, dan meningkat pada siklus III
menjadi 88,2%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase ketuntasan
hasil belajar siswa pada siklus III dinyatakan berhasil.
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Kristiyawanti (2014) dalam penelitian yang berjudul Penggunaan Media
Gambar Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan yaitu
mengemukakan pendapat/ide (64,96), bertanya (65,05), bekerjasama dengan
teman (77,42), bertukar informasi (82,26), dan mempresentasikan hasil diskusi
(75,46). Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Dengan demikian,
penggunaan media gambar berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas dan hasil
belajar siswapada materi keanekaragaman hayati.
Sriwinda Naba’a (2014) dalam penelitian yang berjudul Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads
Together di kelas IV SDN Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten
Nanggai Kepulauan. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: 1)
Aktivitas guru pada siklus I memperoleh klasifikasi kurang, pada siklus II telah
memperoleh klasifikasi sangat baik; 2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh
klasifikasi kurang, meningkat pada siklus II dengan klasifikasi sangat baik; 3)
Hasil belajar siswa dapat dilihat dari daya serap, ketuntasan, dan post test sebagai
berikut: a) Daya serap siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 66,29
meningkat pada siklus II menjadi 81,95; b) Ketuntasan siswa pada siklus I dengan
hasil tidak tuntas dan meningkat pada siklus II dengan hasil yang tuntas; c) Post
test yang diperoleh siswa pada siklus I memperoleh nilai 68,45 meningkat pada
siklus II dengan nilai rata-rata 85,87. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat
terlihat adanya peningkatan pada setiap indikator penelitian yang diteliti sehingga
dapat dikatakan penelitian ini berhasil.
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Suhardi (2014) dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
Numbered Heads Together (NHT) untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri 3 Tondo. Penelitian ini dilakukan dalam
II siklus. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: (1) Hasil siklus
I diperoleh ketuntasan belajar klasikal mencapai 65%; (2) Aktivitas guru sebesar
87%; (3) Aktivitas siswa sebesar 78%. Selanjutnya pada siklus II diperoleh belajar
klasikal sebesar 85%; (2) Aktivitas guru berada pada kategori sangat baik yaitu
95%; (3) Aktivitas siswa berada pada kategori sangat baik sebesar 92%.
I Gede Bagus Astrawan (2014) dalam penelitian yang berjudul Penerapan
Model Numbered Heads Together dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran IPA di Kelas V SDN 3 Tonggolobibi. Hasil penelitian
menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Hasil tindakan siklus I diperoleh
persentase ketuntasan klasikal sebesar 53,57%; (2) Persentase daya serap klasikal
55,71%. Pada siklus II diperoleh (1) Persentase ketuntasan klasikal sebesar
85,71%; (2) Persentase daya serap klasikal sebesar 76,07%. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut dapat terlihat adanya peningkatan ketuntasan klasikal sehingga
dapat dikatakan penelitian ini berhasil.
Rusmin (2013) dalam penelitian yang berjudul Penerapan Media
Pembelajaran Visual dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V SD Swasta Ir. H. Djuanda Tebing Tinggi
Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini dilakukan dalam II siklus. Sebelum
melaksanakan penelitian, terlebih dahulu para siswa diberikan Pre-test. Hasil pretest menunjukkan bahwa dari 36 orang siswa hanya 20 orang siswa (55.56%)

62

yang mencapai ketuntasan belajar. Kemudian pada siklus I sebanyak 25 orang
siswa (69.44%) mencapai ketuntasan belajar. Ini menunjukkan telah terjadi
peningkatan hasil belajar dari sebelumnya. Pada siklus II diperoleh tingkat
ketuntasan hasil belajar sebanyak 31 orang siswa (86.12%). Jika dibandingkan
dengan siklus I, ketuntasan belajar siswa pada siklus II semakin meningkat.
Dengan melihat nilai pada siklus II, siswa telah mencapai ketuntasan secara
klasikal sehingga tidak perlu lagi diadakan perbaikan ke siklus berikutnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media belajar
visual dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajara IPS pokok bahasan
kenampakan alam dan buatan di Indonesia pada siswa kelas V SD Swasta Ir. H.
Djuanda Tebing Tinggi Tahun Ajaran 2012/2013.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka model Numbered Heads
Together berbantuan media visual dapat digunakan sebagai salah satu alternatif
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang.

2.3.

KERANGKA BERPIKIR
Berdasarkan hasil refleksi peneliti bersama kolaborator, dapat diambil

pokok pemikiran bahwa pembelajaran IPA di SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang
masih belum optimal dengan 34 siswa kelas V yang mencapai KKM sebanyak 12
siswa (35,29%) sedangkan 22 siswa (64,71%) belum mencapai KKM. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dari siswa dan guru. Faktor dari guru
dan ketersediaan sarana prasarana di sekolah antara lain: 1) guru kurang
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memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran; 2) guru kurang kreatif
dalam menerapkan model pembelajaran; 3) guru belum maksimal dalam
menggunakan media pembelajaran; 4) guru kurang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk menyampaikan pendapat
Selain itu ada pula faktor lain yang berasal siswa yang meliputi: 1)
sebagian siswa belum memiliki kesadaran untuk ikut berperan serta secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran; 2) siswa kurang bisa berinteraksi dengan temannya;
3) keberanian siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat masih kurang;
4) siswa seringkali tidak mendengarkan saat guru menyampaiakan materi; 5)
siswa kurang siap dalam diskusi kelompok dan sebagian siswa banyak yang hanya
mengandalkan teman satu kelompok yang pintar saja.
Bertolak dari permasalahan tersebut, peneliti bersama tim kolaborasi
berencana melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan
model Numbered Heads Together berbantuan media visual. Tindakan perbaikan
ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V SDN
Purwoyoso 01 Kota Semarang. Model Numbered Heads Together merupakan
salah satu upaya guru untuk menciptakan variasi dalam pembelajaran sedangkan
media visual ditujukan untuk memudahkan penyampaian materi dan menarik
perhatian siswa agar ikut berperan secara aktif dalam pembelajaran.
Berikut ini kerangka berpikir yang akan diterapkan oleh peneliti.
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Kondisi Awal

Tindakan

Kondisi Akhir

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA
1. guru kurang memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran
2. guru kurang kreatif dalam menerapkan model pembelajaran
3. guru belum maksimal dalam menggunakan media pembelajaran
4. guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat
Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA
1. sebagian siswa belum memiliki kesadaran untuk ikut berperan serta secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran
2. siswa kurang bisa berinteraksi dengan temannya
3. keberanian siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat masih kurang
4. siswa seringkali tidak mendengarkan saat guru menyampaikan materi
5. siswa kurang siap dalam diskusi kelompok dan sebagian siswa banyak yang mengandalkan
teman dalam satu kelompok yang pintar saja.
Hasil belajar siswa
64,71% siswa belum mencapai KKM mata pelajaran IPA

Model Numbered heads togetherBerbantuan Media Visual:
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi dengan menampilkan media visual untuk
memudahkan siswa dalam memahami materi.
3. Siswa bertanya jawab dengan guru dan teman lainnya tentang materi dalam tampilan media
yang mereka lihat.
4. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor.
5. Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk mengerjakannya.
6. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap anggota
kelompok dapat mengerjakannya.
7. Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang berkaitan dengan materi
yang disampaikan.
8. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil melaporkan
hasil kerja sama mereka.
9. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menujnuk nomor lain.
10. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari hasil diskusi.
11. Guru melakukan kegiatan penutup.

Kualitas pembelajaran IPA meningkat yang ditandai dengan:
1. Meningkatnya keterampilan guru dalam pembelajaran IPA.
2. Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA.
3. Meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA.

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir
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2.4.

HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan

maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: Dengan menggunakan
model Numbered Heads Together berbantuan media visual dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
IPA kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. RANCANGAN PENELITIAN
Prosedur penelitian merupakan rangkaian tahapan penelitian dari awal
hingga akhir penelitian. Menurut Arikunto (2009: 16) secara garis besar terdapat
empat tahapan yang lazim dilalui dalam melaksanakan penelitian tindakan, yaitu:
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun model dan penjelasan
untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut.

Bagan 3.1 Prosedur Penelitian Tindakan kelas diadaptasi dari Arikunto 2009

Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
dengan tahapan sebagai berikut :
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3.1.2.

Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan tahap dimana peneliti menentukan titik

atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati,
kemudian membuat instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam
fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2009: 18).
Dalam pelaksanaan penelitian ini, rencana pembelajaran yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator, dan materi
pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa.
2) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario
pembelajaran dengan model Numbered Heads Together berbantuan media
visual.
3) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran.
4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa, dan pedoman
wawancara untuk mengetahui keterampilan guru dalam pembelajaran.
5) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar diskusi kelompok
untuk mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran.
3.1.3.

Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan dalam PTK merupakan implementasi atau

pelaksanaan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto, 2009:
18). Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini direncanakan dalam tiga siklus
dengan menerapkan model Numbered Heads Together berbantuan media visual.
Setiap siklus dilaksanakan satu kali pertemuan dengan alokasi waktu masing-
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masing 2x35 menit. Dalam tahap pelaksanaan evaluasi tindakan, peneliti harus
taat pada apa yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan, yaitu pelaksanaan
pembelajaran menggunakan model Numbered Heads Together berbantuan media
visual. Pada siklus I membahas materi tentang sifat-sifat cahaya, siklus II
membahas materi tentang bayangan dalam cermin, dan siklus III membahas
materi tentang peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari.
3.1.4.

Observasi
Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh

pengamat (Arikunto, 2009: 19). Sedangkan menurut Mulyasa (2011: 69)
Observasi adalah instrumen untuk mengadakan pengamatan terhadap aktivitas dan
kreativitas peserta didik dalam pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas.
Kegiatan observasi dilaksanakan bersama tim kolaborasi untuk
mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA
dengan penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media visual.
3.1.5.

Refleksi
Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang

sudah dilakukan (Arikunto, 2009: 19). Setelah melakukan analisis terhadap
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran serta aktivitas dan hasil belajar
siswa kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang pada mata pelajaran IPA
dengan model Numbered Heads Together berbantuan media visual, apabila
hasilnya belum mencapai kriteria yang telah ditetapkan

maka peneliti

bersamakolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya
mengacu pada siklus sebelumnya. Fungsi adanya siklus adalah untuk
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meningkatkan atau mengadakan suatu perbaikan yang belum terjadi pada
pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga dalam kegiatan pembelajaran
selanjutnya dapat meningkat sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

3.2. PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas meliputi beberapa kegiatan yang tercakup dalam
sebuah siklus yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dimana setiap
siklus dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan. Secara rinci, pelaksanaan tiap
siklus dapat dijelaskan sebagai berikut:
3.2.1. Siklus I
3.2.1.1. Perencanaan
1) Menyusun RPP sesuai dengan model pembelajaran Numbered Heads
Together berbantuan media visual dengan KD 6.1 mendeskripsikan sifat-sifat
cahaya dengan indikator: 1) mengidentifikasi sifat-sifat cahaya; 2)
menjelaskan sifat-sifat cahaya; 3) melakukan percoban cahaya merambat
lurus; dan 4) menyusun laporan hasil percobaan tentang cahaya merambat
lurus.
2) Menyiapkan sumber belajar dan media visual tentang sifat-sifat cahaya.
3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dan pedoman
wawancara untuk mengetahui keterampilan guru
4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar diskusi kelompok
untuk mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran.
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3.2.1.2.

Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan pada siklus ini dirancang sebanyak satu kali
pembelajaran. Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut:
Pra Kegiatan
1. Menyiapkan perangkat pembelajaran.
2. Pengkondisian kelas dengan merapikan tempat duduk siswa.
3. Salam, doa, dan presensi.
Kegiatan Awal
1) Guru memberikan apersepsi “Sebelum berangkat sekolah sebaiknya periksa
dulu

pakaianmu!

Kamu

dapat

menggunakan

cermin

untuk

melihat

penampilanmu. Apakah kalian melihat bayangan tubuh kalian di cermin?
Apakah kalian masih dapat melihat bayangan tubuhmu jika ruangan itu gelap?”
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang diperoleh siswa setelah
mengikuti pembelajaran.
3) Guru memberikan motivasi kepada siswa.
“anak-anak, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Coba
perhatikan materi yang akan ibu sampaikan agar nanti kalian dapat
mengerjakan soal evaluasi dengan baik”
Kegiatan Inti
a. Guru menunjukkan media visual tentang sifat-sifat cahaya. (eksplorasi)
b. Siswa mengamati media visual tentang sifat-sifat cahaya yang disajikan oleh
guru.(elaborasi)
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c. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan atau menceritakan pengalaman
yang berkaitan dengan dengan gambar.(elaborasi)
d. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor. (elaborasi)
e. Guru

memberikan

tugas

dan

tiap-tiap

kelompok

disuruh

untuk

mengerjakannya. (eksplorasi)
f. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa
setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya.(elaborasi)
g. Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan. (elaborasi)
h. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka.(elaborasi)
i. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk
nomor lain.(elaborasi)
j. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari hasil diskusi. (konfirmasi)
k. Guru melakukan kegiatan penutup. (konfirmasi)
Kegiatan Penutup
1) Guru bersama dengan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.
2) Guru memberikan evaluasi kepada siswa secara individu untuk mengetahui
sejauh mana materi yang telah dikuasai oleh siswa.
3) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya.
3.2.1.3. Observasi
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1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam mengelola
kegiatan pembelajaran melalui model Numbered Heads Together berbantuan
media visual (dilakukan oleh observer).
2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama mengikuti proses
pembelajaran melalui model Numbered Heads Together berbantuan media
visual (dilakukan oleh observer).
3.2.1.4. Refleksi
Setelah

melakukan

observasi,

maka

dilakukan

refleksi

terhadap

pelaksanaan pembelajaran IPA melalui model Numbered Heads Together
berbantuan media visual untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan
keterampilan guru dan aktivitas siswa serta hasil belajar pada siklus I. Diantaranya
adalah:
1) Guru belum memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya
2) Guru belum tegas dalam menegur siswa yang gaduh sehingga kondisi kelas
belum kondusif
3) Terdapat siswa yang kurang kurang aktif dalam bertanya dan menjawab
pertanyaan.
4) Dalam kegiatan diskusi kelompok, masih terdapat siswa yang pasif dalam
mengemukakan pendapatnya dan kurang berpartisipasi dalam kelompoknya.
5) Persentase hasil belajar IPA siklus I sebesar 51,51% sehingga belum
memenuhi indikator keberhasilan.
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Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap kekurangan pelaksanaan
pembelajaran siklus I dan merencanakan tindak lanjut dalam siklus II. Adapun
rencana perbaikan untuk pembelajaran siklus II yaitu:
1) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya pada saat proses
pembelajaran berlangsung.
2) Guru menegur siswa yang gaduh dan berbicara sendiri dengan temannya.
3) Guru memotivasi siswa agar lebih aktif dalam bertanya maupun menjawab
pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran.
4) Memotivasi siswa agar lebih aktif dalam mengemukakan pendapat dan dapat
berpartisipasi dalam kelompoknya sehingga tidak terdapat dominasi dalam
kelompok.
5) Melakukan perbaikan dalam pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil
belajar siswa dengan menyiapkan media yang lebih menarik dan bervariasi
serta memberi motivasi kepada siswa untuk lebih rajin dalam belajar.
3.2.2.

Siklus II

3.2.2.1. Perencanaan
a.

Menyusun RPP sesuai dengan model pembelajaran Numbered Heads
Together berbantuan media visual dengan KD 6.1 mendeskripsikan sifat-sifat
cahaya dengan indikator: 1) Menjelaskan sifat-sifat bayangan dalam cermin;
2) Menentukan sifat-sifat bayangan dalam cermin; 3) Melakukan percobaan
sifat-sifat bayangan cermin cekung dan cembung; dan 4) Menyusun laporan
hasil percobaan tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin cekung dan sifatsifat cembung.
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b.

Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar tentang sifat-sifat bayangan
dalam cermin meliputicermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung.

c.

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar diskusi kelompok
untuk mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran.

d.

Menyiapkan lembar observasi, dan pedoman wawancara untuk mengetahui
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran.

3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus ini dirancang sebanyak satu kali
pertemuan. Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut:
Pra Kegiatan
1) Menyiapkan perangkat pembelajaran.
2) Pengkondisian kelas dengan merapikan tempat duduk siswa.
3) Salam, doa, dan presensi.
Kegiatan Awal
1) Guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa sebagai berikut.
“anak-anak, coba ambil sentermu! Nyalakan lampu senter itu dan arahkan ke
cermin! Apa yang dapat kamu lihat? Apakah cahaya lampu senter itu dapat
dipantulkan?”
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang diperoleh siswa setelah
mengikuti pembelajaran.
3) Guru memberikan motivasi kepada siswa.

75

“anak-anak, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Coba
perhatikan materi yang akan ibu sampaikan agar nanti kalian dapat
mengerjakan soal evaluasi dengan baik”
Kegiatan Inti
a. Guru menunjukkan media visual tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin.
(eksplorasi)
b. Siswa mengamati gambar-gambar tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin
yang disajikan oleh guru.(elaborasi)
c. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan atau menceritakan
pengalaman yang berkaitan dengan dengan gambar.(eksplorasi)
d. Guru mengingatkan pada siswa agar mengangkat tangan terlebih dahulu
pada saat akan menjawab pertanyaan, bertanya, maupun berpendapat.
(eksplorasi)
e. Guru menegur siswa yang gaduh dan berbicara sendiri dengan temannya.
(eksplorasi)
f. Guru menyampaikan urutan kerja kelompok sebelum kegiatan diskusi
dimulai. (eksplorasi)
g. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor. (elaborasi)
h. Guru

memberikan

tugas

dan

tiap-tiap

kelompok

disuruh

untuk

mengerjakannya. (elaborasi)
i. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa
setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya.(elaborasi)
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j. Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan. (elaborasi)
k. Guru mengingatkan siswa agar semua siswa ikut berpendapat dalam diskusi
agar tidak terjadi dominasi dalam kelompok pada saat diskusi. (eksplorasi)
l. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka.(elaborasi)
m. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk
nomor lain. (elaborasi)
n. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari hasil diskusi. (konfirmasi)
o. Guru lebih bervariasi dalam memberikan penguatan agar siswa termotivasi
dan percaya diri terhadap kemampuan yang mereka miliki. (konfirmasi)
p. Guru melakukan kegiatan penutup. (konfirmasi)
Kegiatan Penutup
1) Siswa bersama dengan gurumenyimpulkan hasil pembelajaran.
2) Guru memberikan evaluasi kepada siswa secara individu untuk mengetahui
sejauh mana materi yang telah dikuasai oleh siswa.
3) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya.
3.2.2.3. Observasi
1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam mengelola
kegiatan pembelajaran melalui model Numbered Heads Together berbantuan
media visual (dilakukan oleh observer).
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2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama mengikuti proses
pembelajaran melalui model Numbered Heads Together berbantuan media
visual (dilakukan oleh observer).
3.2.2.4. Refleksi
Setelah

melakukan

observasi,

maka

dilakukan

refleksi

terhadap

pelaksanaan pembelajaran IPA melalui model Numbered Heads Together
berbantuan media visual untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan
keterampilan guru dan aktivitas siswa serta hasil belajar pada siklus II.
Diantaranya adalah:
1) Guru belum menyampaikan urutan kerja kelompok.
2) Pembelajaran yang dilakukan belum sesuai rencana ketika dimulai dan diakhiri
karena guru lebih memusatkan pada siswa yang gaduh.
3) Dalam kegiatan diskusi kelompok, masih terdapat siswa yang pasif dalam mengemukakan pendapatnya dan kurang berpartisipasi dalam kelompoknya.
4) Ketika membacakan hasil kerja kelompok, terdapat siswa yang tidak serius
dalam membacakan hasil diskusi kelompoknya.
5) Persentase hasil belajar IPA siklus II sebesar 75,76% sehingga belum
memenuhi indikator keberhasilan.
Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap kekurangan pelaksanaan
pembelajaran siklus I dan merencanakan tindak lanjut dalam siklus II. Adapun
rencana perbaikan untuk pembelajaran siklus II yaitu:
1) Sebelum melakukan diskusi kelompok, guru harus menyampaikan urutan
dalam kerja kelompok.
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2) Guru lebih mengatur waktu saat dimulai dan diakhirinya pembelajaran.
3) Memotivasi siswa agar lebih aktif dalam mengemukakan pendapat dan dapat
berpartisipasi dalam kelompoknya.
4) Mengingatkan siswa agar lebih serius dalam membacakan hasil diskusi
kelompok.
5) Melakukan

perbaikan

dalam

meningkatkan

pembelajaran

dengan

memperhatikan penyampaian materi serta motivasi siswa terhadap materi
yang disampaikan.
3.2.3.

Siklus III

3.2.3.1. Perencanaan
a.

Menyusun RPP sesuai dengan model pembelajaran Numbered Heads
Together berbantuan media visual dengan KD 6.1 mendeskripsikan sifat-sifat
cahaya dengan indikator: 1) mengidentifikasi peristiwa penguraian cahaya
dalam kehidupan sehari-hari; 2) menjelaskan peristiwa penguraian cahaya
dalam kehidupan sehari-hari; 3) melakukan percobaan peristiwa penguraian
cahaya dalam kehidupan sehari-hari; dan 4) menyusun laporan hasil
percobaan peristiwa peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan seharihari.

b.

Menyiapkan

media

pembelajaran

berupa

gambar

tentang

peristiwa

penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari.
c.

Menyiapkan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dan pedoman
wawancara untuk mengetahui keterampilan guru.
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d.

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar diskusi kelompok
untuk mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran.

e.

Menyiapkan reward untuk siswa yang berani mengajukan pertanyaan.

3.2.3.2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus ini dirancang sebanyak satu kali
pertemuan. Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut:
Pra Kegiatan
1) Menyiapkan perangkat pembelajaran.
2) Pengkondisian kelas dengan merapikan tempat duduk siswa.
3) Salam, doa, dan presensi.
Kegiatan Awal
1) Guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa sebagai berikut.
“anak-anak, pernahkah kalian melihat cahaya matahari? Berwarna apakah
cahaya matahari tersebut?”
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang diperoleh siswa setelah
mengikuti pembelajaran.
3) Guru memberikan motivasi kepada siswa.
“anak-anak, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Coba
perhatikan materi yang akan ibu sampaikan agar nanti kalian dapat
mengerjakan soal evaluasi dengan baik”
Kegiatan Inti
a. Guru menunjukkan media visual tentang peristiwa penguraian cahaya dalam
kehidupan sehari-hari. (eksplorasi)
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b. Guru menegur siswa yang masih gaduh dengan temannya. (eksplorasi)
c. Siswa mengamati gambar-gambar tentang peristiwa penguraian cahaya
dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan oleh guru. (elaborasi)
d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan atau
menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan dengan gambar.
(eksplorasi)
e. Guru mengingatkan pada siswa agar mengangkat tangan terlebih dahulu
pada saat akan menjawab pertanyaan, bertanya, maupun berpendapat.
(eksplorasi)
f. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor. (elaborasi)
g. Guru memberikan tugas dengan menyampaikan urutan kerja kelompok dan
tiap-tiap kelompok disuruh untuk mengerjakannya. (eksplorasi)
h. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa
setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya.(elaborasi)
i. Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan. (elaborasi)
j. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka.(elaborasi)
k. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk
nomor lain. (eksplorasi)
l. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari hasil diskusi. (konfirmasi)
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m. Guru lebih bervariasi dalam memberikan penguatan agar siswa termotivasi
dan percaya diri terhadap kemampuan yang mereka miliki. (konfirmasi)
n. Guru melakukan kegiatan penutup. (konfirmasi)
Kegiatan Penutup
1) Siswa bersama dengan gurumenyimpulkan hasil pembelajaran.
2) Guru memberikan evaluasi kepada siswa secara individu untuk mengetahui
sejauh mana materi yang telah dikuasai oleh siswa.
3) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya.
3.2.3.3. Observasi
a.

Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam mengelola
kegiatan pembelajaran melalui model Numbered Heads Together berbantuan
media visual (dilakukan oleh observer).

b.

Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama mengikuti proses
pembelajaran melalui model Numbered Heads Together berbantuan media
visual (dilakukan oleh observer).

3.2.3.4. Refleksi
1. Keterampilan guru dan aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklussiklus sebelumnya dan sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan
yaitu dalam kategori sangat baik.
2. Hasil belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan
yaitu ketuntasan hasil belajar klasikal sebesar 80%.
3. Merencanakan perbaikan pembelajaran untuk mempertahankan mutu secara
berkelanjutan.
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4. Membuat laporan

3.3. SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian yang dikaji adalah guru dan siswa kelas V yang terdiri
dari 34 siswa namun terdapat siswa yang pindah sekolah sehingga jumlah siswa
menjadi 33, 19 siswa laki laki dan 14 siswa perempuan. Pelaksanaan Penelitian ini
dilakukan di SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang.

3.4. TEMPAT PENELITIAN
Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dilakukan pada siswa kelas V
SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 5
Ngaliyan, Semarang.

3.5. VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPAdengan model Numbered Heads
Together berbantuan media visual.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan model Numbered Heads
Together berbantuan media visual.
c. Hasil belajar siswa kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang dalam
pembelajaran IPAdengan model Numbered Heads Together berbantuan media
visual.
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3.6.

DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA

3.6.1.

Sumber Data

3.6.1.1. Guru
Sumber data guru diambil dari hasil lembar observasi keterampilan guru,
wawancara, dan dokumentasi dalam pembelajaran IPA melalui penerapan
modelNumbered Heads Together berbantuan media visual pada saat pelaksanaan
siklus yang pertama sampai siklus ketiga.
3.6.1.2. Siswa
Sumber data siswa diambil dari hasil lembar observasi aktivitas siswa,
dokumentasi dan hasil evaluasi belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui
penerapan modelNumbered Heads Together berbantuan media visual pada saat
pelaksanaan siklus yang pertama sampai siklus ketiga.
3.6.1.3. Data Dokumen
Sumber data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
awal yang meliputi data kuantitatif berupa daftar nilai hasil belajar siswa dan data
kualitatif berupa hasil observasi selama proses pembelajaran sebelum dilakukan
tindakan.
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3.6.2. Jenis Data
3.6.2.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data hasil belajar berupa angka yang diperoleh
siswa kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang selama mengikuti kegiatan
pembelajaran IPA melalui penerapan model Numbered Heads Together
berbantuan media visual.
3.6.2.2. Data Kualitatif
Data kualitatif merupakan deskripsi pelaksanaan pembelajaran IPA
melalui model Numbered Heads Together berbantuan media visual yang
diperoleh melalui lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa,
wawancara,dan dokumentasi.

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
teknik tes dan non tes.
3.6.3.1. Teknik Tes
Menurut Poerwanti dkk (2008: 4.3) tes merupakan himpunan pertanyaan
yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi,
atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk
mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes.
Penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk mengukur hasil belajar siswa
dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Numbered Heads Together
berbantuan media visual. Instrumen tes yang digunakan berupa lembar diskusi
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kelompok dan soal evaluasi yang diberikan kepada siswa pada setiap pertemuan
dalam siklus yang telah direncanakan.
3.6.3.2. Teknik Nontes
Teknik nontes merupakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik
yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan
observasi atau pengamatan, melakukan wawancara, menyebar angket, dan lainlain (Poerwanti dkk, 2008: 3.19). Adapun teknik nontes yang digunakan pada
penelitian ini diantaranya:
3.6.3.2.1. Observasi
Menurut Mulyasa (2011: 69) observasi adalah instrumen untuk
mengadakan pengamatan terhadap aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam
pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Dalam pengertian lain, Muhadi
(2011: 124) berpendapat bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu
teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi digunakan
untuk mengetahui keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses
pembelajaran IPA dengan penerapan model Numbered Heads Together
berbantuan media visual.
3.6.3.2.2. Wawancara
Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan untuk memperoleh
bahan atau informasi yang dilaksanakan secara sepihak, berhadapan muka, dan
dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan (Poerwanti dkk, 2008: 5.16).
Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama tim kolaborasi untuk
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mengetahui pendapat dari kolaborator tentang pelaksanaan pembelajaran yang
sudah dilakukan oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan secara mendalam namun
tidak dalam suasana yang formal sehingga data diperoleh secara jujur dan bersifat
objektif.
3.6.3.2.3. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh
pada saat observasi.Selain itu, untuk memberikan gambaran yang nyata tentang
kegiatan kelompok siswa dan juga menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas
belajar berlangsung dapat pula digunakan dokumentasi berupa foto-foto dan
video.

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA
3.7.1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif dalam penelitian ini akan dianalisis dengan Pendekatan
Acuan Patokan (PAP). Pendekatan PAP berarti membandingkan skor-skor hasil
tes peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara absolut atau mutlak
telah ditetapkan oleh guru. Jadi skor siswa tidak dibandingkan dengan
kelompoknya tetapi skor-skor itu akan dikonversi menjadi nilai-nilai berdasarkan
skor teoritisnya. Dalam penilaian ini akan menggunakan skala 100, yang
mengartikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik pada suatu
perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%). Berikut ini
langkah-langkah PAP (Poerwanti dkk, 2008: 6.14-6.16):
1) Menentukan skor berdasarkan proporsi
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N=

x 100 (Rumus bila menggunakan skala-100)

Keterangan:
N = nilai
B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau
jumlah skor jawaban benar pada setiap butir atau item soal (pada tes
bentuk menguraikan).
= Skor teoritis
2) Menentukan ketuntasan klasikal
Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal,
dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
P=

x 100%

P = Persentase siswa yang tuntas

(Aqib, 2011: 41)

Ketuntasan belajar klasikal dapat tercapai apabila ≥ 85% dari
keseluruhan objek penelitian mendapatkan nilai di atas KKM (Hamdani,
2011: 60).
3) Menentukan batas minimal nilai ketuntasan
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan
kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah
dikontrakkan dalam pembelajaran (Poerwanti dkk, 2008: 6.16). Untuk
menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta tes dapat menggunakan
pedoman yang ada. Hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria
ketuntasan belajar siswa kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tuntas
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dan tidak tuntas. Pada penelitian ini, telah ditetapkan Kriteria Ketuntasan
Minimal untuk kelas V SDN Purwoyoso 01 yaitu 70.
Tabel 3.1
Kriteria Ketuntasan Minimal
Kriteria Ketuntasan Minimal

Kualifikasi

≥ 70

Tuntas

<70

Tidak Tuntas

Sumber: KKM Mata Pelajaran IPA SDN Purwoyoso 01

4) Membuat tabel distribusi frekuensi (Poerwanti dkk, 2008: 6.33)
a. Menghitung rentang data, dengan rumus:
Rentang (r) = data terbesar – data terkecil
b. Menghitung banyak kelas interval, dengan rumus:
Banyak kelas (k) = 1 + 3,3 . log n
Dimana n = banyak data
c. Menghitng panjang kelas, dengan rumus:
Panjang kelas =
d. Menyusun kelas interval
e. Menentukan frekuensi dalam tiap kelompok
3.7.2. Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasi observasi terhadap aktivitas siswa dan
keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model Numbered
Heads Together berbantuan media visual, serta hasil wawancara, dan dokumentasi
yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang diklasifikasikan menurut
kategori dan kriteria untuk memperoleh kesimpulan.
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Adapun langkah-langkah untuk menentukan klasifikasi berdasarkan skor
adalah sebagai berikut:
a. Menentukan skor minimal dan skor maksimal
Skor minimal (k) = skor minimal x jumlah indikator
Skor maksimal (m) = skor maksimal x jumlah indikator
b. Menentukan jumlah kelas interval atau kategori
Penelitian ini menggunakan skala dengan 4 kategori yaitu sangat baik,
baik, cukup, dan kurang.
c. Menentukan jarak interval dengan rumus sebagai berikut:
Jarak interval (i) =
(Widoyoko 2012 : 110)
Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Keberhasilan
Jumlah skor
>(k+3(i)) s/d m
>(k+2(i)) s/d (k+3(i))
>(k+i) s/d (k+2(i))
k s/d (k+i)

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
(Poerwanti dkk: 2008: 7.8)

Keterangan:
k = nilai minimal
m= nilai maksimal
i = interval/panjang kelas
Berdasarkan langkah tersebut, dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai
berikut:
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a. Data keterampilan guru dianalisis dengan menjumlahkan skor yang diperoleh
pada setiap indikator. Dalam memberikan skor tersebut, disesuaikan dengan
deskriptor yang tampak. Teknik penskorannya sebagai berikut:
Skor minimal (k) = 9 x 0 = 0
Skor maksimal (m) = 9 x 4 = 36
Interval (i)

=

=

=9

k + 1 (i) = 0 + 1 (9) = 9
k + 2 (i) = 0 + 2 (9) = 18
k + 3 (i) = 0 + 3 (9) = 27
Dari hasil perhitungan data kualitatif, didapatkan klasifikasi tingkatan skor
keterampilan guru sebagai berikut:
Tabel 3.3
Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru
Jumlah skor
Kriteria
>27 s/d 36
Sangat Baik
>18 s/d 27
Baik
>9 s/d 18
Cukup
0 s/d 9
Kurang
b. Data aktivitas siswa dianalisis dengan menjumlahkan skor yang diperoleh pada
setiap indikator. Dalam memberikan skor tersebut, disesuaikan dengan
deskriptor yang tampak. Teknik penskorannya sebagai berikut:
Skor minimal (k) = 8 x 0 = 0
Skor maksimal (m) = 8 x 4 = 32
Interval (i)

=

k + 1 (i) = 0 + 1 (8) = 8

=

=8
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k + 2 (i) = 0 + 2 (8) = 16
k + 3 (i) = 0 + 3 (8) = 24
Dari hasil perhitungan data kualitatif, didapatkan klasifikasi tingkatan skor
keterampilan guru sebagai berikut:
Tabel 3.4
Kriteria Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa
Jumlah skor
Kriteria
>24 s/d 32
Sangat Baik
>16 s/d 24
Baik
>8 s/d 16
Cukup
0 s/d 8
Kurang

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator keberhasilan untuk mengukur peningkatan kualitas pembelajaran
IPA siswa kelas V Purwoyoso 01 Kota Semarang yaitu:
1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Numbered Heads
Together berbantuan media visual meningkat dengan kriteria sangat baik,
yaitu dengan jumlah skor >27.
2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Numbered Heads
Together berbantuan media visual meningkat dengan kriteria sangat baik,
yaitu dengan jumlah skor >24.
3) Sebanyak ≥ 80% dari seluruh siswa kelas V SDN Purwoyoso 01 mengalami
ketuntasan belajar klasikal dengan mencapai KKM ≥ 70 dalam pembelajaran
IPA melalui model Numbered Heads Together berbantuan media visual.

BAB V
PENUTUP
4.1.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil

belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui model Numbered Heads Together
berbantuan media visual pada siswa kelas V SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media visual dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN
Purwoyoso 01 Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor
yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Keterampilan guru pada
siklus I memperoleh skor 23 atau rata-rata sebesar 2,6 dengan kriteria baik.
Kemudian pada siklus II memperoleh skor 32 atau rata-rata sebesar 3,5 dengan
kriteria sangat baik. Pada siklus III, keterampilan guru mengalami peningkatan
dengan memperoleh skor 35 atau rata-rata sebesar 3,89 dengan kriteria sangat
baik.
2. Penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media visual dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN
Purwoyoso 01 Kota Semarang. Hal ini terbukti dengan meningkatnya aktivitas
siswa di setiap siklusnya. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 693
atau rata-rata sebesar 21 dengan kriteria baik. Kemudian pada siklus II
memperoleh skor 886 atau rata-rata sebesar 26,85 dengan kriteria sangat baik.
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Pada siklus III, aktivitas siswa memperoleh skor 950 atau rata-rata sebesar
28,79 dengan kriteria sangat baik.
3. Penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media visual dapat
meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN
Purwoyoso 01 Kota Semarang. Hal ini terbukti dengan meningkatnya hasil
belajar siswa yang terjadi di setiap siklusnya. Pada siklus I, ketuntasan hasil
belajar siswa secara klasikal sebesar 51,51% (17 dari 33 siswa). Kemudian
pada siklus II, ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal meningkat dengan
persentase sebesar 75,76% (25 dari 33 siswa) dan pada siklus III memperoleh
persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal sebesar 84,85% (28
dari 33 siswa). Hasil tersebut memenuhi indikator yang telah ditentukan
sebelumnya yaitu sebesar 80% dari siswa kelas V SDN Purwoyoso 01
mengalami ketuntasan belajar klasikal dengan mencapai KKM ≥ 70.

4.2. SARAN
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas V
SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang, maka peneliti memberikan saran kepada
guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dengan menggunakan model
Numbered Heads Together berbantuan media visual. Selain itu guru juga dapat
menerapkan model Numbered Heads Together berbantuan media visual pada mata
pelajaran lain untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa.
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Lampiran 1
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Penerapan Model Numbered Heads Together Berbantuan Media Visual untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang
No

Variabel

Indikator

A.

Keterampilan guru
dalam pembelajaran
IPA melalui model
Numbered Heads
Together berbantuan
media visual

B.

Aktivitas siswa
dalam pembelajaran
IPA melalui model
Numbered Heads
Together berbantuan
media visual

1. Melaksanakan kegiatan
pendahuluan
2. Memberikan penjelasan
tentang materi
3. Membimbing pelaksanaan
tanya jawab
4. Memilih dan menyajikan
media visual
5. Membimbing pembelajaran
perseorangan
6. Membimbing kelompok
dalam diskusi untuk
mengerjakan tugas kelompok
7. Menciptakan iklim belajar
yang kondusif
8. Memberikan penguatan
9. Menutup pembelajaran
dengan menyimpulkan materi
yang dipelajari dan
melakukan refleksi
1. mempersiapkan diri dalam
menerima pembelajaran
(emotional activities)
2. menanggapi apersepsi yang
disampaikan oleh guru
(mental activities, oral
activities)
3. memperhatikan penjelasan
dari guru (listening activities,
visual activities, oral
activities)
4. melakukan tanya jawab
tentang materi yang
disampaikan (oral activities)
5. melaksanakan kegiatan
belajar secara berkelompok

Sumber
Data
Guru

Alat/
Instrumen
1. lembar
observasi
2. wawancara
3. dokumentasi

Siswa

1. lembar
observasi
2. dokementasi
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C.

Hasil belajar siswa
dalam pembelajaran
IPA melalui model
Numbered Heads
Together berbantuan
media visual

(oral, listening, writing, dan
drawing activities)
6. mempresentasikan hasil
diskusi kelompok (oral
activities dan mental
activities)
7. melakukan refleksi terhadap
hasil pembelajaran (oral
activities)
8. mengerjakan soal evalusi
(writing activities dan mental
activities).
1. Mengidentifikasi sifat-sifat
cahaya
2. Menjelaskan sifat-sifat
cahaya
3. Melakukan percoban cahaya
merambat lurus
4. Menyusun laporan hasil
percobaan tentang cahaya
merambat lurus
5. Menjelaskan sifat-sifat
bayangan dalam cermin
6. Menentukan sifat-sifat
bayangan dalam cermin
7. Melakukan percobaan sifatsifat bayangan cermin
cekung dan cembung
8. Menyusun laporan hasil
percobaan tentang sifat-sifat
bayangan dalam cermin
cekung dan cembung
9. Mengidentifikasi peristiwa
penguraian cahaya dalam
kehidupan sehari-hari
10. Menjelaskan peristiwa
penguraian cahaya dalam
kehidupan sehari-hari
11. Melakukan percobaan
peristiwa penguraian cahaya
dalam kehidupan sehari-hari
12. Menyusun laporan hasil
percobaan peristiwa
penguraian cahaya dalam
kehidupan sehari-hari

Data
hasil
belajar
siswa

Tes Tertulis
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Langkah-langkah Pembelajaran melalui Model Numbered Heads Together
Berbantuan Media Visual
Langkah Model
Numbered Heads
Together
(Hamdani, 2010: 90)

Langkah Media Visual
(Munadi, 2013: 56)

Mempersiapkan diri
Guru merencanakan dan
mempersiapkan diri
sebelum menyajikan
materi
1. Membangkitkan
kesiapan siswa
2. Guru memberikan
komentar dan pertanyaan
yang memancing rasa
ingin tahu siswa mengenai
materi yang akan dibahas
Menjelaskan materi
dengan media visual
Tuntun siswa untuk
menjalani pengalaman
belajar dengan media yang
digunakan.
Siswa dibagi dalam
3.
kelompok dan setiap
siswa dalam setiap
kelompok mendapat
nomor.
Guru memberikan tugas
dan tiap-tiap kelompok
disuruh untuk
mengerjakannya
Kelompok
mendiskusikan jawaban
yang benar dan
memastikan bahwa
setiap anggota kelompok

Diskusi
Siswa diberikan
pertanyaan yang bersifat
umum, setelah itu
didiskusikan

Modifikasi LangkahLangkah Pembelajaran
melalui Model
Numbered Heads
Together Berbantuan
Media Visual
Guru menyampaikan
kompetensi yang ingin
dicapai.

Guru mendemonstrasikan
atau menyajikan materi
dengan menampilkan
media visual untuk
memudahkan siswa
dalam memahami materi.

Siswa bertanya jawab
dengan guru dan teman
lainnya tentang materi
dalam tampilan media
yang mereka lihat.
Siswa dibagi dalam
kelompok dan setiap
siswa dalam setiap
kelompok mendapat
nomor.
Guru memberikan tugas
dan tiap-tiap kelompok
disuruh untuk
mengerjakannya.
Kelompok mendiskusikan
jawaban yang benar dan
memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat
mengerjakannya.
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dapat mengerjakannya.
Guru memanggil salah
satu nomor siswa dan
siswa yang nomornya
dipanggil melaporkan
hasil kerja sama mereka.
.

Siswa lain diminta untuk
memberi tanggapan,
kemudian guru
menunjuk nomor lain.

Kesimpulan.

Menindaklanjuti program

Siswa mengerjakan
lembar kerja dari guru
tentang permasalahan
yang berkaitan dengan
materi yang disampaikan.
Guru memanggil salah
satu nomor siswa dan
siswa yang nomornya
dipanggil melaporkan
hasil kerja sama mereka.
Siswa lain diminta untuk
memberi tanggapan,
kemudian guru menunjuk
nomor lain.
Guru menyimpulkan ide
atau pendapat dari siswa
diskusi.
Guru menerangkan
kembali semua materi
yang telah disampaikan
sebelumnya.
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU

Keterampilan
Dasar Mengajar
1. Keterampilan
bertanya.
2. Keterampilan
memberi
penguatan.
3. Keterampilan
mengadakan
variasi.
4. Keterampilan
menjelaskan.
5. Keterampilan
membuka dan
menutup
pelajaran.
6. Keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok
kecil.
7. Keterampilan
mengelola
kelas.
8. Keterampilan
mengajar
kelompok
kecil dan
perorangan.
9. Keterampilan
menggunakan
media
pembelajaran.

Model Numbered Heads
Together Berbantuan Media
Visual
1. Guru menyampaikan
kompetensi yang ingin
dicapai.
2. Guru mendemonstrasikan
atau menyajikan materi
dengan menampilkan media
visual untuk memudahkan
siswa dalam memahami
materi.
3. Siswa
bertanya
jawab
dengan guru dan teman
lainnya tentang materi
dalam tampilan media yang
mereka lihat.
4. Siswa
dibagi
dalam
kelompok dan setiap siswa
dalam setiap kelompok
mendapat nomor.
5. Guru memberikan tugas dan
tiap-tiap kelompok disuruh
untuk mengerjakannya.
6. Kelompok mendiskusikan
jawaban yang benar dan
memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat
mengerjakannya.
7. Siswa mengerjakan lembar
kerja dari guru tentang
permasalahan
yang
berkaitan dengan materi
yang disampaikan.
8. Guru memanggil salah satu
nomor siswa dan siswa
yang nomornya dipanggil
melaporkan hasil kerja
sama mereka.
9. Siswa lain diminta untuk
memberi
tanggapan,

Indikator Keterampilan Guru
dalam pembelajaran dengan
Model Numbered Heads
Together Berbantuan Media
Visual
1. Melaksanakankegiatan
pendahuluan
2. Memberikan penjelasan
tentang materi
3. Memilih dan menyajikan
media visual

4. Membimbing pelaksanaan
tanya jawab
5. Membimbing pembelajaran
perseorangan
6. Membimbing kelompok
dalam diskusi untuk
mengerjakan tugas kelompok
7. Menciptakan iklim belajar
yang kondusif
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kemudian guru menunjuk
nomor lain.
10. Guru menyimpulkan ide 8.
atau pendapat dari hasil
diskusi.
11. Guru
menerangkan 9.
kembali semua materi yang
telah
disampaikan
sebelumnya.

memberikan penguatan
terhadap hasil kinerja siswa
Menutup pembelajaran
dengan menyimpulkan
materi dan melakukan
refleksi
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA

Aktivitas Siswa

1. Visual activities, yang
termasuk di dalamnya
misalnya membaca,
memerhatikan gambar
demonstrasi,
percobaan, pekerjaan
orang lain.
2. Oral activities, seperti:
menyatakan,
merumuskan, bertanya,
memberi saran,
mengeluarkan
pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi,
interupsi.
3. Listening activities,
sebagai contoh
mendengarkan: uraian,
percakapan, diskusi,
musik, pidato.
4. Writing activities,
seperti misalnya
menulis cerita,
karangan, laporan,
angket, menyalin.
5. Drawing activities,
misalnya:
menggambar, menbuat
grafik, peta, diagram.
6. Motor activities, yang
termasuk di dalamnya
antara lain: melakukan
percobaan, membuat
konstruksi, model
mereparasi, bermain,
berkebun, beternak.
7. Mental activities,
sebagai contoh

Model Numbered Heads
Together Berbantuan Media
1. Guru menyampaikan
kompetensi yang ingin
dicapai.

2. Guru
atau
dengan
visual
siswa
materi.

mendemonstrasikan
menyajikan
materi
menampilkan media
untuk memudahkan
dalam memahami

Indikator aktivitas siswa
dalam pembelajaran dengan
Model Numbered Heads
Together Berbantuan Media
Visual
1. mempersiapkan diri dalam
menerima pembelajaran
(emotional activities)
2. menanggapi apersepsi yang
disampaikan oleh guru
(mental activities, oral
activities)
3. memperhatikan penjelasan
dari guru (listening
activities, visual activities,
oral activities)

3. Siswa bertanya jawab dengan
guru dan teman lainnya
tentang
materi
dalam
tampilan media yang mereka
lihat

4. melakukan tanya jawab
tentang materi yang
disampaikan (oral activities)

4. Siswa
dibagi
dalam
kelompok dan setiap siswa
dalam
setiap
kelompok
mendapat nomor.
5. Guru memberikan tugas dan
tiap-tiap kelompok disuruh
untuk mengerjakannya.
6. Kelompok
mendiskusikan
jawaban yang benar dan
memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat
mengerjakannya.
7. Siswa mengerjakan lembar
kerja dari guru tentang
permasalahan yang berkaitan
dengan
materi
yang
disampaikan.

5. melaksanakan kegiatan
belajar secara berkelompok
(oral, listening, writing, dan
drawing activities)
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misalnya: menanggapi,
mengingat,
memecahkan soal,
menganalisis, melihat
hubungan, mengambil
keputusan.
8. Emotional activities,
seperti misalnya:
manaruh minat, merasa
bosan, gembira,
bersemangat, bergairah,
berani, tenang, gugup.

8. Guru memanggil salah satu
nomor siswa dan siswa yang
nomornya
dipanggil
melaporkan hasil kerja sama
mereka.
9. Siswa lain diminta untuk
memberi
tanggapan,
kemudian guru menunjuk
nomor lain.
10. Guru menyimpulkan ide
atau pendapat dari hasil
diskusi.

6. mempresentasikan hasil
diskusi kelompok (oral
activities dan mental
activities)

11. Guru menerangkan kembali
semua materi yang telah
disampaikan sebelumnya.

8. mengerjakan soal evalusi
(writing activitiesdan mental
activities).

7. melakukan refleksi terhadap
hasil pembelajaran (oral
activities)
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KETERKAITAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU DAN
AKTIVITAS SISWA DENGAN MODEL NUMBERED HEADS TOGETHER
BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Langkah model
Numbered Heads
Together berbantuan
media visual
1. Guru menyampaikan
kompetensi yang ingin
dicapai.

2. Guru
mendemonstrasikan
atau menyajikan materi
dengan menampilkan
media visual untuk
memudahkan siswa
dalam memahami
materi.
3. Siswa bertanya jawab
dengan guru dan teman
lainnya tentang materi
dalam tampilan media
yang mereka lihat.
4. Siswa dibagi dalam
kelompok dan setiap
siswa dalam setiap
kelompok mendapat
nomor.
5. Guru memberikan tugas
dan tiap-tiap kelompok
disuruh untuk
mengerjakannya.
6. Kelompok
mendiskusikan jawaban
yang benar dan
memastikan bahwa
setiap anggota
kelompok dapat

Indikator keterampilan
guru dalam pembelajaran
dengan model Numbered
Heads Together
berbantuan media visual
1. Melaksanakan kegiatan
pendahuluan

2. Memberikan penjelasan
tentang materi
3.Memilih dan menyajikan
media visual

Indikator aktivitas siswa
dalam pembelajaran
dengan model Numbered
Heads Together berbantuan
media visual
1. Mempersiapkan diri
dalam menerima
pembelajaran (emotional
activities)
2. Menanggapi apersepsi
yang disampaikan oleh
guru sesuai dengan materi
(mental activities)
3. Mendengarkan penjelasan
dari guru (listening
activities)

4.Membimbing
pelaksanaan tanya jawab
5.Membimbing pembelajaran perseorangan

4. Melakukan tanya jawab
tentang materi yang
disampaikan (oral
activities)

6.Membimbing kelompok
dalam diskusi untuk
mengerjakan tugas

5. Melaksanakan kegiatan
belajar secara
berkelompok (oral,
listening, writing, dan
drawing activities)

7.Menciptakan iklim
belajar yang kondusif
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mengerjakannya.
7. Siswa mengerjakan
lembar kerja dari guru
tentang permasalahan
yang berkaitan dengan
materi yang
disampaikan.
8. Memanggil salah satu
nomor siswa dan siswa
yang nomornya
dipanggil melaporkan
hasil kerja sama
mereka.
9. Siswa lain diminta
untuk memberi
tanggapan, kemudian
guru menunjuk nomor
lain.
10. Guru menyimpulkan
ide atau pendapat dari
siswa dari hasil diskusi.

11. Guru menerangkan
kembali semua materi
yang telah disampaikan
sebelumnya.

6. Mempresentasikan hasil
diskusi kelompok (oral
activities dan mental
activities)

8. Memberikan penguatan
terhadap hasil kinerja
siswa

7. Siswa melakukan
refleksi terhadap hasil
pembelajaran (oral
activities)

9.Menutup pembelajaran
dengan menyimpulkan
materi yang dipelajari

8. Mengerjakan soal
evalusi (writing
activitiesdan mental
activities).
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Lampiran 2
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Penerapan Model Numbered Heads Together Berbantuan Media Visual untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang
Siklus ke….
Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas/semester

: V / II

Pokok Bahasan

:

Hari/tanggal

:

Nama Pengamat

:Andayani, S.Pd.SD

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam lembar
observasi.
2. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia apabila deskriptor pada setiap indikator tampak .
3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam observasi.
4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan.
Kriteria penilaian:
a. Jika deskriptor tidak tampak, maka skor 0 dan tidak diberi tanda cek (√).
b. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 1, maka jumlah perolehan skor
adalah 1.
c. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 2, maka jumlah perolehan skor
adalah 2.
d. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 3, maka jumlah perolehan skor
adalah 3.
e. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 4, maka jumlah perolehan skor
adalah 4.
(Rusman, 2014: 98)
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No

1.

2.

3.

Indikator
Melaksanakan
kegiatan
pendahuluan

Memberikan
penjelasan tentang
materi

Membimbing
pelaksanaan tanya
jawab

Deskriptor
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

4.

Memilih dan
menyajikan media
visual

a.
b.
c.
d.
a.

5.

6.

Membimbing
pembelajaran
perseorangan

Membimbing
kelompok dalam
diskusi untuk
mengerjakan tugas
kelompok

b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
a.

7.

8.

Menciptakan iklim
belajar yang
kondusif

b.
c.

Memberikan

d.
a.

Melakukan apersepsi sesuai materi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memberikan motivasi
Mengemukakan cakupan materi
Penjelasan materi jelas dan mudah
dipahami
Penyampaian materi secara runtut dan
sistematis
Penjelasan materi sesuai tujuan
Keseimbangan antara keluasan materi
dengan waktu yang tersedia
Pertanyaan diberikan dengan jelas
Pertanyaan sesuai dengan materi
Memberikan kesempatan pada siswa
untuk bertanya
Memberikan waktu berpikir untuk
menjawab pertanyaan
Media visual sesuai materi
Media visual terlihat jelas
Penggunaan media visual menarik
perhatian siswa
Media visual digunakan sesuai tujuan
Mengadakan pendekatan secara
pribadi
Membimbing dengan jelas
Membimbing siswa belajar mandiri
Memberikan materi sesuai
perkembangan siswa untuk
memudahkan belajar
Menyampaikan urutan kerja kelompok
Menghindari dominasi dalam
kelompok
Memusatkan perhatian siswa pada
diskusi
Membimbing siswa mengemukakan
pendapatnya
Pembelajaran dimulai dan diakhiri
sesuai rencana
Pelaksanaan pembelajaran kondusif
Mengkondisikan siswa duduk di
tempatnya masing-masing
Menegur siswa yang gaduh
Pemberian penguatan secara pribadi

Tampak

Jumlah
Skor

205

penguatan

9.

Menutup
pembelajaran

b. Pemberian penguatan secara
kelompok
c. Pemberian penguatan dengan segera
d. Variasi dalam pemberian penguatan
a. Bersama-sama siswa menyimpulkan
materi
b. Melakukan refleksi
c. Mengadakan evaluasi
d. Memberikan tindak lanjut dan
menyampaikan materi untuk
pertemuan selanjutnya
Jumlah skor yang diperoleh
Kategori

Kriteria Tingkat Ketuntasan Keterampilan Guru
Jumlah skor
>27 s/d 36
>18 s/d 27
>9 s/d 18
0 s/d 9

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Semarang, …………….2015
Observer

Andayani, S.Pd.SD
NIP 19720921 200501 2 006
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Lampiran 3
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Penerapan Model Numbered Heads Together Berbantuan Media Visual untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang
Siklus ke ....
Nama Siswa

:

Nama SD

: SDN Purwoyoso 01

Kelas/ Semester

: V/ II

Hari/ Tanggal

: ....

Petunjuk

:

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor aktivitas siswa!
2. Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak!
3. Berilah skor pada masing-masing deskriptor dengan kriteria sebagai berikut!
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2, jika 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1, jika 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2014: 98)
No

Indikator

1.

mempersiapkan diri
dalam menerima
pembelajaran.

2.

menanggapi
apersepsi yang
disampaikan oleh
guru sesuai dengan
materi.

Deskriptor
a. Sudah berada di kelas saat
pelajaran akan dimulai
b. Mempersiapkan peralaan belajar
c. Duduk di tempat duduknya masingmasing dengan tenang
d. Memperhatikan guru
a. Aktif memberikan tanggapan
b. Tanggapan yang disampaikan
sesuai dengan materi
c. Tanggapan disampaikan dengan
bahasa yang jelas dan lantang
d. Memperhatikan kesantunan
berbahasa

Tanda
Check (√)

Skor
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3.

Memperhatikan
penjelasan dari guru.

4.

Melakukan tanya
jawab tentang materi
yang disampaikan.

5.

melaksanakan
kegiatan belajar
secara berkelompok.

6.

mempresentasikan
hasil diskusi
kelompok.

7.

siswa melakukan
refleksi terhadap
hasil pembelajaran.

8.

mengerjakan soal
evaluasi.

a. Memusatkan perhatian pada guru
b. Memperhatikan media yang
ditunjukkan oleh guru
c. Mendengarkan arahan dan
penjelasan dari guru
d. Tidak membuat gaduh dengan
teman
a. Mengajukan pertanyaan sesuai
dengan materi
b. Menjawab pertanyaan dari guru
atau teman
c. Suara jelas dan lantang
d. Tidak menimbulkan kegaduhan
a. Siswa duduk bersama teman
sekelompoknya dengan tenang
b. Bekerja sama dengan anggota
kelompoknya dalam mengerjakan
lembar diskusi
c. Aktif memberikan pendapat dalam
kelompok
d. Tidak berjalan-jalan saat kegiatan
diskusi berlangsung
a. Berani menyampaikan hasil diskusi
kepada teman-temannya
b. Hasil diskusi yang disampaikan
sesuai dengan konteks yang
dibahas
c. Menyampaikan hasil diskusi
dengan suara jelas dan lantang
d. Percaya diri
a. Menanyakan materi yang masih
dianggap sulit
b. Menyimpulkan hasil belajar
bersama guru
c. Mencatat kesimpulan dan materi
d. Menggunakan kalimat yang baik
dan benar
a. Tidak gaduh dengan teman saat
mengerjakan soal evaluasi
b. Mengerjakan soal evaluasi secara
mandiri
c. Mengerjakan soal tepat waktu
d. Tidak berjalan-jalan saat
mengerjakan
Jumlah Skor
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Jumlah skor =

Kriteria =

Kriteria Penilaian
Skor Minimal (k)
Skor Maksimal (m)

:8x0=0
: 8x 4 = 32

Interval (i)

:

=

=8

k + 1 (i) = 0 + 1 (8) = 8
k + 2 (i) = 0 + 2 (8) = 16
k + 3 (i) = 0 + 3 (8) = 24

Kriteria Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa
Jumlah skor

Kriteria

>24 s/d 32

Sangat Baik

>16 s/d 24

Baik

>8 s/d 16

Cukup

0 s/d 8

Kurang
Semarang,
Observer,

2015
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Lampiran 4
PEDOMAN WAWANCARA (KOLABORATOR)
Penerapan Model Numbered Heads Together Berbantuan Media Visual untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang
Siklus ke ....

Nama SD

: SDN Purwoyoso 01

Nama Kolaborator

: Andayani, S.Pd. SD

Hari/ tanggal

:

Pertanyaan
1.

Apakah menurut Ibu model Numbered Heads Together berbantuan media
visual cocok diterapkan pada mata pelajaran IPA di kelas V?
Jawab:..................................................................................................................
........................................................................................................................

2.

Adakah kelebihan dalam pembelajaran IPA denganmodel Numbered Heads
Together berbantuan media visual yang sudah saya lakukan?
Jawab:..................................................................................................................
........................................................................................................................

3.

Adakah kekurangan dalam pembelajaran IPA dengan model Numbered
Heads Together berbantuan media visualyang sudah saya lakukan?
Jawab:..................................................................................................................
........................................................................................................................

4.

Apakah saran dari Ibu terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan agar
bisa lebih baik lagi?
Jawab:..................................................................................................................
........................................................................................................................
Semarang, Maret 2015

Andayani, S.Pd. SD
NIP. 19720921 200501 2 006
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Lampiran 5
PENGGALAN SILABUS
Satuan Pendidikan

: SDN Purwoyoso 01

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:V / 2

Standar Kompetensi :6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model.
Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

6.1
Mendiskripsikan
sifat-sifat cahaya.

Sifat-sifat
cahaya

Indikator
6.1.1 Mengidentifi
kasi
sifatsifat cahaya.
6.1.2 Menjelaskan
sifat-sifat
cahaya.
6.1.3 Melakukan
percoban
cahaya
merambat
luru
6.1.4 Menyusun
laporan hasil
percobaan
tentang sifatsifat cahaya

Kegiatan
Pembelajaran
1. Merumuskan sifatsifat cahaya melalui
gambar visual.
2. Menjelaskan sifatsifat cahaya melalui
kegiatan diskusi
kelompok
3. Melakukan
percobaan melalui
diskusi kelompok
4. Menyusun laporan
hasil percobaan
yang telah dilakukan

Media
Gambargambar
tentang
sifatsifat
cahaya

Penilaian
Jenis
Bentuk Alokasi
penilaian penilaian
Tertulis
Pilihan
2 x 35
ganda
menit
dan isian

Sumber Belajar
1. Standar Isi
IPA kelas V
semester 2
2. Silabus IPA
kelas V
semester 2
3. BSE. Heri
Sulistyanto
dan Edy
Wiyono. Ilmu
Pengetahuan
Alam untuk
SD dan MI
kelas V.
Halaman 123136.
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4. BSE. Choiril
Azmiyawati,
dkk. IPA 5
Salingtemas.
Halaman 109117.
 Karakter siswa yang diharapkan : Tanggungjawab, percaya diri, dan kerja keras
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus I
Sekolah

: SDN Purwoyoso 01

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Alokasi Waktu

: 2 x 35 Menit (1 pertemuan)

Hari/tanggal

: Kamis, 05 Maret 2015

A. STANDAR KOMPETENSI
6.

Menerapkan

sifat-sifat

cahaya

melalui

kegiatan

membuat

suatu

karya/model.

B. KOMPETENSI DASAR
6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya.

C. INDIKATOR
6.1.1. Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya.
6.1.2. Menjelaskan sifat-sifat cahaya.
6.1.3. Melakukan percoban cahaya merambat lurus.
6.1.4. Menyusun laporan hasil percobaan tentang cahaya merambat lurus.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui tampilan media visual tentang sifat-sifat cahaya, siswa dapat
mengidentifikasi sifat-sifat cahaya meliputi cahaya dapat merambat lurus,
cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya
dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan dengan benar.
2. Melalui tampilan media visual tentang sifat-sifat cahaya, siswa dapat
menjelaskan sifat-sifat cahaya meliputi cahaya dapat merambat lurus,
cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya
dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan dengan baik.
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3. Melalui percobaan

tentang sifat cahaya merambat lurus, siswa dapat

memahami sifat cahaya merambat lurus dengan baik.
4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyusun laporan hasil percobaan
tentang sifat-sifat cahaya dengan baik.
 Karakter Siswa yang Diharapkan
Tanggungjawab, percaya diri, dan kerja keras

E. ALOKASI WAKTU
2x 35 menit (1 pertemuan)

F. MATERI POKOK
Sifat-sifat cahaya (cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening,
dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan)

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Model

: Numbered Heads Together

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pra Kegiatan (5 menit)
1. Menyiapkan perangkat pembelajaran.
2. Mengkondisikan kelas dengan merapikan tempat duduk siswa.
3. Salam, doa, dan presensi.

Kegiatan Awal (5 menit)
1. Guru memberikan apersepsi “Sebelum berangkat sekolah sebaiknya periksa
dulu pakainmu! Kamu dapat menggunakan cermin untuk melihat
penampilanmu. Apakah kalian melihat bayangan tubuh kalian di cermin?”
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang diperoleh siswa setelah
mengikuti pembelajaran.
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3. Guru memberikan motivasi kepada siswa.
“anak-anak, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Coba
perhatikan materi yang akan ibu sampaikan agar nanti kalian dapat
mengerjakan soal evaluasi dengan baik”.

Kegiatan Inti (40 menit)
a.

Guru menunjukkan media visual berupa gambar-gambar tentang sifat-sifat
cahaya. (eksplorasi)

b.

Siswa mengamati gambar-gambar tentang sifat-sifat cahaya yang disajikan
oleh guru. (elaborasi)

c.

Siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan atau menceritakan
pengalaman yang berkaitan dengan dengan gambar. (elaborasi)

d.

Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor. (elaborasi)

e.

Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk
mengerjakannya. (eksplorasi)

f.

Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa
setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya. (elaborasi)

g.

Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan. (elaborasi)

h.

Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka.(eksplorasi)

i.

Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk
nomor lain. (elaborasi)

j.

Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa dari hasil diskusi.
(konfirmasi)

k.

Guru melakukan kegiatan penutup. (konfirmasi)
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Kegiatan Penutup (20 menit)
1. Guru bersama dengan siswamenyimpulkan hasil pembelajaran.
2. Guru memberikan evaluasi kepada siswa secara individu untuk mengetahui
sejauh mana materi yang telah dikuasai oleh siswa.
3. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya.

I. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
Media

:

1. Gambar tentang sifat-sifat cahaya
Sumber Belajar

:

1. Standar Isi IPA kelas V semester 2
2. Silabus IPA kelas V semester 2
3. BSE. Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD
dan MI kelas V. Halaman 123-136.
4. BSE. Choiril Azmiyawati, dkk. IPA 5 Saling temas. Halaman 109-117.

J. EVALUASI
1. Prosedur
a. Tes dalam proses

: Lembar diskusi kelompok

b. Tes Akhir

: Evaluasi

2. Teknik
a. Tes
3. Bentuk
a. Pilihan ganda
b. Isian

: Tes tertulis
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4. Instrumen
a. Lembar diskusi kelompok
b. Soal Evaluasi
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MATERI AJAR
A.

Sifat-Sifat Cahaya
Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya

yang mengenai benda tersebut. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan
oleh benda ke mata sehingga benda tersebut dapat terlihat. Cahaya berasal dari
sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber
cahaya. Contoh sumber cahaya adalah matahari, lampu, senter, dan bintang.
Cahaya memiliki sifat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat
diuraikan, dan dapat menembus benda bening.
1.

Cahaya Merambat Lurus

Berdasarkan dapat tidaknya memancarkan cahaya, benda dikelompokkan
menjadi benda sumber cahaya dan benda gelap. Benda sumber cahaya dapat
memancarkan cahaya. Contoh benda sumber cahaya yaitu Matahari, lampu, dan
nyala api. Sementara itu, benda gelap tidak dapat memancarkan cahaya. Contoh
benda gelap yaitu batu, kayu, dan kertas. Berdasarkan dapat tidaknya meneruskan
cahaya, benda dibedakan menjadi benda tidak tembus cahaya dan benda tembus
cahaya. Benda tidak tembus cahaya tidak dapat meneruskan cahaya yang
mengenainya. Apabila dikenai cahaya, benda ini akan membentuk bayangan.
Contoh benda tidak tembus cahaya yaitu kertas, karton, tripleks, kayu, dan
tembok.
Sementara itu, benda tembus cahaya dapat meneruskan cahaya yang
mengenainya. Contoh benda tembus cahaya yaitu kaca.
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2.

Cahaya Dapat Dipantulkan

Pemantulan cahaya ada dua jenis yaitu pemantulan baur (pemantulan difus)
dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai
permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantul arahnya
tidak beraturan. Sementara itu, pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai
permukaan yang rata, licin, dan mengilap. Permukaan yang mempunyai sifat
seperti ini misalnya cermin. Pada pemantulan ini sinar pantul memiliki arah yang
teratur.

Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya.
Berdasarkan bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin lengkung.
Cermin lengkung ada dua macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung.
3.

Cahaya Dapat Dibiaskan

Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda,
cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya
setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Apabila
cahaya merambat dari zat yang kurang rapat kezat yang lebih rapat, cahaya akan
dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya cahaya merambat dari udara ke air.
Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang
rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya cahaya merambat
dari air ke udara.
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Pembiasan cahaya sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya.
Gejala pembiasan juga dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas
yang berisi air. Pensil tersebut akan tampak patah.

4.

Cahaya Dapat Diuraikan

Pelangi terjadi karena peristiwa penguraian cahaya (dispersi). Dispersi
merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna. Cahaya
matahari yang kita lihat berwarna putih. Namun, sebenarnya cahaya matahari
tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik
air di awan sehingga terbentuk warna-warna pelangi.
5.

Cahaya Dapat Menembus Benda Bening

Cahaya menembus benda bening dapat terlihat jika kamu menerawangkan
plastik bening, gelas kaca, atau cari benda bening lainnya ke arah sinar lampu.
Sinar tersebut dapat kita lihat karena cahaya dapat menembus benda bening. Jika
cahaya mengenai benda yang gelap (tidak bening) misalnya pohon, tangan, mobil,
maka akan membentuk bayangan.
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MEDIA PEMBELAJARAN
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK
Nama Kelompok:
Anggota:

Membuktikan Arah Perambatan Cahaya
Tujuan

: untuk membuktikan arah rambatan cahaya

Alat dan bahan

:

1. 3 lembar karton tebal dengan ukuran sama
2. Penjepit dari kardus
3. Lilin
4. Korek api
5. Gunting
Cara kerja:
1. Pada tiap-tiap karton atau potongan kardus dibuat lubang kecil tepat
ditengahnya
2. Ketiga karton atau potongan kardus ditegakkan pada penjepit kardus.
Usahakan ketiga lubang itu dalam satu garis lurus
3. Sebuah lilin yang menyala diletakkan di belakang karton yang ketiga
4. Lihatlah cahaya lilin dari depan karton yang paling dekat dengan mata!
Dapatkah kamu melihat cahaya lilin itu!
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5. Salah satu karton atau kardus digeser ke kanan atau ke kiri sehingga ketiga
lubang tidak dalam satugaris lurus. Dapatkah kamu melihat cahaya lilin?
6. Susunlah

laporan

kegiatan

ini

beserta

kesimpulan!

Selanjutnya,

kumpulkan laporan itukepada bapak atau ibu guru!
7. Simpan alat-alat yang kamu gunakan dalam percobaan ini agar sewaktuwaktu dapat digunakan kembali!
Tabel pengamatan

:
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA
1.

Alat dan Bahan
a. 3 lembar karton tebal dengan ukuran sama besar
b. Penjepit dari kardus
c. lilin
d. korek api
e. gunting

2.

Hasil Percobaan

No

Posisi Lubang-Lubang

Cahaya Lilin
Terlihat

Tidak Terlihat

1

Dalam satu garis lurus

√

−

2

Tidak dalam satu garis lurus

−

√
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Rubrik Tugas “Laporan Pengamatan”
Kompetensi yang dinilai:
1.

Pengetahuan siswa tentang perambatan cahaya yang diamati

2.

Keterampilan siswa dalam mengamati, mencari informasi dan menyajikan
informasi

3.

Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi

4.

Sikap kemandirian dan tanggung jawab siswa
Perlu
Kriteria

Cukup

Baik

Baik Sekali

2

3

4

Bimbingan

1
Mengikuti

Siswa

tidak Siswa

arahan guru mengikuti

kurang Siswa mengikuti Siswa mengikuti

mengikuti

dalam

semua

berkelompok

dari guru dalam dari

arahan dari guru semua arahan dari

arahan semua arahan dalam

guru

guru berkelompok,

dalam

berkelompok,

berkelompok,

dalam

melakukan

melakukan

melakukan

berkelompok,

percobaan

dan percobaan

percobaan

dan melakukan

mengerjakan

percobaan dan

LKS

mengerjakan

dan

mengerjakan LKS mengerjakan LKS

LKS
Melakukan

Siswa

Siswa

Siswa melakukan Siswa melakukan

percobaan

melakukan

melakukan

percobaan dengan percobaan dengan

percobaan

percobaan

memperhatikan

dengan

tidak dengan

memperhatikan

memperhati-

dan melaksanakan dan melaksanakan
beberapa langkah- semua

dan melaksana- kan dan kurang langkah
kan

semua melaksanakan

langkah-langkah

semua

memperhatikan

yang
pada LKS

langkah-

kerja langkah
terdapat yang
pada LKS

kerja
terdapat
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kerja

yang langkah-

terdapat

pada langkah

LKS

yang

kerja

terdapat

pada LKS
Membuat

Laporan

tidak Laporan

hasil diskusi lengkapdan
kelompok

terlihat

Laporan lengkap Laporan sangat

kurang

dan terlihat rapi

tidak lengkap

rapi

dan

lengkap
danterlihat

terlihat

sangatrapi

kurangrapi
Melakukan

Siswa

Siswa

Siswa

Siswa

presentasi

mempresentasi-

mempresentasi

mempresentasi-

mempresentasi-

hasil diskusi kan hasil diskusi kan
kelompok

kelompok tidak diskusi

kelompok dengan kelompok dengan

dengan percaya kelompok

percaya diri

percaya diri dan

diri dan tidak kurang

menggunakan

menggunakan

suara yang jelas

suara yang jelas

Penilaian :

hasil kan hasil diskusi kan hasil diskusi

percaya diri
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Satuan Pendidikan

:SDN Purwoyoso 01

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:V / 2

Standar Kompetensi :
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model

Kompetensi
Dasar

6.1
Mendiskripsi
kan sifat-sifat
cahaya.

Indikator

Ranah

6.1.1 Mengidentifikasi

C1

sifat-sifat cahaya.
6.1.2 Menjelaskan

C1

Nomor Soal

Bentuk

Jenis

Penilaian

Penilaian

Pilgan

Tertulis

Pilihan

1, 2,

ganda

5, 10

dan isian

7, 8

Isian

1, 4

2, 3

sifat-sifat cahaya.
6.1.3 Mencontohkan

C2

sifat-sifat cahaya.
6.1.4 Menyusun
laporan
percobaan
tentang sifat-sifat
cahaya
baik.

dengan

5

6, 9
C6

hasil

3, 4,

produk
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Nama :
Kelas :
No. Absen
Soal Evaluasi

:

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, atau d yang kamu anggap
benar!
1.

2.

3.

Di bawah ini yang merupakan sumber cahaya adalah ....
a. matahari

c. generator

b. batu baterai

d. dinamo

Di bawah ini merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya,kecuali....
a. gelas bening

c. karton

b. kaca jendela

d. plastik bening

Peristiwa yang merupakan bukticahaya merambat lurus yaitu . . . .
a. memantulnya cahaya pada cermin
b. rambatan cahaya matahari yanglurus ketika melewati genting kaca
c. cahaya menembus benda bening
d. terbentuknya pelangi pada saathujan

4.

Peristiwa yang merupakan akibatpembiasan cahaya yaitu . . . .
a. terbentuknya warna padagelembung sabun
b. dasar sungai yang airnya jernih tampak lebih dangkal daripadayang
sebenarnya
c. terbentuknya bayangan olehcermin
d. sampainya cahaya matahari dipermukaan bumi

5.

Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini menunjukkan bahwacahaya
memiliki sifat ....

6.

a. merambat lurus

c. dapat dipantulkan

b. menembus benda bening

d. dapat dibiaskan

Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya
merupakan salah satu peristiwa ....
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7.

a. pemantulan cahaya

c. perambatan cahaya

b. pembiasan cahaya

d. pembentukan bayangan

Apabila cahaya merambat dari udarake air, cahaya tersebut akan dibiaskan
dengan arah . . . .
a. menjauhi garis normal
b. mendekati garis normal
c. sejajar garis normal
d. berlawanan arah dengan garisnormal

8.

Bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat
maka cahaya akan dibiaskan mendekati ....

9.

a. garis normal

c. garis vertikal

b. garis horizontal

d. garis lurus

Peristiwa yang menunjukkan adanya dispersi cahaya yaitu . . . .
a. elang dapat melihat ikan di dalamair
b. bayangan pada cermin
c. pensil dalam air terlihat patah
d. pelangi

10. Warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut ....
a. pelangi

c. warna terang

b. spektrum cahaya

d. warna gelap

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat!
1.

Cahaya yang masuk melalui jendela rumah menunjukkan bahwa cahaya
memiliki sifat ....

2.

Pembiasan cahaya terjadi karena adanya perbedaan ... antara dua jenis
zat.

3.

Apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang
rapat maka cahaya akan dibiaskan ....

4.

Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan ....

5.

Kita dapat melihat benda di balik kaca jendela, karena ….
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1.

A

6. B

2.

C

7. B

3.

B

8. A

4.

B

9. D

5.

B

10. B

B. Isian
1. Cahaya merambat lurus
2. Kerapatan
3. Menjauhi garis normal
4. Warna pelangi
5. Cahaya merambat lurus
Keterangan:
 Pilihan ganda tiap nomor mendapatkan skor = 1, jumlah skor = 10
 Isian tiap nomor mendapatkan skor = 2, jumlah skor = 10
 Jumlah skor maksimal = 10 + 10 = 20
Nilai =

x 100

230

SINTAK PEMBELAJARAN
Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Numbered Heads
Together berdasarkan Hamdani (2011: 90) yang dikombinasikan dengan media
visual berdasarkan Munadi (2013: 56).
1.

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

2.

Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi dengan menampilkan
media visual untuk memudahkan siswa dalam memahami materi.

3.

Siswa bertanya jawab dengan guru dan teman lainnya tentang materi dalam
tampilan media yang mereka lihat.

4.

Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor.

5.

Guru

memberikan

tugas

dan

tiap-tiap

kelompok

disuruh

untuk

mengerjakannya.
6.

Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat mengerjakannya.

7.

Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan.

8.

Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil
melaporkan hasil kerja sama mereka.

9.

Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk
nomor lain.

10. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa dari hasil diskusi..
11. Guru melakukan kegiatan penutup.
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PENGGALAN SILABUS
Satuan Pendidikan

:SDN Purwoyoso 01

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:V / 2

Standar Kompetensi : 6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model.
Kompetensi
Dasar
6.1
Mendeskripsikan
sifat-sifat cahaya

Materi
Pokok
Sifat-sifat
bayangan
dalam
cermin

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Media

Penilaian

Menjelaskan
sifat-sifat
bayangan dalam
cermin
6.1.2
Menentukan
sifat-sifat
bayangan dalam
cermin
6.1.3
Melakukan
percobaan sifatsifat
bayangan
dalam
cermin
cekung
dan
cembung
6.1.4 Membuat laporan
hasil percobaan
tentang sifat-sifat
bayangan dalam
cermin
cekung

1. Menyebutkan sifat-sifat
bayangan dalam cermin
datar, cermin cekung,
dan cermin cembung
2. menentukan sifat-sifat
bayangan dalam cermin
datar, cermin sekung,
dan cermin cembung.
3. Melakukan percobaan
tentang sifat bayangan
dalam cermin cekung
dan cembung dengan
diskusi kelompok
4. menyusun laporan hasil
percobaan tentang sifatsifat bayangan dalam
cermin cekung dan
cembung dengan diskusi
kelompok

gambargambar
tentang
Sifatsifat
bayanga
n dalam
cermin

Tertulis

6.1.1

Alokasi
2 x 35
menit

Sumber Belajar
1. Standar Isi IPA
kelas V semester
2
2. Silabus IPA kelas
V semester 2
3. BSE. Heri
Sulistyanto dan
Edy Wiyono.
Ilmu
Pengetahuan
Alam untuk SD
dan MI kelas V.
Halaman 123136.
4. BSE. Choiril
Azmiyawati, dkk.
IPA 5
Salingtemas.
Halaman 109-117
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dan cembung
 Karakter siswa yang diharapkan :Tanggungjawab, percaya diri, dan kerja keras
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus II
Sekolah

: SDN Purwoyoso 01

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Alokasi Waktu

: 2 x 35 Menit (1 pertemuan)

Hari/tanggal

: Sabtu, 07 Maret 2015

A. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model

B. KOMPETENSI DASAR
6.1. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.

C. INDIKATOR
6.1.1 Menjelaskan sifat-sifat bayangan dalam cermin
6.1.2 Menentukan sifat-sifat bayangan dalam cermin
6.1.3 Melakukan percobaan sifat-sifat bayangan cermin cekung dan cembung
6.1.4 Menyusun laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bayangan dalam
cermin cekung dan cembung

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui tampilan media visual tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin,
siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan dalam cermin datar, cermin
cekung, dan cermin cembung dengan tepat.
2. Melalui tampilan media visual tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin,
siswa dapat menentukan sifat-sifat bayangan dalam cermin datar, cermin
cekung, dan cermin cembung dengan benar.
3. Melalui percobaan tentang sifat dalam cermin cekung, siswa dapat
menentukan sifat-sifat bayangan dalam cermin cekung dengan baik.
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4. Melalui percobaan tentang sifat bayangan dalam cermin cembung, siswa
dapat menentukan sifat-sifat bayangan dalam cermin cembung dengan
baik.
5. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyusun laporan hasil diskusi
tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin cekung, dan cermin cembung
dengan baik.
 Karakter Siswa yang Diharapkan
Tanggungjawab, percaya diri, dan kerja keras

E. ALOKASI WAKTU
2 x 35 menit (1 pertemuan)

F. MATERI POKOK
sifat-sifat bayangan dalam cermin (cermin datar, cermin cembung, dan cermin
cekung)

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Model

: Numbered Heads Together

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pra Kegiatan
1) Menyiapkan perangkat pembelajaran.
2) Pengkondisian kelas dengan merapikan tempat duduk siswa.
3) Salam, doa, dan presensi.
Kegiatan Awal
1) Guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa sebagai berikut
“anak-anak, coba ambil sentermu! Nyalakan lampu senter itu dan arahkan
ke cermin! Apa yang dapat kamu lihat? Apakah cahaya lampu senter itu
dapat dipantulkan?”
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2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang diperoleh siswa setelah
mengikuti pembelajaran.
3) Guru memberikan motivasi kepada siswa.
“anak-anak, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Coba
perhatikan materi yang akan ibu sampaikan agar nanti kalian dapat
mengerjakan soal evaluasi dengan baik”
Kegiatan Inti
a. Guru menunjukkan media visual tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin.
(eksplorasi)
b. Siswa mengamati gambar-gambar tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin
yang disajikan oleh guru. (elaborasi)
c. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan atau menceritakan
pengalaman yang berkaitan dengan dengan gambar. (eksplorasi)
d. Guru mengingatkan pada siswa agar mengangkat tangan terlebih dahulu pada
saat akan menjawab pertanyaan, bertanya, maupun berpendapat. (eksplorasi)
e. Guru menegur siswa yang gaduh dan berbicara sendiri dengan temannya.
(eksplorasi)
f. Guru menyampaikan urutan kerja kelompok sebelum kegiatan diskusi dimulai.
(eksplorasi)
g. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor. (elaborasi)
h. Guru

memberikan

tugas

dan

tiap-tiap

kelompok

disuruh

untuk

mengerjakannya. (elaborasi)
i. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat mengerjakannya. (elaborasi)
j. Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan. (elaborasi)
k. Guru mengingatkan siswa agar semua siswa ikut berpendapat dalam diskusi
agar tidak terjadi dominasi dalam kelompok pada saat diskusi. (eksplorasi)
l. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil
melaporkan hasil kerja sama mereka.(elaborasi)
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m. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor
lain. (elaborasi)
n. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari hasil diskusi. (konfirmasi)
o. Guru lebih bervariasi dalam memberikan penguatan agar siswa termotivasi dan
percaya diri terhadap kemampuan yang mereka miliki. (konfirmasi)
p. Guru melakukan kegiatan penutup. (konfirmasi)
Kegiatan Penutup
1) Siswa bersama dengan gurumenyimpulkan hasil pembelajaran.
2) Guru memberikan evaluasi kepada siswa secara individu untuk mengetahui
sejauh mana materi yang telah dikuasai oleh siswa.
3) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya.

I. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
Media

:

1. Gambar-gambar tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin
Sumber belajar

:

1.

Standar Isi IPA kelas V semester 2.

2.

Silabus IPA kelas V semester 2.

3.

BSE. Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD dan MI kelas V. Halaman 123-136.

4.

BSE. Choiril Azmiyawati, dkk. IPA 5 Salingtemas. Halaman 109-117

J. EVALUASI
1. Prosedur
a. Tes dalam proses

: Lembar diskusi kelompok

b. Tes Akhir

: Evaluasi

2. Teknik
a.

Tes

: Tes tertulis
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3. Bentuk
a. Pilihan ganda
b. isian
4. Instrumen
a. Lembar Kerja Siswa
b. Soal Evaluasi

Semarang, 07 Maret 2015
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MATERI AJAR
Pemantulan cahaya ada dua jenis yaitu pemantulan baur (pemantulan
difus) dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai
permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, sinar pantul arahnya
tidak beraturan. Sementara itu, pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai
permukaan yang rata, licin, dan mengilap. Permukaan yang mempunyai sifat
seperti ini misalnya cermin. Pada pemantulan ini sinar pantul memiliki arah yang
teratur.

Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya.
Berdasarkan bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin lengkung.
Cermin lengkung ada dua macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung.
a. Cermin Datar
Cermin datar yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan
tidak melengkung. Cermin datar biasa kamu gunakan untuk bercermin. Pada saat
bercermin, kamu akan melihat bayanganmu di dalam cermin.

Bayangan pada cermin datar mempunyai sifat-sifat berikut:
1.

Ukuran (besar dan tinggi) bayangan sama dengan ukuran benda.
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2.

Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin.

3.

Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya tangan
kirimuakan menjadi tangan kanan bayanganmu.

4.

Bayangan tegak seperti bendanya.

5.

Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam
cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar.
b. Cermin Cembung
Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya

melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada
kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan
lebih kecil (diperkecil) daripada benda yang sesungguhnya.

c. Cermin Cekung
Cermin cekung yaitu cerminyang bidang pantulnya melengkung ke arah
dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil
dan lampu senter. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung sangat
bergantung pada letak benda terhadap cermin.
1.

Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak,
lebih besar, dan semu (maya).

2.

Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata (sejati)
dan terbalik.

240

MEDIA PEMBELAJARAN
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK
Nama Kelompok :
Anggota :

Menentukan Sifat Bayangan pada Cermin Cembung dan Cermin Cekung
Tujuan

: untuk menentukan sifat bayangan pada cermin cembung
dan cermin cekung

Alat dan bahan

:

1. Penggaris
2. Pensil
3. Sendok sayur dari logam stainless steel
Cara kerja
1.

:

Peganglah sendok sayur dengan satu tangan secara vertikal dengan bagian
belakang kepala sendok berjarak ± 30 cm dari wajahmu!

2.

Perhatikan bayangan wajahmu dalam sendok sayur tersebut!
a.

Tegak atau terbalikkah bayangan wajahmu dalam sendok sayur itu?

b.

Bagaimana ukuran bayangan itu? (diperbesar, sama besar, atau
diperkecil)

c.

Apakah sifat bayangan yang dapat kamu amati dari kegiatan ini?
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3.

Baliklah sendok sayur tersebut sehingga bagian dalam kepala sendok berjarak
kira-kira 30 cm dari wajahmu!

4.

Perhatikan bayangan wajahmu dalam sendok sayur tersebut!
a. Tegak atau terbalikkah bayangan wajahmu dalam sendok sayur itu?
b. Bagaimana ukuran bayangan dibandingkan ukuran benda aslinya?
c. Apakah sifat bayangan yang dapat kamu amati dari kegiatan ini?

5.

Tulislah laporan dan kesimpulan dari kegiatan di atas! Kumpulkan laporan itu
kepada bapak atau ibu guru!

6.

Simpan kembali alat-alat yang kamu gunakan dalam percobaan ini!
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KUNCI JAWABAN LEMBAR DISKUSI KELOMPOK
1.

a. Bayangan yang terbentuk pada sendok sayur adalah tegak
b. Ukuran bayangan yang terbentuk pada sendok sayur adalah diperkecil
c. Sifat bayangan yang terbentuk pada sendok sayur adalah bayangan semu
atau maya
Jadi, pada cermin cembung bayangan yang terbentuk adalah semu, tegak, dan
diperkecil.

2.

a. Bayangan yang terbentuk pada sendok sayur adalah tegak
b. Ukuran bayangan yang terbentuk pada sendok sayur adalah diperbesar
c. Sifat bayangan yang terbentuk pada sendok sayur adalah bayangan semu
atau maya
Jadi, pada cermin cekung dengan letak benda dekat dengan cermin maka
bayangan yang terbentuk adalah semu, tegak, dan diperbesar
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Rubrik Tugas “Laporan Pengamatan”
Kompetensi yang dinilai:
1.

Pengetahuan siswa tentang sifat-sifat bayangan dalam cermin yang diamati

2.

Keterampilan siswa dalam mengamati, mencari informasi dan menyajikan
informasi

3.

Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi

4.

Sikap kemandirian dan tanggung jawab siswa

Kriteria

Perlu
Bimbingan

Cukup

1

2

Baik

Baik Sekali

3
4
Mengikuti
Siswa
tidak Siswa kurang Siswa mengikuti Siswa mengikuti
arahan guru mengikuti
mengikuti
arahan dari guru semua arahan dari
dalam
semua
arahan semua arahan dalam
guru
dalam
berkelompok dari guru dalam dari
guru berkelompok,
berkelompok,
berkelompok,
dalam
melakukan
melakukan
melakukan
berkelompok,
percobaan
dan percobaan
dan
percobaan dan melakukan
mengerjakan LKS mengerjakan LKS
mengerjakan
percobaan dan
LKS
mengerjakan
LKS
Melakukan
Siswa
Siswa
Siswa melakukan Siswa melakukan
percobaan
melakukan
melakukan
percobaan dengan percobaan dengan
percobaan
percobaan
memperhatikan
memperhatikan
dengan
tidak dengan
dan melaksanakan dan melaksanakan
memperhatikan memperhatibeberapa langkah- semua langkahdan melaksana- kan dan kurang langkah
kerja langkah
kerja
kan
semua melaksanakan yang
terdapat yang
terdapat
langkah-langkah semua
pada LKS
pada LKS
kerja
yang langkahterdapat
pada langkah kerja
LKS
yang terdapat
pada LKS
Membuat
Laporan tidak Laporan
Laporan lengkap Laporan sangat
hasil diskusi lengkapdan
kurang
dan terlihat rapi
lengkap
kelompok
terlihat tidakrapi lengkap
dan
danterlihat
terlihat
sangatrapi
kurangrapi
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Melakukan
presentasi
hasil diskusi
kelompok

Penilaian :

Siswa
mempresentasikan hasil diskusi
kelompok tidak
dengan percaya
diri dan tidak
menggunakan
suara yang jelas

Siswa
mempresentasi
kan
hasil
diskusi
kelompok
kurang
percaya diri

Siswa
mempresentasika
n hasil diskusi
kelompok dengan
percaya diri

Siswa
mempresentasika
n hasil diskusi
kelompok dengan
percaya diri dan
menggunakan
suara yang jelas
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Satuan Pendidikan

:SDN Purwoyoso 01

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:V / 2

Standar Kompetensi :
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu
karya/model

Kompetensi
Dasar

6.1
Mendeskripsi
kan sifatsifat cahaya

Indikator

Ranah

Bentuk
Penilaian

Jenis
Penilaian

6.1.1 Menjelaskan
sifat-sifat
bayangan
dalam
cermin
6.1.2 Menentukan
sifat-sifat
bayangan
dalam
cermin
6.1.3 Melakukan
percobaan
sifat-sifat
bayangan
cermin
cekung dan
cembung
6.1.4
Menyusun
laporan hasil
percobaan
tentang sifatsifat
bayangan
dalam
cermin
cekung dan
cembung

C1

Tertulis

Pilihan
ganda dan
isai

C3

Nomor Soal
Pilgan

Isian

6, 9,
10

2, 3, 5

1, 2,
3, 4,
5, 7, 8

1, 4

C6

Produk

C6

produk
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Nama :
Kelas :
No. Absen

:

SOAL EVALUASI
A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, atau d yang kamu anggap
benar!
1.

2.

Di antara jenis benda berikut yang biasadigunakan untuk bercermin yaitu ….
a. cermin datar

c. cermin cekung

b. cermin cembung

d. lensa cembung

Cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar adalah
….

3.

a. cermin datar

c. cermin cekung

b. cermin cembung

d. lensa cembung

Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar mempunyai sifat . . . .
a. jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin
b. bayangan bersifat nyata
c. bayangan terbalik
d. bayangan lebih kecil daripada benda aslinya

4.

Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu . . . .
a. maya, tegak, dan diperkecil
b. nyata, tegak, dan diperkecil
c. maya, terbalik, dan diperbesar
d. nyata, terbalik, dan sama besar

5.

Cermin yang permukan pantulnya berbentuk cekungan disebut ....
a. cermin cembung

c. cermin hias

b. cermin datar

d. cermin cekung
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6.

Jarak bayangan dengan jarak benda yang berada di depan cermin datar
adalah ....

7.

8.

9.

a. sama

c. lebih dekat

b. berbeda

d. lebih jauh

Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah ....
a. nyata dan terbalik

c. semu dan terbalik

b. nyata dan tegak

d. semu dan tegak

Cermin yang digunakan pada kaca spion mobil atau motor adalah ....
a. cermin datar

c. cermin cembung

b. cermin cekung

d. cermin rias

Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar tersebut menggunakan sifat-sifat cermin ….
a. cermin datar

c. cermin cembung

b. cermin cekung

d. cermin rias

10. Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar tersebut menggunakan sifat-sifat cermin ….
a. cermin datar

c. cermin cembung

b. cermin cekung

d. cermin rias
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B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat!
1. Cermin yang biasa di pakai untuk berhias adalah jenis cermin ....
2. Salah satu benda yang memantulkan cahaya adalah ….
3. Bayangan yang terjadi di luar cermin tetapi dapat ditangkap oleh layar disebut
….
4.

Gambar diatas menggunakan prinsip cermin ….
5. Mengapa pada kendaraan bermotor, kaca spionnya menggunakan cermin
cembung? Karena ….
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1. A

6. A

2. B

7. D

3. A

8. C

4. A

9. C

5. D

10. B

B. Isian
1. Datar
2. Cermin
3. Bayangan semu
4. Cekung
5. Agar pengemudi lebih mudah mengendarai kendaraannya ketika melihat
kendaraan dan benda lain yang ada dibelakangnya.
Keterangan:
 Pilihan ganda tiap nomor mendapatkan skor = 1, jumlah skor = 10
 Isian tiap nomor mendapatkan skor = 2, jumlah skor = 10
 Jumlah skor maksimal = 10 + 10 = 20
Nilai =

x 100
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SINTAK PEMBELAJARAN
Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Numbered Heads
Together berdasarkan Hamdani (2011: 90) yang dikombinasikan dengan media
visual berdasarkan Munadi (2013: 56).
1.

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

2.

Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi dengan menampilkan
media visual untuk memudahkan siswa dalam memahami materi.

3.

Siswa bertanya jawab dengan guru dan teman lainnya tentang materi dalam
tampilan media yang mereka lihat.

4.

Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor.

5.

Guru

memberikan

tugas

dan

tiap-tiap

kelompok

disuruh

untuk

mengerjakannya.
6.

Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat mengerjakannya.

7.

Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan.

8.

Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil
melaporkan hasil kerja sama mereka.

9.

Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menujnuk
nomor lain.

10. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa dari hasil diskusi..
11. Guru melakukan kegiatan penutup.
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PENGGALAN SILABUS
Satuan Pendidikan

:SDN Purwoyoso 01

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:V / 2

Standar Kompetensi :6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model

Kompetensi
Dasar
6.1
Mendeskripsikan
sifat-sifat cahaya

Materi
Indikator
Kegiatan Pembelajaran
Pokok
peristiwa 6.1.1 Mengidentifikasi 1. menyebutkan
penguraian
peristiwa
peristiwa penguraian
cahaya
penguraian cahaya
cahaya
dalam
dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari
sehari-hari
2. menjelaskan cara
6.1.2
Menjelaskan
berpakaian manusia
peristiwa
sesuai kondisi cuaca
penguraian cahaya
tertentu.
dalam kehidupan 3. Melakukan percobaan
sehari-hari
peristiwa penguraian
6.1.3
Melakukan
cahaya
dalam
percobaan
kehidupan sehari-hari
peristiwa
menggunakan
alatpenguraian cahaya
alat sederhana
dalam kehidupan 4. Menulis laporan hasil
sehari-hari
percobaan melalui
6.1.4 Menyusun laporan
diskusi kelompok.

Media

Penilaian

Gambargambar
tentang
peristiwa
penguraian
cahaya

Tertulis

Alokasi
2 x 35
menit

Sumber Belajar
1. Standar Isi IPA
kelas V semester
2
2. Silabus IPA kelas
V semester 2
3. BSE. Heri
Sulistyanto dan
Edy Wiyono.
Ilmu
Pengetahuan
Alam untuk SD
dan MI kelas V.
Halaman 123136.
4. BSE. Choiril
Azmiyawati, dkk.
IPA 5
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hasil
percobaan
tentang peristiwa
penguraian cahaya
dalam kehidupan
sehari-hari
 Karakter siswa yang diharapkan :Tanggungjawab, percaya diri, dan kerja keras

Salingtemas.
Halaman 109117.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus III
Sekolah

: SDN Purwoyoso 01

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Alokasi Waktu

: 2 x 35 Menit (1 pertemuan)

Hari/tanggal

: Sabtu, 14 Maret 2015

A. STANDAR KOMPETENSI
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model

B. KOMPETENSI DASAR
6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya

C. INDIKATOR
6.1.1 Mengidentifikasi peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan seharihari
6.1.2 Menjelaskan peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari
6.1.3 Melakukan percobaan peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan
sehari-hari
6.1.4 Menyusun laporan hasil percobaan tentang peristiwa penguraian cahaya
dalam kehidupan sehari-hari

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui tampilan media visual tentang peristiwa penguraian cahaya, siswa
dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang sesuai dengan peristiwa
penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.
2. Melalui tampilan media visual tentang peristiwa penguraian cahaya, siswa
dapat menjelaskan peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan seharihari dengan baik.
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3. Melalui percobaan penguraian cahaya siswa dapat melakukan percobaan
peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.
4. Melalui diskusi kelompok (percobaan), siswa dapat membuat laporan
percobaan peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari
dengan benar.
 Karakter siswa yang diharapkan
Tanggungjawab, percaya diri, dan kerja keras

E. ALOKASI WAKTU
2 x 35 menit (1 pertemuan)

F. MATERI POKOK
Penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Model

: Numbered Heads Together

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pra Kegiatan
1) Menyiapkan perangkat pembelajaran.
2) Pengkondisian kelas dengan merapikan tempat duduk siswa.
3) Salam, doa, dan presensi.
Kegiatan Awal
1) Guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa sebagai berikut.
“anak-anak, pernahkah kalian melihat cahaya matahari? Berwarna apakah
cahaya matahari tersebut?”
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang diperoleh siswa setelah
mengikuti pembelajaran.
3) Guru memberikan motivasi kepada siswa.
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“anak-anak, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Coba
perhatikan materi yang akan ibu sampaikan agar nanti kalian dapat
mengerjakan soal evaluasi dengan baik”
Kegiatan Inti
a. Guru menunjukkan media visual tentang peristiwa penguraian cahaya dalam
kehidupan sehari-hari. (eksplorasi)
b. Guru menegur siswa yang masih gaduh dengan temannya. (eksplorasi)
c. Siswa mengamati gambar-gambar tentang peristiwa penguraian cahaya dalam
kehidupan sehari-hari yang disajikan oleh guru.(elaborasi)
d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan atau
menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan dengan gambar.(eksplorasi)
e. Guru mengingatkan pada siswa agar mengangkat tangan terlebih dahulu pada
saat akan menjawab pertanyaan, bertanya, maupun berpendapat. (eksplorasi)
f. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor. (elaborasi)
g. Guru memberikan tugas dengan menyampaikan urutan kerja kelompok dan
tiap-tiap kelompok disuruh untuk mengerjakannya. (eksplorasi)
h. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat mengerjakannya. (elaborasi)
i. Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan. (elaborasi)
j. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil
melaporkan hasil kerja sama mereka. (elaborasi)
k. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor
lain. (eksplorasi)
l. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari hasil diskusi. (konfirmasi)
m. Guru lebih bervariasi dalam memberikan penguatan agar siswa termotivasi dan
percaya diri terhadap kemampuan yang mereka miliki. (konfirmasi)
n. Guru menerangkan kembali semua materi yang telah disampaikan sebelumnya.
(konfirmasi)
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Kegiatan Penutup
1) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran.
2) Guru memberikan evaluasi kepada siswa secara individu untuk mengetahui
sejauh mana materi yang telah dikuasai oleh siswa.
3) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya.

I. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
Media

:

1. Gambar-gambar tentang peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan
sehari-hari
Sumber belajar

:

1. Standar Isi IPA kelas V semester 2
2. Silabus IPA kelas V semester 2
3. BSE. Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD
dan MI kelas V. Halaman 132-135.
4. BSE. Choiril Azmiyawati, dkk. IPA 5 Salingtemas. Halaman 116-117.

J. EVALUASI
1. Prosedur
a. Tes dalam proses

: Lembar diskusi kelompok

b. Tes Akhir

: Evaluasi

2. Teknik
a. Tes

: Tes tertulis

3. Bentuk
a. Pilihan ganda
b. Isian
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4. Instrumen
a. Lembar Kerja Siswa
b. Soal Evaluasi
Semarang, 14 Maret 2015
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MATERI AJAR
Pelangi terjadi karena peristiwa penguraian cahaya (dispersi). Dispersi
merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna. Cahaya
matahari yang kita lihat berwarna putih. Namun, sebenarnya cahaya matahari
tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik
air di awan sehingga terbentuk warna-warna pelangi.
Pelangi merupakan salah satu peristiwa dalamkehidupan sehari-hari yang
berhubungan dengan penguraian cahaya. Pelangi biasanya dapat kitalihat pada
saat hujan turun rintik-rintik. Warna pelangi sama halnya seperti warna spektrum
cahaya yang terbentuk pada kegiatan yang telah kamu lakukan sebelumnya.
Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu pada pelangi berasal dari
pembiasan dan penguraian cahaya putih matahari oleh bintik-bintik air hujan.
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MEDIA PEMBELAJARAN
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LEMBAR DISKUSI KELOMPOK
Nama kelompok :
Anggota :

Tujuan

:

untuk mengetahui secara sederhana proses penguraian

cahaya melalui percobaan sederhana
Alat dan bahan

:

1.

Lampu senter

2.

Cermin datar

3.

Air jernih

4.

Kertas putih

5.

Kotak berisi air

Car a kerja

:

1. Menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan.
2. Memasukkan cermin ke dalam air dalam posisi miring.
3. Mengarahkan cahaya senter pada cermin tersebut.
4. Menangkap hasil pemantulan tersebut cahaya dari cermin dengan
menggunakan kertas putih.
5. Mengatur posisi cermin hingga menghasilkan cahaya yang berwarnawarni.
6. Mengamati nama warna dari hasil pembiasan cahaya tersebut
7. Membuat kesimpulan dari hasil percobaan tersebut.
8. Simpan kembali alat dan bahan yang kamu gunakan!
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KUNCI JAWABAN LEMBAR DISKUSI KELOMPOK
A. Alat dan Bahan
1. Lampu senter
2. Cermin datar
3. Air jernih
4. Kertas putih
5. Kotak berisi air
B. Hasil Percobaan
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan maka akan terlihat cahaya yang
berwarna-warni, antara lain warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan
ungu. Hal ini disebabkan karena cahaya dapat diuraikan sehingga
menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa penguraian cahaya dapat menghasilkan banyak cahaya yang berwarna.

263

Rubrik Tugas “Laporan Pengamatan”
Kompetensi yang dinilai:
1.

Pengetahuan siswa tentang penguraian cahaya yang diamati

2.

Keterampilan siswa dalam mengamati, mencari informasi dan menyajikan
informasi

3.

Keterampilan siswa dalam menyajikan informasi

4.

Sikap kemandirian dan tanggung jawab siswa

Kriteria

Mengikuti
arahan guru
dalam
berkelompok

Melakukan
percobaan

Perlu
Bimbingan

Cukup

Baik

Baik Sekali

1
Siswa
tidak
mengikuti
semua
arahan
dari guru dalam
berkelompok,
melakukan
percobaan dan
mengerjakan
LKS

2
Siswa kurang
mengikuti
semua arahan
dari
guru
dalam
berkelompok,
melakukan
percobaan dan
mengerjakan
LKS
Siswa
melakukan
percobaan
dengan
memperhatikan dan kurang
melaksanakan
semua
langkahlangkah kerja
yang terdapat
pada LKS

3
Siswa mengikuti
arahan dari guru
dalam
berkelompok,
melakukan
percobaan
dan
mengerjakan LKS

4
Siswa mengikuti
semua arahan dari
guru
dalam
berkelompok,
melakukan
percobaan
dan
mengerjakan LKS

Siswa melakukan
percobaan dengan
memperhatikan
dan melaksanakan
beberapa langkahlangkah
kerja
yang
terdapat
pada LKS

Siswa melakukan
percobaan dengan
memperhatikan
dan melaksanakan
semua langkahlangkah
kerja
yang
terdapat
pada LKS

tidak Laporan
Laporan lengkap
dan kurang
dan terlihat rapi
tidak lengkap
dan
terlihat kurang
rapi

Laporan sangat
lengkap
dan
terlihat
sanga
trapi

Siswa
melakukan
percobaan
dengan
tidak
memperhatikan
dan melaksanakan
semua
langkah-langkah
kerja
yang
terdapat
pada
LKS

Membuat
Laporan
hasil diskusi lengkap
kelompok
terlihat
rapi
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Melakukan
presentasi
hasil diskusi
kelompok

Penilaian :

Siswa
mempresentasikan hasil diskusi
kelompok tidak
dengan percaya
diri dan tidak
menggunakan
suara yang jelas

Siswa
mempresentasi
kan
hasil
diskusi
kelompok
kurang
percaya diri

Siswa
mempresentasika
n hasil diskusi
kelompok dengan
percaya diri

Siswa
mempresentasika
n hasil diskusi
kelompok dengan
percaya diri dan
menggunakan
suara yang jelas
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
Satuan Pendidikan

:SDN Purwoyoso 01

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:V / 2

Standar Kompetensi :
6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model.
Kompetensi
Dasar

6.1
Mendeskripsi
kan sifatsifat cahaya

Indikator

6.1.1
Mengidentifik
asi peristiwa
penguraian
cahaya dalam
kehidupan
sehari-hari
6.1.2 Menjelaskan
peristiwa
penguraian
cahaya dalam
kehidupan
sehari-hari
6.1.3
Melakukan
percobaan
peristiwa
penguraian
cahaya dalam
kehidupan
sehari-hari
6.1.4
Menyusun
laporan hasil
percobaan
tentang
peristiwa
penguraian
cahaya dalam
kehidupan
sehari-hari

Ranah

Bentuk
Penilaian

Jenis
Penilaian

C1

Tertulis

Pilihan
ganda
dan isai

C2

Nomor Soal
Pilgan

Isian

6, 7,
8, 9

5

1, 2,
3, 4,
5, 10

1, 2, 3,
4

C3
Produk

C6

produk
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Nama :
Kelas :
No. Absen

:

SOAL EVALUASI
A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, atau d yang kamu anggap
benar!
1. Pelangi terbentuk karena adanya proses ....
a. Pembelokan cahaya

c. Penguraian cahaya

b. Perambatan cahaya

d. Pembiasan cahaya

2. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut....
a. Dispersi

c. Baur

b. Bias

d. Difusi

3. Warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut ....
a. Pelangi

c. Warna terang

b. Spektrum cahaya

d. Warna gelap

4. Berikut ini yang bukan pembiasan cahaya putih pada pelangi adalah warna ....
a. Merah

c. Nila

b. Jingga

d. Cokelat

5. Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu pada pelangi berasal
dari pembiasan dan penguraian cahaya putih matahari oleh ....
a. Bintik-bintik air hujan

c. Air laut

b. Air sungai

d. Embun

6. Berikut ini yang merupakan peristiwa dispersi cahaya adalah ....
a. Melihat cahaya dari jendela kaca
b. Pntulan cahaya dari kaca spion kendaraan bermotor
c. Balon air
d. Pensil tampak patah dalam air jernih
7. Pada percobaan yang telah dilakukan, dapat membuktikan bahwa ....
a. Cahaya dapat dibiaskan
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b. Cahaya dapat diuraikan
c. Cahaya dapat dipantulkan
d. Cahaya dapat merambat lurus
8. Untuk menghasilkan warna pelangi pada percobaan tersebut, yang dilakukan
pada cermin adalah ....
a. Meletakkan sebagian cermin kedalam air
b. Meletakkan cermin kedalam air secara keseluruhan
c. Cahaya senter dipantulkan ke cermin
d. Cahaya senter dipantulkan ke air
9. Alat penyemprot obat nyamuk yang didalamnya diisi air kemudian
disemprotkkan ke atas akan membentuk ....
a. Gelembung

c. Gumpalan cahaya

b. Pelangi

d. Spektrum cahaya

10. Warna pelangi yang kita lihat merupakan hasil dari pembiasan cahaya yang
berwarna ....
a. Merah

c. Hitam

b. Kuning

d. Putih

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat!
1. Cahaya putih akan mengalami pembiasan dan terurai menjadi berbagai
macam warna, yaitu ….
2. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan….
3. Cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air di awan akan terbentuk
….
4. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut ….
5. Berikan contoh peristiwa yang termasuk dalam penguraian cahaya yang
dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari!
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
A. Pilihan Ganda
1.

C

6. C

2.

A

7. B

3.

B

8. C

4.

D

9. B

5.

A

10. D

B. Isian
1.

Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu

2.

Warna pelangi

3.

Pelangi

4.

Disperse

5.

Meniup balon air

Keterangan:
 Pilihan ganda tiap nomor mendapatkan skor = 1, jumlah skor = 10
 Isian tiap nomor mendapatkan skor = 2, jumlah skor = 10
 Jumlah skor maksimal = 10 + 10 = 20
Nilai =

x 100
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SINTAK PEMBELAJARAN
Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Numbered Heads
Together berdasarkan Hamdani (2011: 90) yang dikombinasikan dengan media
visual berdasarkan Munadi (2013: 56).
1.

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

2.

Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi dengan menampilkan
media visual untuk memudahkan siswa dalam memahami materi.

3.

Siswa bertanya jawab dengan guru dan teman lainnya tentang materi dalam
tampilan media yang mereka lihat.

4.

Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok
mendapat nomor.

5.

Guru

memberikan

tugas

dan

tiap-tiap

kelompok

disuruh

untuk

mengerjakannya.
6.

Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap
anggota kelompok dapat mengerjakannya.

7.

Siswa mengerjakan lembar kerja dari guru tentang permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang disampaikan.

8.

Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil
melaporkan hasil kerja sama mereka.

9.

Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menujnuk
nomor lain.

10. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa dari hasil diskusi..
11. Guru melakukan kegiatan penutup.
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Lampiran 6
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL NUMBERED HEADS
TOGETHER BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus I
Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas/semester

: V / II

Pokok Bahasan

:Sifat-sifat cahaya

Hari/tanggal

: Kamis, 5 Maret 2015

Nama Pengamat

:Andayani, S.Pd.SD

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam lembar
observasi.
2. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia apabila deskriptor pada setiap indikator tampak .
3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam observasi.
4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
Kriteria penilaian:
a. Jika deskriptor tidak tampak, maka skor 0 dan tidak diberi tanda cek (√).
b. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 1, maka jumlah perolehan skor
adalah 1.
c. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 2, maka jumlah perolehan skor
adalah 2.
d. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 3, maka jumlah perolehan skor
adalah 3.
e. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 4, maka jumlah perolehan skor
adalah 4.
(Rusman, 2014: 98)
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No

1.

2.

3.

Indikator
Melaksanakan
kegiatan
pendahuluan

Memberikan
penjelasan tentang
materi

Membimbing
pelaksanaan tanya
jawab

Deskriptor
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

4.

Memilih dan
menyajikan media
visual

a.
b.
c.
d.
a.

5.

6.

Membimbing
pembelajaran
perseorangan

Membimbing
kelompok dalam
diskusi untuk
mengerjakan tugas
kelompok

b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
a.

7.

8.

Menciptakan iklim
belajar yang
kondusif

b.
c.

Memberikan

d.
a.

Melakukan apersepsi sesuai materi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memberikan motivasi
Mengemukakan cakupan materi
Penjelasan materi jelas dan mudah
dipahami
Penyampaian materi secara runtut dan
sistematis
Penjelasan materi sesuai tujuan
Keseimbangan antara keluasan materi
dengan waktu yang tersedia
Pertanyaan diberikan dengan jelas
Pertanyaan sesuai dengan materi
Memberikan kesempatan pada siswa
untuk bertanya
Memberikan waktu berpikir untuk
menjawab pertanyaan
Media visual sesuai materi
Media visual terlihat jelas
Penggunaan media visual menarik
perhatian siswa
Media visual digunakan sesuai tujuan
Mengadakan pendekatan secara
pribadi
Membimbing dengan jelas
Membimbing siswa belajar mandiri
Memberikan materi sesuai
perkembangan siswa untuk
memudahkan belajar
Menyampaikan urutan kerja kelompok
Menghindari dominasi dalam
kelompok
Memusatkan perhatian siswa pada
diskusi
Membimbing siswa mengemukakan
pendapatnya
Pembelajaran dimulai dan diakhiri
sesuai rencana
Pelaksanaan pembelajaran kondusif
Mengkondisikan siswa duduk di
tempatnya masing-masing
Menegur siswa yang gaduh
Pemberian penguatan secara pribadi

Tampak
√
√
√

Jumlah
Skor
3

√
-

3

√
√
√
√
-

3

√
√
√
√

4

√
√
-

2

√
√
√

2

-

2

√
√
-

2
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penguatan

9.

Menutup
pembelajaran

b. Pemberian penguatan secara
kelompok
c. Pemberian penguatan dengan segera
d. Variasi dalam pemberian penguatan
a. Bersama-sama siswa menyimpulkan
materi
b. Melakukan refleksi
c. Mengadakan evaluasi
d. Memberikan tindak lanjut dan
menyampaikan materi untuk
pertemuan selanjutnya
Jumlah skor yang diperoleh
Kategori

Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru
Jumlah skor
>27 s/d 36
>18 s/d 27
>9 s/d 18
0 s/d 9

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Semarang, 5 Maret 2015
Observer

√
√
√
√
√

3

23
Baik
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Lampiran 7
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL NUMBERED HEADS
TOGETHER BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus II
Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas/semester

: V / II

Pokok Bahasan

:Sifat-sifat bayangan dalam cermin

Hari/tanggal

:Sabtu, 7 Maret 2015

Nama Pengamat

:Andayani, S.Pd.SD

Petunjuk:
1.

Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam
lembar observasi.

2. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia apabila deskriptor pada setiap indikator tampak .
3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam observasi.
4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
Kriteria penilaian:
a.

Jika deskriptor tidak tampak, maka skor 0 dan tidak diberi tanda cek (√).

b. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 1, maka jumlah perolehan skor
adalah 1.
c. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 2, maka jumlah perolehan skor
adalah 2.
d. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 3, maka jumlah perolehan skor
adalah 3.
e. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 4, maka jumlah perolehan skor
adalah 4.
(Rusman, 2014: 98)
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No

1.

2.

3.

Indikator
Melaksanakan
kegiatan
pendahuluan

Memberikan
penjelasan tentang
materi

Membimbing
pelaksanaan tanya
jawab

Deskriptor
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

4.

Memilih dan
menyajikan media
visual

a.
b.
c.
d.
a.

5.

6.

Membimbing
pembelajaran
perseorangan

Membimbing
kelompok dalam
diskusi untuk
mengerjakan tugas
kelompok

b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
a.

7.

8.

Menciptakan iklim
belajar yang
kondusif

b.
c.

Memberikan

d.
a.

Melakukan apersepsi sesuai materi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memberikan motivasi
Mengemukakan cakupan materi
Penjelasan materi jelas dan mudah
dipahami
Penyampaian materi secara runtut dan
sistematis
Penjelasan materi sesuai tujuan
Keseimbangan antara keluasan materi
dengan waktu yang tersedia
Pertanyaan diberikan dengan jelas
Pertanyaan sesuai dengan materi
Memberikan kesempatan pada siswa
untuk bertanya
Memberikan waktu berpikir untuk
menjawab pertanyaan
Media visual sesuai materi
Media visual terlihat jelas
Penggunaan media visual menarik
perhatian siswa
Media visual digunakan sesuai tujuan
Mengadakan pendekatan secara
pribadi
Membimbing dengan jelas
Membimbing siswa belajar mandiri
Memberikan materi sesuai
perkembangan siswa untuk
memudahkan belajar
Menyampaikan urutan kerja kelompok
Menghindari dominasi dalam
kelompok
Memusatkan perhatian siswa pada
diskusi
Membimbing siswa mengemukakan
pendapatnya
Pembelajaran dimulai dan diakhiri
sesuai rencana
Pelaksanaan pembelajaran kondusif
Mengkondisikan siswa duduk di
tempatnya masing-masing
Menegur siswa yang gaduh
Pemberian penguatan secara pribadi

Tampak
√
√
√

Jumlah
Skor
3

√
√

4

√
√
√
√
√

4

√
√
√
√

4

√
√
√

3

√
√
√

3

√
√
√
√
√

3
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penguatan

9.

Menutup
pembelajaran

b. Pemberian penguatan secara
kelompok
c. Pemberian penguatan dengan segera
d. Variasi dalam pemberian penguatan
a. Bersama-sama siswa menyimpulkan
materi
b. Melakukan refleksi
c. Mengadakan evaluasi
d. Memberikan tindak lanjut dan
menyampaikan materi untuk
pertemuan selanjutnya
Jumlah skor yang diperoleh
Kategori

Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru
Jumlah skor
>27 s/d 36
>18 s/d 27
>9 s/d 18
0 s/d 9

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Semarang, 7 Maret 2015
Observer

√

4

√
√
√
√

3

√
32
Sangat
Baik
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Lampiran 8
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL NUMBERED HEADS
TOGETHER BERBANTUAN MEDIA VISUAL
Siklus III
Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas/semester

: V / II

Pokok Bahasan

:Peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari

Hari/tanggal

:Sabtu, 14 Maret 2015

Nama Pengamat

:Andayani, S.Pd.SD

Petunjuk:
1.

Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada dalam
lembar observasi.

2. Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia apabila deskriptor pada setiap indikator tampak .
3. Berikan skor berdasarkan deskriptor yang tampak dalam observasi.
4. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
Kriteria penilaian:
a.

Jika deskriptor tidak tampak, maka skor 0 dan tidak diberi tanda cek (√).

b. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 1, maka jumlah perolehan skor
adalah 1.
c. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 2, maka jumlah perolehan skor
adalah 2.
d. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 3, maka jumlah perolehan skor
adalah 3.
e. Jika deskriptor pada setiap indikator tampak 4, maka jumlah perolehan skor
adalah 4.
(Rusman, 2014: 98)
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No

1.

2.

3.

Indikator

Deskriptor
a.
b.
c.
d.
a.

Melaksanakan
kegiatan
pendahuluan

Memberikan
penjelasan tentang
materi

Membimbing
pelaksanaan tanya
jawab

b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

4.

Memilih dan
menyajikan media
visual

a.
b.
c.
d.

a.

5.

6.

Membimbing
pembelajaran
perseorangan

Membimbing
kelompok dalam
diskusi untuk
mengerjakan tugas
kelompok

b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
a.

7.

8.

Menciptakan iklim
belajar yang
kondusif

b.
c.

Memberikan

d.
a.

Melakukan apersepsi sesuai materi
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Memberikan motivasi
Mengemukakan cakupan materi
Penjelasan materi jelas dan mudah
dipahami
Penyampaian materi secara runtut dan
sistematis
Penjelasan materi sesuai tujuan
Keseimbangan antara keluasan materi
dengan waktu yang tersedia
Pertanyaan diberikan dengan jelas
Pertanyaan sesuai dengan materi
Memberikan kesempatan pada siswa
untuk bertanya
Memberikan waktu berpikir untuk
menjawab pertanyaan
Media visual sesuai materi
Media visual terlihat jelas
Penggunaan media visual menarik
perhatian siswa
Media visual digunakan sesuai tujuan
Mengadakan pendekatan secara
pribadi
Membimbing dengan jelas
Membimbing siswa belajar mandiri
Memberikan materi sesuai
perkembangan siswa untuk
memudahkan belajar
Menyampaikan urutan kerja kelompok
Menghindari dominasi dalam
kelompok
Memusatkan perhatian siswa pada
diskusi
Membimbing siswa mengemukakan
pendapatnya
Pembelajaran dimulai dan diakhiri
sesuai rencana
Pelaksanaan pembelajaran kondusif
Mengkondisikan siswa duduk di
tempatnya masing-masing
Menegur siswa yang gaduh
Pemberian penguatan secara pribadi

Tampak
√
√
√
√

Jumlah
Skor
4

√
√

4

√
√
√
√
√

4

√
√
√
√

4

√
√
√
√

4

√
√
√

3

√
√
√
√
√
√

4
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penguatan

9.

Menutup
pembelajaran

b. Pemberian penguatan secara
kelompok
c. Pemberian penguatan dengan segera
d. Variasi dalam pemberian penguatan
a. Bersama-sama siswa menyimpulkan
materi
b. Melakukan refleksi
c. Mengadakan evaluasi
d. Memberikan tindak lanjut dan
menyampaikan materi untuk
pertemuan selanjutnya
Jumlah skor yang diperoleh
Kategori

Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru
Jumlah skor
>27 s/d 36
>18 s/d 27
>9 s/d 18
0 s/d 9

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Semarang, 14 Maret 2015
Observer

√

4

√
√
√
√
√

4

√
35
Sangat
Baik
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Lampiran 9
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
Siklus I

No

Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas

:V

Pokok Bahasan

:Sifat-sifat cahaya

Hari/tanggal

: Kamis, 5 Maret 2015

Nama

Indikator

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

Skor

1.

K-A-S-P

3

4

3

3

4

2

4

4

27

2.

M-R-R

2

1

1

1

2

1

2

2

12

3.

A-S

3

3

3

3

4

3

3

3

25

4.

A-R-S

4

4

3

3

3

2

3

3

25

5.

A-S-A

4

4

3

3

3

2

3

3

25

6.

A-A

2

3

2

2

2

3

2

3

19

7.

A-S-P

2

1

1

1

2

1

1

2

11

8.

F-D-P

3

3

1

2

2

3

2

3

19

9.

F-F

2

3

1

3

2

3

3

3

20

10.

H-P

3

4

3

3

3

3

4

3

26

11.

H-A-K

2

1

1

2

2

1

1

2

12

12.

J-O-S

3

2

1

2

2

1

3

3

17

13.

M-A

2

3

3

3

3

4

3

3

24

14.

M-M

3

2

2

2

3

2

3

3

20

15.

M-H-S-S

3

3

3

3

2

2

4

3

25

16.

N-P-S

4

3

2

2

3

3

3

3

23

17.

N-P-N

2

1

1

1

2

2

1

2

12

18.

N-S

4

4

3

3

4

4

2

3

27

19.

N-P

4

4

3

3

4

3

2

3

26
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20.

N-M

3

2

2

2

2

2

3

3

20

21.

N-R

4

3

2

2

3

3

3

3

23

22.

P-D-A

4

4

2

3

3

3

3

3

25

23.

R-D

2

1

2

2

3

2

2

2

16

24.

R-K

3

4

3

4

4

3

4

3

28

25.

R-A-P

2

3

2

3

2

2

3

2

19

26.

R-A-P

2

3

2

3

3

2

2

2

19

27.

S-M-W-K

4

3

2

3

4

3

3

4

26

28.

T-R-P

3

4

2

3

4

3

2

3

24

29.

V-R-M

4

4

2

3

3

3

3

3

25

30.

S-P-S

4

4

2

3

3

3

4

3

26

31.

M-B-N-F

3

4

2

3

4

3

2

3

24

32.

F-A-P

2

2

1

1

2

3

2

1

14

33.

J-G-A-R

2

1

1

2

2

2

1

2

13

97

95

67

82

94

81

86

91

693

2.93

2.87

2.03

2.48

2.84

2.45

2.6

2.75

21

Jumlah skor
Rata-rata skor

Kriteria

Baik

Semarang, 05 Maret 2015
Observer,

Yuni Erma Safitri
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Lampiran 10
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
Siklus II

Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas

:V

Pokok Bahasan

:Sifat-sifat bayangan dalam cermin

Hari/tanggal

:Sabtu, 7 Maret 2015

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nama
K-A-S-P
M-R-R
A-S
A-R-S
A-S-A
A-A
A-S-P
F-D-P
F-F
H-P
H-A-K
J-O-S
M-A
M-M
M-H-S-S
N-P-S
N-P-N
N-S
N-P
N-M
N-R
P-D-A
R-D
R-K

1
4
2
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
3
4
3
2
4
4
4
4
4
3
4

2
4
3
4
4
4
3
3
3
3
4
2
3
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
2
4

3
3
2
4
4
3
3
2
4
3
4
2
3
4
3
4
3
3
3
4
4
4
4
2
4

Indikator
4
5
3
4
2
3
3
4
3
4
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
4
4
2
2
3
2
4
4
3
3
4
4
2
2
2
3
3
4
4
4
2
4
2
4
4
4
2
3
4
4

6
4
2
3
4
3
3
3
4
3
4
3
2
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
2
4

7
4
3
4
4
4
3
2
4
3
4
2
3
4
3
4
3
2
3
4
4
3
4
2
4

8
4
3
4
4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4

Jumlah
Skor
30
20
30
31
27
25
21
28
25
32
19
22
32
26
32
21
20
29
32
28
28
32
19
32
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25 R-A-P
26 R-A-P
27 S-M-W-K
28 T-R-P
29 V-R-M
30 S-P-S
31 M-B-N-F
32 F-A-P
33 J-G-A-R
Jumlah Skor
Rata-rata Skor

3
3
4
4
4
4
4
3
2
116
3.52

4
4
4
4
4
3
4
3
3
115
3.48

3
3
4
3
4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
3
3
2
2
108 99
3.27 3.00

4
3
4
4
4
3
4
3
2
112
3.39

3
3
3
3
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
2
3
2
3
112 110 114
3.39 3.33 3.45

26
25
32
31
32
27
30
23
19
886
26.85
Sangat
Baik

Kriteria

Semarang, 07 Maret 2015
Observer,

Dwi Restiyanti
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Lampiran 11
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
Siklus III

Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas

:V

Pokok Bahasan

:Sifat-sifat bayangan dalam cermin

Hari/tanggal

:Sabtu, 14 Maret 2015

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nama
K-A-S-P
M-R-R
A-S
A-R-S
A-S-A
A-A
A-S-P
F-D-P
F-F
H-P
H-A-K
J-O-S
M-A
M-M
M-H-S-S
N-P-S
N-P-N
N-S
N-P
N-M
N-R
P-D-A
R-D
R-K

1
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
3
4

2
4
3
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4

3
4
2
4
4
4
4
3
3
4
4
2
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4

Indikator
4
5
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
3
2
2
3
4
4
3
2
4
4
3
4
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4

6
4
2
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
2
4

7
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4
2
3
4
2
4
3
2
4
4
4
4
4
2
4

8
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4

Jumlah
Skor
32
22
32
32
31
31
22
30
31
32
21
25
32
24
32
26
23
30
32
32
32
32
22
32
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25 R-A-P
26 R-A-P
27 S-M-W-K
28 T-R-P
29 V-R-M
30 S-P-S
31 M-B-N-F
32 F-A-P
33 J-G-A-R
Jumlah Skor
Rata-rata skor

3
3
4
4
4
4
4
2
3
120
3.64

4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
122 118
3.70 3.58

3
4
4
4
4
4
4
3
3
116
3.52

4
4
4
4
4
4
4
3
3
121
3.67

3
3
4
3
4
4
4
3
3
116
3.52

4
4
4
4
4
4
4
3
3
117
3.55

3
3
4
4
4
4
4
2
3
120
3.64

28
28
32
30
32
32
32
22
24
950
28.79
Sangat
Baik

Kategori
Semarang, 14 Maret 2015
Observer,

Yuni Erma Safitri
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Lampiran 12
Hasil Penilaian Lembar Kerja Siswa
Siklus I

Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas

:V

Materi

: Sifat-sifat cahaya

Hari/tanggal

: Kamis, 5 Maret 2015

No

Kelompok

1

Kelompok
A

2

Kelompok
B

3

Kelompok
C

4

Kelompok
D

5

Kelompok
E

Nama
H-P
T-R-P
N-R
A-A
R-A-P
A-S
V-R-M
F-F
F-A-P
F-D-P
N-P-N
P-D-A

1

Indikator
2
3

4

3

3

3

13

81.25

4

3

2

3

12

75

S-MW-K
S-P-S
M-B-N
R-K
M-A
M-R-R
N-P-S
M-M
J-G-AR
R-D
A-S-A
N-M

4

3

2

3

12

75

4

3

3

4

14

87.5

3

3

3

2

11

68.75

4

Jumlah
Skor

Nilai
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N-S
R-A-P
J-O-S
M-S-S

6

Kelompok
F

K-AS-P
N-P
A-R-S
A-S-P
H-A-K

Jumlah skor
Rata-rata skor

4

4

4

4

16

100

23
3.83

19
3.17

17
2.83

19
3.17

78

487.5
81.25

13
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Lampiran 13
Hasil Penilaian Lembar Kerja Siswa
Siklus II

Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas

:V

Materi

: Sifat-sifat bayangan dalam cermin

Hari/tanggal

:Sabtu, 7 Maret 2015

No

1

Kelompok

Nama

Kelompok
A

J-G-A-R
M-R-R
A-S-P
F-A-P
J-O-S
N-J-A

1

Indikator
2
3

4

3

4

4

Jumlah
Skor

Nilai

2

3

12

75

3

3

4

14

87.5

4

4

4

4

16

100

4

4

4

4

16

100

N-P-S

2

3

4

S-M-WK
Kekompok
R-A-P
B
M-M
M-D-P
M-B-NF
H-P
A-A
N-J-P
Kelompok
A-S
C
M-H-SS
S-P-S
T-R-P
P-D-A
Kelompok
D
N-W
N-R
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5

Kelompok
5

A-S-A
R-D
H-A-K
F-F
R-A-P

4

4

4

3

15

93.75

4

4

4

4

16

100

24
4

22
3.67

21
3.5

22
3.67

89
14.83

556.25
92.71

K-A-S-P

6

Kelompok
6

R-K
M-A
N-P
A-R-S
V-R-M

Jumlah Skor
Rata-Rata Skor
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Lampiran 14
Hasil Penilaian Lembar Kerja Siswa
Siklus III

Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas

:V

Materi

: Peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari

Hari/tanggal

:Sabtu, 14 Maret 2015

No

Kelompok

1

Kelompok
A

2

Kekompok
B

3

Kelompok
C

4

Kelompok
D

5

Kelompok
5

Nama
J-G-A-R
M-R-R
A-S-P
F-A-P
J-O-S
N-J-A
N-P-S
S-M-W-K
R-A-P
M-M
M-D-P
H-P
A-A
N-J-P
A-S
M-H-S-S
T-R-P
P-D-A
N-W
N-R
A-S-A
R-D
H-A-K
F-F
R-A-P
M-B-N-F

1

Indikator
2
3

4

4

4

4

Jumlah
Skor

Nilai

3

3

14

87.5

3

4

4

15

93.75

4

4

4

4

16

100

4

4

4

4

16

100

4

4

4

4

16

100
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6

Kelompok
6

R-K
M-A
N-P
A-R-S
V-R-M
S-P-S

Jumlah Skor
Rata-Rata Skor

4

4

4

4

16

100

24
4

23
3.83

23
3.83

23
3.83

93
15.50

581.25
96.88
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Lampiran 15
Hasil Belajar Siswa
Siklus I

Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas

:V

Pokok Bahasan

:Sifat-sifat cahaya

Hari/tanggal

: Kamis, 5 Maret 2015

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama
K-A-S-P
M-R-R
A-S
A-R-S
A-S-A
A-A
A-S-P
F-D-P
F-F
H-P
H-A-K
J-O-S
M-A
M-M
H-H-S-S
N-P-S
N-P-N
N-S
N-P
N-M
N-R
P-D-A
R-D
R-K
R-A-P
R-A-P

Nilai
90
50
75
85
45
75
60
55
65
90
55
45
95
70
85
60
80
65
90
85
65
90
85
80
60
55

Kriteria
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
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27
28
29
30
31
32
33

S-M-W-K
T-R-P
V-R-M
S-P-S
M-B-N-F
F-A-P
J-G-A-R
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Siswa yang Tuntas
Siswa yang Tidak Tuntas
Persentase Tuntas
Persentase Tidak Tuntas

85
65
80
85
50
45
50

Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
70.15
95
45
17
16
51.51%
48.49%
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Lampiran 16
Hasil Belajar Siswa
Siklus II

Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas

:V

Pokok Bahasan

:Sifat-sifat bayangan dalam cermin

Hari/tanggal

:Sabtu, 7 Maret 2015

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nama
K-A-S-P
M-R-R
A-S
A-R-S
A-S-A
A-A
A-S-P
F-D-P
F-F
H-P
H-A-K
J-O-S
M-A
M-M
H-H-S-S
N-P-S
N-P-N
N-S
N-P
N-M
N-R
P-D-A
R-D
R-K
R-A-P
R-A-P
S-M-W-K

Nilai
80
75
80
80
70
85
55
55
70
80
80
60
75
50
80
50
75
75
85
55
90
90
75
95
75
90
70

Kriteria
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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T-R-P
V-R-M
S-P-S
M-B-N-F
F-A-P
J-G-A-R
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Siswa yang Tuntas
Siswa yang Tidak Tuntas
Persentase Tuntas
Persentase Tidak Tuntas
28
29
30
31
32
33

70
70
70
75
60
60

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

72.88
95
50
25
8
75.76%
24.24%
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Lampiran 17
Hasil Belajar Siswa
Siklus III

Sekolah

: SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang

Kelas

:V

Pokok Bahasan

:Peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari

Hari/tanggal

:Sabtu, 14 Maret 2015

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nama
K-A-S-P
M-R-R
A-S
A-R-S
A-S-A
A-A
A-S-P
F-D-P
F-F
H-P
H-A-K
J-O-S
M-A
M-M
M-H-S-S
N-P-S
N-P-N
N-S
N-P
N-M
N-R
P-D-A
R-D
R-K
R-A-P
R-A-P
S-M-W-K

Nilai
75
85
90
90
70
85
70
70
70
95
65
75
90
65
95
70
70
60
85
75
90
85
80
90
90
90
85

Kriteria
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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28
29
30
31
32
33

T-R-P
V-R-M
S-P-S
M-B-N-F
F-A-P
J-G-A-R
Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Siswa yang Tuntas
Siswa yang Tidak
Tuntas
Persentase Tuntas
Persentase Tidak
Tuntas

85
85
90
90
65
65

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
80.00
95
60
28
5
84.85%
15.15%
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Lampiran 18
HASIL WAWANCARA
Penerapan Model Numbered Heads Together Berbantuan Media Visual untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang
Siklus I

Nama SD

: SDN Purwoyoso 01

Nama Kolaborator

: Andayani, S.Pd. SD

Hari/ tanggal

:Kamis, 5 Maret 2015

Pertanyaan
1.

Apakah menurut Ibumodel Numbered Heads Together berbantuan media
visualcocok diterapkan pada mata pelajaran IPA di kelas V?
Jawab: Penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media
visualcocok diterapkan dalam pembelajaran IPA di kelas V. Model Numbered
Heads Together dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih antusias
dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan media visual
dapat menguatkan pengetahuan siswa terhadap materi yang disampaikan.

2.

Adakah kelebihan dalam pembelajaran IPA denganmodel Numbered Heads
Together berbantuan media visualyang sudah saya lakukan?
Jawab: Kelebihan model Numbered Heads Together diantaranya adalah dapat
membantu kesiapan siswa dalam diskusi kelompok, sehingga siswa akan
lebih aktif saat melakukakan diskusi kelompok.

3.

Adakah kekurangan dalam pembelajaran IPA denganmodel Numbered Heads
Togetherberbantuan media visualyang sudah saya lakukan?
Jawab: Kekurangan dalam pembelajaran IPA denganmodel Numbered Heads
Together berbantuan media visual adalah kurang mengkondisikan siswa,
sehingga masih banyak siswa yang ramai sendiri dengan temannya dan masih
terdapat siswa yang belum aktif saat diskusi kelompok yang sedang
berlangsung.
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4.

Apakah saran dari Ibu terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan agar
bisa lebih baik lagi?
Jawab: Peneliti harus lebih mengkondisikan siswa agar memperhatikan guru
dan tidak ramai sendiri dengan temannya. Selain itu peneliti harus lebih
memusatkan perhatian ke siswa yang kurang aktif saat melakukan diskusi
kelompok, sehingga siswa yang aktif dan pintar tidak selalu mendominai
kelompoknya.
Semarang, 5 Maret 2015
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Lampiran 19
HASIL WAWANCARA
Penerapan Model Numbered Heads Together Berbantuan Media Visual untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang
Siklus II

Nama SD

: SDN Purwoyoso 01

Nama Kolaborator

: Andayani, S.Pd. SD

Hari/ tanggal

:Sabtu, 7 Maret 2015

1.

Apakah menurut Ibumodel Numbered Heads Together berbantuan media
visualcocok diterapkan pada mata pelajaran IPA di kelas V?
Jawab: Penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media
visualcocok diterapkan dalam pembelajaran IPA di kelas V. Model Numbered
Heads Together dapat meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam
mengikuti pembelajaran. Sedangkan media visual dapat menguatkan
pengetahuan siswa terhadap materi yang disampaikan.

2.

Adakah kelebihan dalam pembelajaran IPA denganmodel Numbered Heads
Together berbantuan media visualyang sudah saya lakukan?
Jawab: Kelebihan model Numbered Heads Together diantaranya adalah dapat
membantu kesiapan siswa dalam diskusi kelompok, sehingga siswa akan
lebih aktif saat melakukakan diskusi kelompok. Di siklus II, ketika siswa
mempresentasikan hasil diskusi dengan ditunjuk oleh peneliti berdasarkan
nomor kendali, banyak siswa yang mampu mempersiapkan diri dengan baik.
Penggunaan media visual dapat memancing pengetahuan siswa terhadap
materi yang disampaikan.

3.

Adakah kekurangan dalam pembelajaran IPA denganmodel Numbered Heads
Together berbantuan media visualyang sudah saya lakukan?
Jawab: Kekurangan dalam pembelajaran IPA denganmodel Numbered Heads
Together berbantuan media visual di siklus I sudah diperbaiki peneliti di
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siklus II. Hal ini dapat terlihat dengan antusiasnya siswa dalam melakukan
percobaan dengan kelompok masing-masing. Siswa yang ramai dengan
temannya sendiri dan siswa yang sering keluar dari kelompok sudah mampu
mengkondisikan diri dengan baik. Kesiapan siswa dalam berdiskusi sudah
meningkat jika dibandingkan dengan siklus I.
4.

Apakah saran dari Ibu terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan agar
bisa lebih baik lagi?
Jawab: Di siklus II, peneliti mampu mengkondisikan siswa dengan baik.
Untuk selanjutnya, peneliti harus tetap meprioritaskan siswa dalam diskusi
kelompok. Karena saat diskusi kelompok itulah siswa banyak berinteraksi
dengan teman sekelompok untuk berdiskusi sehingga peluang kelas ramai
akan cenderung lebih meningkat.

Semarang, 7 Maret 2015
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Lampiran 20
HASIL WAWANCARA
Penerapan Model Numbered Heads Together Berbantuan Media Visual untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SDN Purwoyoso 01
Kota Semarang
Siklus III

Nama SD

: SDN Purwoyoso 01

Nama Kolaborator

: Andayani, S.Pd. SD

Hari/ tanggal

:Sabtu, 14 Maret 2015

1.

Apakah menurut Ibumodel Numbered Heads Together berbantuan media visual
cocok diterapkan pada mata pelajaran IPA di kelas V?
Jawab: Penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media
visualcocok diterapkan dalam pembelajaran IPA di kelas V. Model Numbered
Heads Together dapat meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam mengikuti
pembelajaran. Sedangkan media visual dapat menguatkan pengetahuan siswa
terhadap materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kulaitas
pembelajaran siklus I, siklus II, dan siklus III

2.

Adakah kelebihan dalam pembelajaran IPA denganmodel Numbered Heads
Together berbantuan media visualyang sudah saya lakukan?
Jawab: Kelebihan model Numbered Heads Together diantaranya adalah dapat
membantu kesiapan siswa dalam diskusi kelompok, sehingga siswa akan lebih
aktif saat melakukakan diskusi kelompok. Di siklus II, ketika siswa
mempresentasikan hasil diskusi dengan ditunjuk oleh peneliti berdasarkan nomor
kendali, banyak siswa yang mampu mempersiapkan diri dengan baik.
Penggunaan media visual dapat memancing pengetahuan siswa terhadap materi
yang disampaikan. Sedangkan pada siklus III, siswa mampu berdiskusi secara
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aktif dan siap ketika nomor kendali mereka disebut oleh peneliti untuk
membacakan hasil diskusi yang mereka lakukan.
3.

Adakah kekurangan dalam pembelajaran IPA denganmodel Numbered Heads
Together berbantuan media visual yang sudah saya lakukan?
Jawab: Kekurangan di siklus I diperbaiki di siklus II, dan kekurangan di siklus II
sudah diperbaiki di siklus III. Peneliti harus mampu mempertahankan kualitas
pembelajaran yang telah dilakukakan.

4.

Apakah saran dari Ibu terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan agar bisa
lebih baik lagi?
Jawab: Peneliti harus mampu mempertahankan kualitas pembelajaran yang telah
dilakukan agar mutu pembelajaran dapat meningkat.

Semarang, 14 Maret 2015
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Lampiran 21
SURAT-SURAT PENELITIAN

304

305

306

Lampiran 22
DOKEMENTASI
Siklus I

Guru membuka pelajaran

Guru menjelaskan materi dengan media
visual

Guru membentuk kelompok

Siswa memakai ikat kepala yang berupa
nomor kendali

Siswa melakukan diskusi kelompok

Guru membimbing diskusi kelompok
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi

Siswa mengerjakan evaluasi

Siswa lain mempresentasikan hasil
diskusi
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Siklus II

Guru membuka pelajaran

Guru melakukan tanya jawab
terhadap media visual yang diamati siswa

Guru menjelaskan materi

Guru membagikan nomor kendali siswa

Siswa melakukan diskusi

Siswa mempresentasikan hasil diskusi

309

Siswa lain mempresentasikan hasil diskusi

Observer penelitian

Siswa mengerjakan evaluasi
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Siklus III

Guru membuka pelajaran

Siswa mengamati media visual

Guru menjelaskan meteri

Guru membentuk kelompok

Siswa menggunakan nomor kendali

Siswa melakukan diskusi kelompok
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi

Siswa mengerjakan evaluasi

Siswa lain mempresentasikan hasil
diskusi

Observer penelitian

