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ABSTRAK 

Rizqoh, Evana. 2015. Peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model 

Think Pair Share dengan media Video pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 02 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

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

Pada refleksi awal pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas VA 

menunjukkan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kualitas pembelajaran 

yang rendah, diantaranya faktor guru, siswa, dan fasilitas belajar. Solusi 

permasalahan ini adalah dilaksanakan penelitian tindakan kelas menggunakan 

model Think Pair Share dengan media video. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah model Think Pair Share dengan media video dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas VA 

SDN Sampangan 02 Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA kelas VA SDN Sampangan 02 Semarang. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada setiap 

siklus dilaksanakan dalam 2 pertemuan dengan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini terdiri dari guru dan 

siswa kelas VA SDN Sampangan 02 Semarang.  Variabel penelitian adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan 

data digunakan teknik tes berupa evaluasi dan nontes berupa observasi. Kemudian 

hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor total 25 dengan kriteria baik dan pada siklus II 

meningkat dengan perolehan rata-rata skor total 31 dengan kriteria sangat baik. 

Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor total 21.5 dengan kriteria 

baik dan pada siklus II meningkat dengan perolehan rata-rata skor total 27,5  

dengan kriteria sangat baik. Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh rata-rata 

ketuntasan klasikal sebesar 61,25 % dan pada siklus II diperoleh rata-rata 

ketuntasan klasikal sebesar 85%. 

Simpulan penelitian ini adalah dengan menerapkan Model Think Pair 

Share denga  Media Video  dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas VA SDN 

Sampangan  02 Semarang. Saran bagi guru dalam menerapkan Model Think Pair 

Share  dengan Media Video adalah mempersiapkan tayangan video agar menarik 

minat siswa serta memperhatikan pengkondisian kelas saat presentasi, selain itu 

dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pembelajaran di Sekolah 

Dasar. 

Kata Kunci : Kualitas Pembelajaran IPA, Think Pair Share, Video 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 pasal 1 ayat(1) tentang standar isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup lingkungn materi 

minimal dan tingkat kompetensi minimak untuk mencapai kompetensi lulusan 

minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Salah satu cakupan kelompok 

lingkup materi yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD dimaksudkan untuk 

mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menambahkan kebiasaan berfikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan 

mandiri.  

 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar 

proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai kompetensi 
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lulusan. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksanannya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien..Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian dengan 

bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. (Permendiknas RI No 

41 tahun 2007) 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) di SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus 

dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap 

satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 22 Tahun 2006. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada 

pemberdayaan siswa untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi guru. 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 siswa untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di 

dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada 
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pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar  

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Mata pelajaran IPA  di SD/MI bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (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. Adapun ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI 

meliputi aspek-aspek berikut: (1) makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu 

manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan; 

(2) benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas; (3) 

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

pesawat sederhana; (4) bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya 

benda-benda langit lainnya (Permendiknas no 22 tahun 2006: 484-485).  
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Berdasarkan hasil studi PISA atau Programme for International Student 

Assessment, pada tahun 2012 menunjukan kemampuan sains siswa di Indonesia 

masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Hasil laporan PISA 2012 ( 

OECD, 2013 ) rata-rata nilai sains siswa di Indonesia adalah 382, Indonesia 

menempati peringkat 64 dari 65 negara peserta. Selain itu, dari hasil studi TIMSS 

atau Trends in Mathematics and Science Study pada tahun 2011, dalam bidang 

sains Indonesia berada di urutan 40 dari 42 negara.  

 Permasalahan  pembelajaran IPA ditemukan di SDN Sampangan 02. 

Berdasarkan observasi dan refleksi, ditemukan beberapa permasalahan. Dari segi 

guru (peneliti), pada dasarnya kemampuan guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran sudah baik, akan tetapi kurang inovatif dalam mengambangkan 

model, metode serta media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selain 

itu, permasalahan terjadi pada siswa. Siswa kurang mendapatkan waktu untuk 

berfikir, siswa pasif dalam kegiatan diskusi dan hanya mengandalkan satu orang 

siswa dalam mengerjakan soal, serta suasana pembelajaran kurang kondusif 

disebabkan oleh beberapa siswa yang ramai saat kegiatan pembelajaran sedang 

berlangsung. 

 Hasil observasi siswa kelas VA SDN Sampangan 02, permasalahan yang 

urgent untuk dipecahkan pada mata pelajaran IPA. Data menunjukan mata 

pelajaran IPA, 35 siswa ( 87,5%) tidak tuntas dalam belajar, dan sisanya 5 orang 

siswa ( 12,5%) tuntas dalam belajar. Berdasarkan data hasil belajar dan proses 

pembelajaran IPA, ditarik kesimpulan pembelajaran IPA di kelas VA SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang perlu ditingkatkan kualitasnya. Adapun caranya  
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adalah mencari solusi/alternatif tindakan yang tepat, agar siswa lebih antusias, 

aktif  dalam mengikuti pembelajaran serta memahami materi yang disampaikan 

guru(peneliti). 

Untuk mengatasi permasalahan, peneliti bersama tim kolaborator 

berinisiatif menetapkan alternatif pemecahan masalah untuk memperbaiki hasil 

belajar siswa melalui perbaikan model serta penggunaan media pembelajaran. 

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi guru (peneliti) 

sebagai pendidik, dan  perilaku belajar siswa. Permasalahan pada guru (peneliti) 

dapat diperbaiki dengan menerapkan model pembelajaran  inovatif  didukung 

penggunaan media kreatif. Bertujuan agar siswa lebih antusias mengikuti 

pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan, lebih fokus   menerima materi 

pembelajaran, dan aktif saat kegiatan diskusi sedang berlangsung. Untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran, peneliti mengembangkan model Think Pair 

Share dengan media video. Sehingga suasana pembelajaran kondusif, dan kualitas 

pembelajaran dapat meningkat. 

Penggunaan model Think Pair Share (TPS) didasarkan pada kelebihan 

yang ada, diantaranya: (1)  TPS mudah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan 

dan dalam setiap kesempatan, (2) menyediakan waktu berpikir untuk 

meningkatkan kualitas respons siswa, (3) siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir 

mengenai konsep dalam mata pelajaran, (4) siswa lebih memahami tentang 

konsep topik pelajaran selama diskusi, (5) siswa dapat belajar dari siswa lain, (6) 

setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau 

menyampaikan idenya. 
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Untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran IPA, perlu diterapkan media 

pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan kreatif serta menumbuhkan 

semangat siswa dalam mempelajari IPA. Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari s sumber secara 

terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimannya dapat melakukan proses belajar secara efektif (Asyhar, 2012: 8).  

Sebagai penunjang pembelajaran model Think pair share, peneliti 

melengkapi pembelajaran dengan video. Diharapkan dapat mengembangkan 

indera dan mampu menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Terdapat alasan 

kuat mengapa video digunakan. Diantaranya, karena video pembelajaran 

merupakan media yang memberikan contoh langsung kepada siswa secara visual. 

Sehingga siswa mudah memahami sebuah materi. Dengan video pembelajaran, 

siswa dapat interaktif mengikuti kegiatan praktik sesuai yang di ajarkan dalam 

video. Daryanto (2011: 79) menerangkan bahwa video merupakan media yang 

efektif karena ukuran tampilan video sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai 

kebutuhan. Baik pembelajaran individu hingga pembelajaran masal mudah 

disesuaikan. Selain itu, video merupakan bahan ajar non cetak menyajikan banyak 

informasi ke hadapan siswa secara langsung. 

Desiana Nur Indahsari (2014) “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

Kelas V Melalui Model TPS Berbantuan Macromedia Flash” menyatakan bahwa  

kualitas pembelajaran IPA dapat meningkat, meliputi: (1) keterampilan guru 

siklus I skor 21,5, siklus II meningkat skor 26,5 dan siklus III meningkat menjadi 

30,5 (2) Aktivitas siswa siklus I skor 19,7, siklus II meningkat skor 23,36 dan 
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siklus III skor 26,9 (3) Hasil belajar siswa meningkat, siklus I  ketuntasan belajar  

62%,  siklus II  ketuntasan 74%, pada siklus III  ketuntasan belajar 80%. 

Simpulan penelitian ini, melalui model  Think Pair Share berbantuan Macromedia 

Flash  dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa kelas V SDN Sekaran 02. Sar an dalam penelitian yaitu guru hendaknya 

menerapkan model ini dalam pembelajaran IPA sebagai salah satu alternatif 

model pembelajaran yang inovatif. 

Penelitian media video diperkut penelitian  Oki Oktafiarini (2013) “ 

Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Pengamatan Melalui Strategi Think 

Talk Write Bermedia Video”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 

guru mengalami peningkatan  pada siklus satu mendapatkan skor 28 kriteria baik, 

siklus dua skor 29 kriteria baik, dan skor tiga skor 36 kriteria sangat baik. 

Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran Pada siklus satu mendapat skor 

19,06 kriteria baik, siklus dua mendapat skor 22,12 kriteria baik dan siklus tiga 

meningkat dengan skor 24,69 kriteria sangat baik. Ketuntasan Klasikal siklus satu 

63,63%, siklus dua 75,75%, dan siklus tiga 87,87%. Simpulan penelitian adalah 

melalui strategi think talk write bermedia video  dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis laporan pengamatan pada siswa 

kelas V SDN Bringin 02 Semarang. 

Manfaat penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, 

dimana siswa  belajar konsep IPA melalui model Think Pair Share dengan video. 

Siswa aktif memperhatikan guru. Sehingga siswa mampu membangun 
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pengetahuannya sendiri tanpa harus selalu dijelaskan guru. Diharapkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa,  serta hasil belajar siswa  meningkat.  

Berdasarkan ulasan latar belakang maka masalah akan dikaji melalui 

Penelitian ini adalah “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui model 

Think Pair Share dengan  Video  Pada Kelas VA SDN Sampangan 02 Kota 

Semarang” 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah umum dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA kelas VA SDN  Sampangan 02?”. 

Adapun rumusan masalah khusus sebagai berikut: 

1.2.1.1 Apakah penerapan model Think Pair Share dengan media video dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar kelas VA SDN 

Sampangan 02 pada pembelajaran IPA? 

1.2.1.2 Apakah penerapan model Think Pair Share dengan media video dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas VA SDN  Sampangan 02 dalam 

pembelajaran IPA? 

1.2.1.3 Apakah penerapan model Think Pair Share dengan media video dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VA SDN  Sampangan 02 dalam 

pembelajaran IPA? 
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1.2.2.  Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah yang terjadi, peneliti melaksanakan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model think pair share dengan 

media video. Langkah-langkah model think pair share (Zaini, 2008: 52) dengan 

media video ( Munadi 2013: 127 ) adalah: 

1. Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran  

2. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif  

3. Menyampaikan materi pelajaran dibantu tayangan video 

Thinking : 

4. Mengajukan pertanyaan kepada semua siswa 

5. Membimbing siswa utuk menjawab pertanyaan individual. 

Pairing : 

6. Menggunakan variasi gaya mengajar dalam diskusi kelompok  

7. Membimbing diskusi kelompok saat mengerjakan LKS 

Sharing : 

8. Guru memberikan penguatan verbal kepada siswa 

9. Guru  menutup pelajaran 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA melalui model Think Pair Share dengan media video pada siswa kelas VA 

SDN  Sampangan 02. Sedangkan tujuan khusus diantaranya : 
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1..3.1 Mendeskripsikan peningkatkan keterampilan guru dalam mengajar IPA 

melalui model Think Pair Share dengan media video pada siswa kelas VA 

SDN Sampangan 02 Kota Semarang. 

1.3.2 Mendeskripsikan peningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajara 

IPA melalui model Think Pair Share dengan media video  pada siswa 

kelas VA SDN Sampangan 02 Kota Semarang. 

1.3.3 Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui model 

Think Pair Share dengan media video pada siswa kelas VA SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang . 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Peneliti mendapatkan manfaat langsung  dilaksanakannya penelitian ini. 

Diterapkannya model Think Pair Share dengan media video pada kelas VA SDN  

Sampangan 02 Kota Semarang, kualitas pembelajaran IPA dapat meningkat. 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis penelitian ini antara lain: 

1.4.2.1 Guru 

Menumbuhkan keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPA 

khususnya dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share dan model pembelajaran yang bermakna  sehingga guru dapat menciptakan 

suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
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1.4.2.2 Siswa 

Melalui penerapan model Think Pair Share  dengan media video, siswa 

mampu menerapkan konsep yang dibangunnya sendiri dalam  menyelesaikan 

masalah, siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri untuk memecahkan masalah 

IPA, siswa lebih interaktif dengan media video yang menarik sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

1.4.2.3 Sekolah 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memotivasi guru melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan model 

Think Pair Share dengan media  video. Selain itu, memberikan ilmu pengetahuan 

terhadap sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. 
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KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI  

2.1.1 Belajar 

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang terjadi pada semua orang dan 

terjadi seumur hidup, sejak didalam kandungan, bayi hingga ke liang lahat. Salah 

satu tanda seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam 

dirinya. 

Baharudin dan Wahyuni (2012: 11) mengemukakan belajar merupakan 

proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan dan 

sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Sementara itu, 

menurut (Suyono, 2014:9-13) belajar adalah suatu aktivitas atau proses untuk 

memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, 

sikap, dan mengokohkan kepribadian. Belajar menekankan pada suatu proses 

perubahan tingkah laku akibat pengalaman yang relatif menetap menuju kebaikan, 

perubahan positif-kualitatif. Konsep belajar ini menekankan bahwa belajar tidak 

hanya dari segi teknis, tetapi juga tentang nilai dan norma  

Selanjutnya, Slameto (2013: 2) mendefinisikan belajar sebagai suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 
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dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal itu juga dikemukakan oleh Majid 

(2014: 15) menyatakan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan proses 

perubahan di dalam kepribadian berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan 

kepandaian. Perubahan bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

hasil dari latihan atau pengalaman. 

Berdasarkan pendapat para tokoh di atas, belajar dapat diartikan sebagai 

proses perubahan tingkah laku dari pengalaman. Belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya yang 

tampak dalam peningkatan daya pikir, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Belajar harus disesuaikan dengan  tingkat perkembangn kognitif siswa. 

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

 Prinsip-prinsip belajar dapat mengungkapkan batas-batas kemungkinan 

dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran teori dan prinsip-prinsip belajar dapat 

membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. Selain itu berguna untuk 

mengembangkan sikap yang diperlukan untuk peningkatan belajar siswa. 

 Slameto (2013: 27) menyatakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut: 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar meliputi: dalam belajar 

setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan 

membimbing untuk tujuan instruksional; belajar harus dapat menimbulkan 

reinforcementdan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan 

instruksional; belajar perlu lingkungan yang menantang; belajar perlu ada 

interaksi siswa dengan lingkungan. 
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b. Sesuai hakikat belajar meliputi: belajar itu proses kontinyu; belajar adalah 

proses organiasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery; belajar adalah proses 

kontinguitas (hubungan antara penertian yang satu dengan yang lain). 

c. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari meliputi: belalajar bersifat 

keseluruhan; belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu. 

d. Syarat keberhasilan belajar meliputi: belajar memerlukan sarana yang cukup; 

dan repetisi. 

Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa prinsip belajar memiliki tiga 

komponen penting yaitu: (1) “belajar merupakan perubahan perilaku”, artinya 

adalah setelah belajar manusia dapat lebih peka dalam sikap; (2) “belajar 

merupakan sebuah proses”, artinya adalah belajar merupakan kegiatan kontinyu 

yang harus dilakukan terus-menerus; (3) “belajar merupakan bentuk pengalaman”, 

artinya adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungan selama hidupnya 

merupakan hasil dari belajar. 

2.1.1.3 Faktor-faktor dalam Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Proses belajar 

seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Baharudin dan Wahyuni 

(2012:19) faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal meliputi faktor 

fisiologis dan psikologis. 
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Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik individu. Pertama, keadaan tonus jasmani yaitu kondisi fisik yang sehat dan 

bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. 

Kedua, keadaan fungsi jasmani. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi 

fisiologi pada tubuh manusia sangat memengaruhi hasil belajar, terutama 

pancaindra. 

Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseotang dapat memengaruhi 

proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama memengaruhi proses 

belajar antara lain:  

a. Kecerdasan, kemampuan psiko-fisik dalam mereaksi rangsangan melaui cara 

yang tepat.  

b. Motivasi, pengaruh kebutuhan-kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas 

dan arah perilaku seseorang.  

c. Minat, kecenderungan dan kegairahan yang tinggi terhadap sesuatu.  

d. Sikap, gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk 

mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, 

peristiwa dan sebagainya.  

e. Bakat, kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang.  

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi belajar, 

faktor eksternal diantaranya:  

a. Lingkungan sosial meliputi lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial 

masyarakat dan lingkungan sosial keluarga.  
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b. Lingkungan non sosial meliputi lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan 

faktor materi pelajaran. 

Sesuai uraian faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar dapat 

disimpulkan bahwa belajar dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor intern yang ada 

dalam diri individu saat belajar dan faktor ekstern faktor yang ada diluar individu. 

Oleh karena itu belajar yang berhasil mengharuskan peserta didik dalam belajar 

memiliki kemampuan  belajar  dengan berusaha menyesuaikan diri secara baik 

dengan memilih lingkungan yang baik. 

2.1.1.4 Teori-teori dalam Belajar 

Menurut Siregar dan Nara (2014:24) teori belajar mengungkapkan 

hubungan antara kegiatan pembelajaran dengan proses-proses psikologis dalam 

diri siswa, atau teori belajar mengungkapkan hubungan antara fenomena yang ada 

dalam diri siswa. Adapun beberapa teori belajar sebagai berikut : 

a.) Teori BelajarBehavioristik 

Menurut teori behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar diartikan 

sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara 

stimulus dan respons. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu 

kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang 

bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungan 

(Siregar dan Nara, 2014 : 25) 

b.) Teori Belajar Kognitivistik 

Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi 

penganut aliran  kognitivistik belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara 
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stimulus dan respons. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir 

yang sangat kompleks. Menurut teori kognitivistik ilmu pengetahuan dibangun 

dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan 

lingkungan. Proses ini tidak berjalan secara terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi 

melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, dan menyeluruh(Siregar dan 

Nara, 2014 :30). 

c.) Teori Belajar Humanistik 

Bagi penganut teori humanistik proses belajar harus berhulu dan bermuara 

pada manusia, pada kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang 

pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata 

lain, teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam bentuknya yang 

paling ideal daripada belajar seperti apa yang biasa diamati dalam dunia 

keseharian. Karena itu teori ini bersifat ekletik, artinya teori apapun dapat 

dimanfaatkan asal tujuannya untuk “ memanusiakan manusia” (mencapai 

aktualisasi diri) dapat tercapai (Siregar dan Nara, 2014 :34). 

d.) Teori Belajar Kontruktivistik 

Teori kontruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan 

(kontruksi) pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Belajar adalah aktivitas siswa 

dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui bahan, media, lingkungan, 

atau fasilitas lainnya yang digunakan dalam membentuk pengetahuan tersebut. 

Pengetahuan tidak tapat dipindah tangankan begitu saja dari guru kepada siswa. 

Bakat yang dimiliki siswa dan lingkungan dimana siswa itu berada akan 
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mempengaruhi keberhasilan siswa dalam membangun pengetahuannya.(Siregar 

dan Nara, 2014 :35). 

Dari teori belajar diatas, Teori belajar yang menonjol di dalam pendidikan 

IPA adalah teori konstruktivisme, karena mengacu pada kenyataan setiap individu 

memiliki kemampuan untuk mengkontruksi kembali pengetahuan yang telah 

dimilikinya.  

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya menunjukkan pada usaha siswa 

mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat dari perlakuan guru. Kustandi dan 

Sutjipto (2013:5) mengartikan mengajar adalah proses membantu seseorang atau 

kelompok melakukan kegiatan belajar sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung efektif. Dalam proses pembelajaran siswa merupakan subjek belajar 

dan guru merupakan subjek mengajar. Hakikatnya pembelajaran merupakan suatu 

usaha sadar guru/pengajar untuk membantu siswa atau anank didiknya, agar 

mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain 

pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-

sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa.  

Majid (2014: 15) mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya 

adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak, anak dengan sumber 

belajar, dan anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi 

bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan 

memberikan rasa aman bagi anak. Sesuai dengan pendapat Suprijono (2012:13), 
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pembelajaran merupakan dialog interaktif  antara guru dan siswa melalui proses 

organik dan konstruktif.   

Selanjutnya, Siregar (2014: 13) menyatakan pembelajaran merupakan 

usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, dengan tujuan 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta 

pelaksanaannya terkendali, dengan maksud agar terjadi belajar pada diri 

seseorang.  

Huda (2013: 6) menambahkan konsep pembelajaran antara lain (1) 

pembelajaran bersifat psikologis atau merujuk pada apa yang terjadi dalam diri 

pembelajar, (2) pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu denngan 

lingkungannya,(3) pembelajaran produk dari lingkungan eksperientalnya terkait 

dengan bagaimana merespon apa yang ia dapatkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pembelajaran menurut peneliti adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar untuk 

membelajarkan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar yang mengarah pada 

perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan peserta didik sebagai 

subjeknya. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Perubahan perilaku positif pada tiap individu yang dididik dalam kegiatan 

belajar harus didapatkan. Perubahan disebabkan oleh pengalaman yang 

didapatkan masing-masing individu. Jika sudah mendapatkan perubahan itu, 

barulah kualitas pembelajaran dinilai sudah baik.  Undang - Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 mengamanatkan 
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kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu (berkualitas) bagi setiap warga negara. 

Menurut Hamdani (2011:194) kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu 

atau keefektivan. Efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Dalam 

mencapai efektivitas belajar ini, UNESCO (1996) menetapkan empat pilar 

pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia 

pendidikan, yaitu : 

a. Learning to know (belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan) ; 

b. Learning to do (belajar untuk menguasai keterampilan); 

c. Learning to live together (belajar untuk hidup bermasyarakat); 

d. Learning to be (belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal). 

Penjelasan empat pilar pendidikan untuk mencapai efektivitas belajar 

antara lain: (1) learning to know artinya belajar untuk mengetahui; yang menjadi 

target dalam belajar adalah adanya proses pemahaman sehingga belajar tersebut 

dapat mengantarkan siswa untuk mengetahui dan memahami subtansi yang 

dipelajarinya, (2) learning to do artinya belajar untuk berbuat; yang menjadi target 

belajar adalah adanya proses melakukan atau proses berbuat, (3) learning to live 

together artinya belajar untuk hidup bersama; yang menjadi target dalam belajar 

adalah siswa memiliki kemampuan untuk hidup bersama atau mampu 

berkelompok, (4) learning to be artinya belajar untuk menjadi; yang menjadi 

target dalam belajar adalah mengantarkan siswa menjadi individu yang utuh 
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sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kemampuannya (Anitah dkk,2010:2.6). 

 Menurut Daryanto (2011:59) tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 

dapat diketahui dengan memahami aspek-aspek efektivitas belajar yang meliputi: 

(1) peningkatan pengetahuan, (2) peningkatan keterampilan, (3) perubahan sikap, 

(4) perilaku, (5) kemampuan adaptasi, (6) peningkatan integrasi, (7) peningkatan 

partisipasi, dan (8) peningkatan interaksi kultural. Hal ini penting untuk dimaknai 

bahwa keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa ditentukan oleh 

efektivitasnya dalam upaya pencapaian kompetensi belajar.    

 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang berlangsung secara efektif 

sehingga dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam membuat acuan 

kualitas pembelajaran. Depdiknas (2004:7) mengemukakan indikator pencapaian 

kualitas pembelajaran terdiri dari: (1) perilaku pembelajaran guru (teacher’s 

behavior); (2) perilaku dan dampak belajar siswa (student’s behavior); (3) iklim 

pembelajaran (learning climate); (4) materi pembelajaran; (5) media 

pembelajaran; dan (6) sistem pembelajaran.      

 Indikator-indikator pada kualitas pembelajaran sebaiknya dilaksanakan 

agar dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkanKeberhasilan dalam pembelajaran dapat dilihat dari keterampilan guru 

saat mengajar, aktivitas siswa dalam pembelajaran serta hasil belajar yang dicapai. 

Oleh karena itu peneliti memprioritaskan indikator yang berkaitan dengan 

perilaku pembelajaran yang tercermin dalam keterampilan guru dalam mengajar, 



22 

 

 

 

aktivitas siswa yang nampak, dan hasil belajar yang diterapkan sebagai variabel 

penelitian. Berikut akan diuraikan mengenai ketiga indikator tersebut: 

2.1.3.1 Keterampilan Guru  

Guru  merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan yang berperan 

penting dalam proses pembelajaran. Keberhasilan suatu proses pembelajaran 

terletak pada kreatifitas guru merancang kegiatan  bermakna,  mempunyai 

keterampilan dalam mengelola pembelajaran. Salah satu keterampilan hendaknya 

dimiliki oleh seorang guru adalah mengajar (Daryanto, 2010:159). 

Sardiman (2011: 195) mengemukakan bahwa mengajar merupakan usaha 

yang sangat kompleks, sehingga sulit untuk menentukan tentang bagaimanakah 

mengajar yang baik itu.Agar pembelajaran berlangsung optimal, maka guru harus 

memiliki modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara 

terencana dan profesional.Modal awal itu tercermin dalam beberapa ketrampilan 

dasar yang harus dimiliki oleh guru.  Menurut Rusman (2011: 80-92) ketrampilan 

dasar mengajar guru meliputi 9 ketrampilan yaitu : 

1. Ketrampilan membuka pelajaran (Set Induction Skills) 

 Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh 

guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra kondisi bagi siswa agar 

mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga 

usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegitan belajar 

(Rusman, 2011: 80).  
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Sedangkan menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 73) membuka 

pelajaran diartikan dengan perbuatan guru unntuk menciptakan suasana siap 

mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang akan 

dipelajari.  

Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru pada awal 

pembelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti pelajaran yang 

diberikan selama jam pelajaran itu. Komponen keterampilan membuka pelajaran: 

(1) menarik perhatian siswa; (2) menimbulkan motivasi siswa; (3) memberi 

acuan; (4) membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan 

dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2. Ketrampilan Bertanya (Questioning Skills) 

 Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban/balikan dari orang lain. Keterampilan bertanya memainkan 

peranan penting, karena pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik 

melontarkan pertanyaan yang tepat akan berdampak positif terhadap aktivitas dan 

kreativitas siswa.Setiap pertanyaan baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang 

menuntut respon siswa perlu dilakukan agar siswa memperoleh pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir (Rusman, 2011:82). 

Komponen keterampilan dasar bertanya yaitu: (1) pengungkapan 

pertanyaan secara jelas dan singkat; (2) pemberian acuan; (3) pemusatan ke arah 

jawaban yang diminta; (4) pemindahan giliran menjawab; (5) penyebaran 

pertanyaan; (6) pemberian waktu berpikir; (7) pemberian tuntunan (Hasibuan dan 

Moedjiono, 2009). 
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3. Ketrampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

 Pemberian penguatan  dapat dilakukan dalam bentuk penguatan verbal 

(diungkapkan dengan kata-kata langsung) maupun nonverbal (diungkapkan 

dengan gerak). Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 58) memberikan 

penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon secara positif 

suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku kembali. 

 Pemberian penguatan  dapat dilakukan dalam bentuk penguatan verbal 

(diungkapkan dengan kata-kata langsung) maupun nonverbal (diungkapkan 

dengan gerak). Reinforcement berarti memberikan respon terhadap suatu tingkah 

laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku 

tersebut.  

Ada empat cara dalam memberikan penguatan, yaitu: 

a) Penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas kepada siapa 

ditujukan, yaitu dengan cara menyebutkan namanya. 

b) Penguatn kepada kelompok siswa. Caranya dengan memberikan penghargaan 

kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 

c) Pemberian penguatan dengan caar segera.  

d) Variasi dalam penggunaan. Pemberian penguatan yang sama akan 

menimbulkan kebosanan dan lama kelamaan kurang efektif. (Rusman, 

2011:84) 

4. Ketrampilan mengadakan variasi ( Variation Skills) 

Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan 

supaya siswa tidak merasa bosan saat berada dalam kegiatan pembelajaran. 
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Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 64) menggunakan variasi diartikan 

sebagai perbuatan guru dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan 

mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif. 

Komponen keterampilan mengadakan variasi pembelajaran dibagi menjadi 

tiga kelompok sebagai berikut: (1) variasi dalam gaya mengajar;  (2) variasi pola 

interaksi dan kegiatan; dan  (3) variasi penggunaan media pembelajaran (Anitah, 

2010:7.40). 

5. Keterampilan menjelaskan (Explaining Skills) 

Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang sesuatu 

benda, keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang 

berlaku (Mulyasa, 2013: 80). Komponen keterampilan menjelaskan ialah 

merencanakan dan menyajikan penjelasan. Adapun hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam komponen menyajikan penjelasan ialah: kejelasan, 

penggunaan contoh dan ilustrasi, memberikan penekanan, pengorganisasian serta 

balikan. 

Tujuan memberikan penjelasan yaitu membimbing siswa untuk mendapat 

dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan 

bernalar, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah –masalah 

atau pertanyaan, mendapatkan balikan dari murid mengenai tingkat 

pemahamannya dan mengatasi kesalahpahaman, membimbing murid menghayati 

dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan 

masalah (Usman, 2013: 88). 
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6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

  Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan 

guru untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan  pembelajaran secara 

berkelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan dan 

memecahkan masalah (Mulyasa, 2011:89). 

7. Ketrampilan Mengelola Kelas  

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru unutk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan 

cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remidial (Hasibuan dan 

Moedjiono, 2012: 82).  

8. Ketrampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan mengajar  kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai 

kegiatan guru dalam konteks pembelajaran yang mengorganisasi kegiatan 

pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil, maupun perorangan sesuai dengan 

materi dan tujuan yang akan dicapai. Komponen yang perlu diperhatikan dalam 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan antara lain: (1) 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi;  (2) keterampilan 

mengorganisasikan kegiatan pembelajaran;  (3) keterampilan membimbing dan 

memudahkan belajar;  dan (4) keterampilan merencanakan dan melakukan 

kegiatan pembelajaran (Anitah, 2010:8.52-8.62). 
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9. Ketrampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

 Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilkukan oleh guru untuk 

mengakhiri kegiatan yang pembelajaran. Rusman (2014: 92) menjelaskan yang 

dimaksud dengan menutup pelajaran (closure) adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran.  Kegiatan ini memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui 

tingkat pencapain siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

guru merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran berkaitan erat dengan keterampilan atau kemampuan guru dalam 

menciptakan konsep pembelajaran yang bermakna bagi siswa. \ 

Indikator keterampilan guru menggunakan model Think Pair Share dengan 

media video dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) Keterampilan membuka 

pelajaran (melaksanakan kegiatan awal pembelajaran), (2) Keterampilan 

mengelola kelas (menciptakan kondisi belajar yang kondusif), (3) Keterampilan 

menjelaskan (menyampaikan materi pelajaran dibantu tayangan video),  

(4) Keterampilan bertanya (mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi 

pelajaran), (5) Keterampilan pembelajaran perseorangan (membimbing siswa utuk 

menjawab pertanyaan individual ), (6) Keterampilan mengadakan variasi 

(menggunakan variasi gaya mengajar dalam diskusi kelompok dengan 

menggunakan model Think Pair Share), (7) Keterampilan membimbing diskusi 

(membimbing diskusi kelompok saat mengerjakan LKS), (8) Keterampilan 
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memberikan penguatan (memberikan penguatan verbal pada siswa), 

(9)Keterampilan menutup pelajaran (memberi simpulan)  

2.1.3.2. Aktivitas Siswa 

Siswa merupakan unsur penentu dalam proses pembelajaran. Tujuan yang 

harus dicapai dari proses pembelajaran adalah perubahan perilaku siswa. Kegiatan 

pembelajaran tidak lepas dari segala aktivitas belajar yang dilakukan siswa. 

Menurut Hamdani (2011:137) aktivitas belajar (learning activity) adalah 

perubahan aktivitas jiwa yang diperoleh dalam  proses pembelajaran dari kegiatan 

mengamati, mendengarkan, menanggapi, berbicara, kegiatan menerima, dan 

kegiatan merasakan. 

Secara terperinci Paul B.Diedrich menggolongkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menjadi delapan kelompok sebagai berikut (Sardiman,2011:101) : 

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, dan melihat pekerjaan orang 

lain. 

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. 

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

diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 
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6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

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

beternak. 

7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, dan mengambil 

keputusan. 

8) Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Dalam bukunya, Hamalik (2013:172) juga mengemukakan ada 8 aktivitas 

siswa, yaitu:  

1) Aktivitas visual  

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi,  

pameran, dan mengamati orang bekerja atau bermain.Aktivitas lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran  mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi dan interupsi. 

2)  Aktivitas mendengarkan  

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

3)  Aktivitas menulis  

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 
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4)  Aktivitas  menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta, dan pola. 

5)  Aktivitas metrik  

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

6)  Aktivitas mental  

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

7)  Aktivitas emosional  

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah kegiatan belajar 

siswa dalam proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik maupun mental 

untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Aktivitas-aktivitas tersebut 

yaitu, aktivitas visual, aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas 

menggambar, aktivitas mental, aktivitas emosional, aktivitas lisan, aktivitas 

metrik.         

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model Think Pair Share media video dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : (1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (Emotional activities), 

(2) Memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru melalui media video 

(Visual activities, Listening activities, Writing activities), (3) Menemukan 

pengetahuan dari media pembelajaran yang berkaitan dengan materi (Visual 

activitie, Mental activities, Emotional activities, Writing activities), 
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(4)Menuliskan  jawaban pertanyaan yang diajukan guru secara individu (Mental 

activities, Writing activities, Emotional activities), (5) Diskusi berpasangan 

dengan teman sebangku mendiskusikan jawaban dari pertanyaan (Oral activities , 

Listening activities, Mental activities, Writing activities), (6) Menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelas (Oral activities, Mental activities, Emotional activities), (7) 

Menanggapi penyampaian hasil diskusi kelompok lain (Oral activities, Mental 

activities, Emotional activities), (8) Menyimpulkan materi dan mengerjakan 

evaluasi (Oral activities) 

Keterampilan guru serta aktivitas siswa yang berkembang dalam 

pembelajaran akan menghasilkan nilai, perilaku siswa, peningkatan prestasi. Hal 

tersebut pertanda hasil belajar siswa mengalami perubahan secara optimal. 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

 Peningkata prestasi siswa merupakan pertanda bahwa hasil belajar siswa 

mengalami perubahan secara optimal. Hal ini dikrenakan adanya peningkatan 

keterampilan guru serta aktivias siswa. Menurut Susanto (2012:5) hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Dimyati dan Mudjiono (2006:3) mengemukakan bahwa tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik jika hasil belajar sesuai dengan standar 

yang diharapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar yang dilakukan 

seseorang pada orang lain yang membutuhkan materi. 

Menurut Annitah W, dkk. (2009: 2.19) hasil belajar merupakan kulminasi 

dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Kulminasi akan selalu 
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diiringi dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar harus menunjukan suatu 

perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang bersifat 

menetap, fungsional, positif, dan disadari.Bentuk perubahan tingkah laku 

harusmenyeluruh secara komperehensif sehingga menunjukkan perubahan tingkah 

laku. Sedangkan Suprijono (2011: 5) mengatakan bahwa hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran 

dikategorisasi oleh pakar pendidikan sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat 

secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif.  

Menurut Bloom terdapat tiga ranah yang merupakan hasil belajar yaitu :  

a. Ranah kognitif  

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori : pengetahuan/ingatan, 

pemahaman, penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi.  

b. Ranah afektif  

Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil belajar yang 

paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misal wawancara, angket, 

dan lembar observasi sikap.  

c. Ranah psikomotor  

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Penjabaran ranah psikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang  tindih 
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dengan ranah kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang dikembangkan 

biasanya menggunakan lembar observasi unjuk kerja. Untuk  mengetahui  hasil  

belajar  diperlukan  suatu  tindakan, salah   satunya   adalah   dengan   melakukan   

pengukuran   terhadap aktivitas  siswa.   

Menurut Hamdani  (2011:60) ketuntasan  belajar  setiap  indikator  yang  

telah ditetapkan dalam  suatu  kompetensi  dasar  berkisar  antara 75-80%  

Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 85%. 

Dari pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan pola perbuatan, nilai, pengertian, sikap, apresiasi, keterampilan yang 

diperoleh setelah melalui kegiatan belajar.Hasil belajar mencakup ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian model Think Pair Share dengan 

media video ini, ketiga ranah tersebut akan diamati namun untuk indikator hasil 

belajar, dibatasi hanya pada ranah kognitif yaitu ketuntasan belajar secara klasikal 

sebesar 85% dengan KKM ≥65. Sehingga data penelitian yang didapat dan diolah 

untuk menentukan ketuntasan/kelulusan hasil belajar siswa didasarkan pada hasil 

tes di akhir pembelajaran pada mata pelajaran IPA.  

Berikut ini adalah indikator hasil belajar siswa melalui penerapan model 

Think Pair share  dengan media video: 1) menyebutkan minimal tiga jenis-jenis 

batuan, 2) menjelaskan macam-macam batuan, 3) membedakan jenis batuan berdasarkan 

warna, kekerasan dan permukaan, 4) menggambar jenis batuan berdasarkan hasil 

percobaan, 5)menyebutkan proses pembentukan tanah karena pelapukan, 6) menjelaskan 

proses pembentukan tanah, 7) menganalisis proses pelapukan, 8) menyebutkan komponen 

pembentukan tanah, 9) menjelaskan susunan  tanah, 10) menganalisis susunan tanah, 

11)menggambar susunan tanah, 12) menyebutkan minimal tiga jenis-jenis tanah, 13) 
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menjelaskan jenis-jenis tanah. 14) mengemukakan upaya pelestarian tanah. 15) 

menganalisis proses penyerapan air oleh tanah 

2.1.4  Hakikat IPA 

2.1.4.1 Ilmu Pembelajaran Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis,  bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, 

konsep, atau prinsip saja tetapi juga suatu proses penemuan. IPA atau Ilmu 

Pengetahuan Alam memegang peranan sangat penting dan alam kehidupan 

manusia. IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu 

mempelajari fenomena alam yang faktual (factual) baik berupa kenyataan (reality) 

atau kejadian (events) dan hubungan sebab akibatnya (Wisudawati, 2014: 22).  

Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa 

inggris yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Berhubungan 

dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, science artinya ilmu pengetahuan. 

Jadi ilmu pengetahuan alam (IPA) atau science adalah ilmu yang mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam (Samatowa, 2011: 3). 

Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat sasaran, serta menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan (Susanto, 

2013: 167). 

Dari beberapa pengertian tentang IPA tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa IPA atau sains merupakan disiplin ilmu yang mempelajari dan mengkaji 
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tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam melalui pengamatan atau 

observasi. 

2.1.4.2 Hakikat IPA 

Carin dan Sund (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:24) 

mendefinisikan IPA sebagai “pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara 

teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen’’. Merujuk pada definisi Carin dan Sund tersebut maka IPA memiliki 

empat unsur utama yaitu: 

1) Sikap 

IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam,makhluk 

hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA dapat dipecahkan 

menggunakan prosedur yang bersifat open ended. Dalam penelitian ini, sikap 

ilmiah dalam diri siswa dapat dikembangkan melalui kegiatan diskusi. Pada saat 

diskusi, akan muncul rasa ingin tahu dalam diri siswa untuk mendapatkan sesuatu, 

setelah itu siswa akan bekerjasama dengan temannya untuk menemukan jawaban 

dari sebuah permasalahan untuk kemudian di presentasikan didepan teman-

temannya. Pada saat presentasi inilah sikap berani dan percaya diri akan muncul 

diiringi dengan sikap tanggungjawab siswa dengan jawaban yang disampaikan. 

2) Proses  

 Proses pemecahan masalah pada IPA memungkinkan adanya prosedur 

yang runtut dan sitematis melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi 

penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, 

pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Sebagai contoh IPA sebagai suatu proses 
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dalam penelitian ini adalah kegiatan percobaan mengamati susunan tanah yang 

dilakukan siswa melalui diskusi kelompok kecil. Hal-hal yang dilakukan siswa 

dalam percobaan yakni: 1) menulis judul percobaan, 2) menuliskan tujuan 

percobaan, 3) menuliskan alat dan bahan, 4) menuliskan langkah kerja, 5) 

menyiapkan alat dan bahan serta melakukan percobaan sesuai dengan langkah 

kerja, 6) menjawab pertanyaan, 7) menyimpulkan hasil percobaan. Jadi siswa 

akan memperoleh pengetahuan baru melalui kegiatan percobaan sehingga 

pengetahuan yang diperoleh siswa dapat bertahan lama di memori. 

3) Produk 

 IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Dalam 

penelitian ini, IPA sebagai produk diwujudkan berupa mempelajari materi 

pelapukan, materi tersebut diantaranya faktor-faktor penyebab pelapukan (angin, 

hujan, gelombang air laut, cahaya matahari), macam-macam pelapukan pada 

batuan. 

4) Aplikasi          

  IPA sebagai aplikasi adalah penerapan metode ilmiah dan konsep IPA 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh penerapan IPA sebagai aplikasi 

adalah cara pencegahan kerusakan lingkungan. Misalnya, untuk menanggulangi 

erosi, masyarakat bisa menggunakan teknologi sederhana sengkedan (terasering) 

untuk tanah yang miring. 

Peneliti menyimpulkan hakikat IPA mencakup empat unsur meliputi 

produk, proses, sikap dan aplikasi. Keempat unsur tersebut saling berkaitan satu 

sama lain, sehingga mengajar perlu mencakup keempat komponen tersebut. 
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2.1.4.3 Pembelajaran IPA di SD 

Dalam pembelajaran, IPA memfokuskan pembelajaran pada interaksi 

antara siswa dengan obyek atau alam secara langsung. Oleh karena itu guru 

sebagai fasilitator perlu menciptakan kondisi dan menyediakan sarana agar siswa 

dapat mengamati dan memahami obyek IPA. Dengan demikian siswa dapat 

menemukan konsep dan membangunnya dalam struktur kognitifnya (Asy’ari, 

2006: 37). 

IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin 

tahu anak didik secara ilmiah. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan 

kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarkan bukti serta 

mengembangkan cara berpikir ilmiah. Fokus program pengajaran IPA di SD 

hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan pengembangan anak didik 

terhadap dunia mereka dimana mereka hidup (Samatowa, 2011: 2). 

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). 

Menurut Piaget dalam Baharuddin dan Wahyuni (2012: 123), setiap anak 

mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Pada satu 

tahap perkembangan tertentu akan muncul skema atau struktur tertentu yang 

keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung pada tahap sebelumnya. 
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Tahap-tahap tersebut meliputi; 1) sensorimotorik (0 – 2 tahun), 2) praoperasional 

(2 – 7 tahun), 3) operasional kongkrit (7 – 11 tahun), 4) operasional formal (11 

tahun ke atas). Pada umumnya usia siswa sekolah dasar berkisar antara 7 – 11 

tahun. Pada usia ini anak berada pada tahap operasional kongkrit dengan 

karakteristik anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang 

konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang 

berbeda.  

Salah satu hal lain yang perlu diperhatikan agar tujuan belajar tercapai 

ialah prinsip-prinsip pembelajaran. Depdikbud dalam Dikti (2007: 214-215) 

menyatakan ada enam prinsip pembelajaran di SD yang dapat mewujudkan situasi 

belajar siswa aktif, yaitu: (1) prinsip motivasi; (2) prinsip latar; (3) prinsip 

menemukan; (4) prinsip belajar sambil bekerja (learning by doing); (5) prinsip 

belajar sambil bermain; (6). prinsip hubungan sosial. 

Selain prinsip pembelajaran, media dan pengalaman juga merupakan aspek 

penting dalam proses pembelajaran. Dapat dilihat kerucut pengalaman yang 

ditulis Edgar Cole (1969) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Cole 



39 

 

 

 

Dari gambar tersebut dapat kita lihat rentangan tingkat pengalaman dari 

yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi, 

yang merentang dari yang bersifat kongkrit ke abstrak, dan tentunya memberikan 

implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran, khususnya 

dalam pengembangan Teknologi Pembelajaran. ketika penggunaan media 

pembelajaran lebih konkrit atau dengan pengalaman langsung maka pesan 

(informasi) pada proses pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa akan 

tersampaikan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya jika penggunaan media 

pembelajaran semakin abstrak maka pesan (informasi) akan sulit untuk diterima 

siswa dengan kata lain siswa menghadapi kesulitan dalam memahami dan 

mencerna apa yang disampaikan oleh guru. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di SD hendaknya dapat 

membangun rasa ingin tau dalam diri siswa dan dibantu guru sebagai fasilitator. 

Selain itu, untuk dapat mewujudkan pembelajaran IPA yang berkualitas, harus 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa berdasarkan tingkat usia anak dan 

menerapkan prinsip-prinsip dalam pembelajaran IPA dan memperhatikan media 

yang digunakan. 

2.1.4.3 Implementasi IPA di SD Menggunakan Model Think Pair Share 

dengan Media Video 

 Penerapan model Think Pair Share dengan media video dalam 

pembelajaran di SD bertujuan untuk membantu siswa memahami materi yang 

diajarkan dan mengembangkan pemikiran dalam diri siswa. 
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 Model Think Pair Share mendorong pembelajaran yang kooperatif dan 

memadukan sinergi  dua orang. Didalam pembelajaran, model Think Pair Share 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensinya melalui 

persoalan yang diberikan oleh guru, dan menggali ide-ide serta gagasan untuk 

menjawab persoalan tersebut secara individu maupun kelompok. Dengan anggota 

2 orang di dalam kelompok, siswa dapat berperan aktif dan memahami materi 

yang diajarkan. 

Siswa SD dalam tahap perkembangan kognitifnya belum bisa memahami 

sesuatu yang bersifat abstrak. Maka penggunaan media dalam pembelajaran 

sangat diperlukan. Salah satu media yang dapat digunakan adalah video, 

penggunaan video bertujuan untuk menyampaikan materi pelajaran dengan lebih 

menyenangkan dan lebih mudah diterima karena materi yang disampaikan 

menjadi lebih kongkrit, materi juga dikemas secara menarik sehingga siswa lebih 

mudah dalam menerima materi pembelajaran. 

Penerapan model Think Pair Share dengan media video dalam kegiatan 

pembelajaran IPA di SD hendaknya memudahkan siswa menerima pelajaran dan 

memungkinkan terjadinya interaksi edukasi dan interaksi sosial antar siswa. 

Apabila pembelajaran dikemas dengan menarik, maka diharapkan tujuan 

pembelajaran akan lebih mudah tercapai. 

Dalam penerapan model Think Pair Share dengan media video, langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

10. Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran Menciptakan kondisi belajar 

yang kondusif  
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11. Menyampaikan materi pelajaran dibantu tayangan video 

Thinking : 

12. Mengajukan pertanyaan kepada semua siswa 

13. Membimbing siswa utuk menjawab pertanyaan individual. 

Pairing : 

14. Menggunakan variasi gaya mengajar dalam diskusi kelompok  

15. Membimbing diskusi kelompok saat mengerjakan LKS 

Sharing : 

16. Guru memberikan penguatan verbal kepada siswa 

17. Guru  menutup pelajaran 

Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Pair Share dengan 

media video dalam pembelajaran IPA di SD dapat mendorong siswa agar lebih 

aktif, kreatif dan mampu mengembangkan rasa percaya diri dalam diri siswa. 

Selain itu mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran sehingga dapat tercipta 

pembelajaran yang berkualitas. 

2.1.4 Model Pembelajaran 

2.1.5.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan kegiatan. Model pembelajaran didifinisikan sebagai suatu 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagi pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 
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Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat 

digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas 

dan untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran termasuk buku-

buku, media (film-film), tipe-tipe, program-program media komputer, dan 

kurikulum. 

Sejalan dengan Joyce dan Weill (dalam Huda, 2013:73) mendeskripsikan 

Model Pengajaran sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum, mendesain materi-materi instruksional, dan memandu 

proses pengajaran di ruang kelas atau di setting yang berbeda. 

Menurut Arends (dalam Ngalimun, 2012: 27-28), menyatakan “ The term 

teaching model refers to a particular approarch to instruction that includes its 

goals, syntax, environment, and management system” yang berarti model 

pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk 

tujuannya, sintaknya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Selanjutnya, 

fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model 

yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai 

dalam pembelajaran tersebut. 

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus, yaitu: (1) rasional 

teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya; (2) 

landasan tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai); (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan 
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agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur dalam Shoimin, 2014: 

24). 

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah pedoman yang digunakan guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2.1.5.2 Pengertian Model Think Pair Share 

Penggunaan model pembelajaran memungkinkan guru dapat mencapai 

tujuan tertentu dan berorentasi pada jangka panjang. Think Pair Share (TPS) atau 

berpikir berpasangan berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Model think-pair-share 

ini berkembang dari penelitian belajar koopereatif dan awaktu tunggu. Pertama 

kali dikemangkan oleh Frang Lyman dan koleganya di universitas Maryland 

sesuai yang dikutip Arends (1997), menyatakn bahwa  think-pair-share 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi  suasana pola diskusi 

kelas. (Trianto 2011:61). 

Menurut Suprijono (2011:91) langkah-langkah model pembelajaran Think 

Pair Share adalah sebagai berikut :  

1.  “Thinking”, diawali guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait 

pembelajaran untuk dipikirkan siswa. Guru memberi kesempatan kepada 

mereka memikirkan jawabannya 

2.  “Pairing”, guru meminta peserta didik berpasang-pasangan. Beri kesempatan 

kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat 
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memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya melalui 

intersubjektif dengan pasangannya. 

3. “Sharing” yaitu Hasil diskusi intersubjektif ditiap-tiap pasangan hasilnya 

dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. 

2.1.5.3 Kelebihan Model Think Pair Share 

  Kelebihan model Think Pair Share (TPS) menurut (Aris Shoimin:2014) 

adalah: 

1. TPS mudah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan dan dalam setiap 

kesempatan. 

2. Menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respons siswa. 

3. Siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata 

pelajaran.  

4. Siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi. 

5. Siswa dapat belajar dari siswa lain. 

6. Setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau 

menyampaikan idenya. 

Berdasarkan kelebihan model Think Pair Share (TPS), penulis memilih 

model ini untuk digunakan dalam penelitian. Diharapkn model ini dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar. 
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2.1.6 Media Pembelajaran 

2.1.6.1 Hakikat Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau wasail atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.  

Menurut Djamarah dan Zain (2013:121) tidak dapat dipungkiri bahwa 

media adalah sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Media digunakan 

guru untuk membantu tugasnya dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan 

pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar tanpa bantuan 

media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak 

didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. 

Soewarso (2010: 66) menjelaskan bahwa alat bantu apapun asal bertujuan 

untuk membantu keberhasilan belajar efektif dan efisien, maka dapat digolongkan 

ke dalam media pembelajaran. Sependapat dengan pernyataan Soewarso menurut 

Sukiman (2012: 29) media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

Menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2014: 3), media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memeroleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap. Sementara itu, Gagne dan Briggs secara implisit 
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mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri atas buku, taperecorder, 

kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer.  

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran mempunyai 

peranan penting dalam membantu guru menyampaikan materi pembelajaran yang 

dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jenis-jenis media pembelajaran 

bermacam-macam, salah satunya media video. 

2.1.6.2 Media Video 

Video merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu 

proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran masal, individual, maupun 

berkelompok. Video juga merupakan bahan ajar noncetak yang kaya informasi 

dan tuntas karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Di samping itu, 

video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran. Hal ini karena 

karakteristi video yang menyajikan gambar bergerak pada siswa, disamping gerak 

yang menyertainya (Daryanto.2012: 86) 

Kemajuan teknologi video juga telah memungkinkan format sajian video 

dapat bermacam-macam, mulai dari kaset,CD (compact disc), dan DVD (Digital 

Versatile Disc).hal ini dapat mempermudah kita dalam menontonnya, dapat lewat 

video player, VCD, dan DVD. Bahkan dapat didistribusikan melalui siaran tv. 

(Daryanto.2012:88) 
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Karakteristik dan pemanfaatan video dikemukakan oleh Yudhi Munadi 

(2013:127) yaitu: 

a. Karakteristik Video 

1. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 

2. Video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan. 

3. Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. 

4. Mengembangkan imajinasi peserta didik. 

5. Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih 

realistik. 

6. Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan; mampu 

menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang 

diharapkan siswa. 

7. Semua peserta didik dapat belajar dari video, baik yang pandai maupun yang 

kurang pandai. 

8. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar. 

9. Dengan video penampilan siswa dapat segera dilihat kembali untuk 

dievaluasi. 

10. Sangat kuat memengaruhi emosi seseorang 

b. Pemanfaatan Video 

1. Program video harus dipilih agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Guru harus mengenal program video yang tersedia dan terlebih dahulu 

melihatnya untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran. 

3. Sesudah program video dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi. 
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4. Adakalanya program video tertentu perlu diputar dua kali 

5. Siswa ditugaskan untuk memperhatikan bagian-bagian tertentu. 

6. Guru dapat menanyakan informasi apa yang telah siswa dapatkan dari 

penayangan video tersebut 

Agar video yang dibuat sesuai dengan materi yang akan diajarkan, 

sebaiknya video dibuat sendiri oleh guru dan harus memperhatikan kriteria video 

yang baik yakni pencahayaan, durasi dan kualitas gambar. Adapun langkah-

langkah pembuatan video yang dikemukakan oleh Sukiman (2011:190) yaitu: 

1. Buat skenario (skrip) sederhana untuk menggambarkan alur cerita dan gambar 

yang nantinya tampil dalam video pembelajaran. 

2. Sediakan perangkat keras berupa : peralatan video camera (camcorder) lengkap 

dengan media penyimpanannya (MiniDV, Hi-8, Digital 8, DVD atau HDD), 

laptop/notebook atau komputer untuk mengolah dan mengedit video hasil 

perekaman, kabel FireWire (IEEE1394) atau USB sebagai media transfer video 

dari kamera ke komputer. 

3. Lakukan pengambilan gambar menggunakan camcorder. Gunakan teknik-

teknik sederhana dalam pengambilan gambar. 

4. Berikutnya set kamera pada mode Play, kemudian hubungkan kamera ke 

komputer menggunakan kabel FireWIre ataupun USB. Pastikan komputer telah 

mendeteksi kamera yang kita sambungkan. 

5. Gunakan aplikasi video editing seperti Windows Movie Maker untuk 

melakukan pengolahan video. 
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Adapun langkah-langkah dalam pembuatan video dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Siklus I 

1) Pertemuan 1 

1. Menentukan materi yang akan diajarkan yakni tentang jenis-jenis batuan, 

membuat skenario mulai dari pengenalan batuan, jenis batuan dan ciri-ciri 

batuan. 

2. Mengumpulkan peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan video 

seperti kamera dan perekam suara. 

3.  Mengambil gambar berupa jenis-jenis batuan yang berbeda, mengumpulkan 

gambar dari internet agar lebih jelas dan merekam suara untuk memperjelas 

penyampaian materi kepada siswa. 

4.  Memindahkan  gambar dan rekaman suara kedalam komputer menggunakan 

kabel USB. 

5. Mengolah video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Windows 

Movie Maker untuk menggabungkan gambar, tulisan serta rekaman suara. 

Setelah itu video disimpan dan untuk kemudian ditayangkan. 

2) Pertemuan 2 

1. Menentukan materi yang akan disajikan yakni tentang pelapukan pada 

batuan, membuat skenario tentang pelapukan fisika dan biologi. Pelapukan 

fisika dan biologi dijelaskan dengan menayangkan keadaan awal batuan 

hingga batuan mengalami pelapukan yang diakibatkan dari faktor-faktor 

yang mempengaruhinya.  



50 

 

 

 

2. Mengumpulkan peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan video 

seperti kamera dan perekam suara. 

3. Mengambil gambar berupa contoh pelapukan fisika seperti batuan karang 

dan pelapukan biologi seperti lumut pada tembok, mengumpulkan gambar 

dari internet agar lebih jelas dan merekam suara untuk memperjelas 

penyampaian materi kepada siswa. 

4. Memindahkan  gambar dan rekaman suara kedalam komputer menggunakan 

kabel USB. 

5. Mengolah video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Windows 

Movie Maker untuk menggabungkan gambar, tulisan serta rekaman suara. 

Setelah itu video disimpan dan untuk kemudian ditayangkan. 

2) Siklus II 

1. Menentukan materi yang akan diajarkan yakni tentang susunan tanah, 

membuat skenario mulai dari menjelaskan apa itu tanah dan susunan tanah. 

2. Mengumpulkan peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan video 

seperti kamera dan perekam suara. 

3.  Mengambil gambar berupa susunan tanah, mengumpulkan gambar dari 

internet agar lebih jelas dan merekam suara untuk memperjelas 

penyampaian materi kepada siswa. 

4.  Memindahkan  gambar dan rekaman suara kedalam komputer menggunakan 

kabel USB. 
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5. Mengolah video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Windows 

Movie Maker untuk menggabungkan gambar, tulisan serta rekaman suara. 

Setelah itu video disimpan dan untuk kemudian ditayangkan. 

2) Pertemuan 2 

1. Menentukan materi yang akan diajarkan yakni tentang jenis-jenis tanah, 

membuat skenario mulai dari jenis-jenis tanah, plestarian tanah dan 

penyerapan air oleh tanah. 

2. Mengumpulkan peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan video 

seperti kamera dan perekam suara. 

3.  Mengambil gambar berupa jenis-jenis tanah yang berbeda, mengumpulkan 

gambar dari internet agar lebih jelas dan merekam suara untuk memperjelas 

penyampaian materi kepada siswa. 

4.  Memindahkan  gambar dan rekaman suara kedalam komputer menggunakan 

kabel USB. 

5. Mengolah video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Windows 

Movie Maker untuk menggabungkan gambar, tulisan serta rekaman suara. 

Setelah itu video disimpan dan untuk kemudian ditayangkan. 

Dengan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahawa media video adalah 

media yang cocok untuk pembelajaran dikelas yang memiliki unsur suara maupun 

gambar yang bergerak. Dengan gambaran yang relistik, video juga dapat 

memperjelas pemahaman siswa mengenai materi yang di jelaskan oleh guru. 
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2.2 Kajian Empiris 

Penerapan model Think Pair Share dengan media vidio telah banyak 

diterapkan dalam berbagai penelitian. Adapun hasil penelitian yang relavan 

sebagai berikut:  

Shella Permatasari (2014) “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Think Pair Share Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA” menyatakan penelitian 

siklus I  mendapatkan  skor  performansi guru  81,59 dan siklus II meningkat 

menjadi 85,93.  Skor  aktivitas belajar siklus I mencapai 66,57, sedangkan pada 

siklus II  meningkat  menjadi 77,68. Rata-rata  skor  siklus I  80,00 dan persentase 

ketuntasan belajar  klasikal  83,34%. Siklus II terjadi peningkatan rata-rata  skor  

yakni menjadi  81,87 dan persentase tuntas belajar klasikal mencapai 91,66%.  

Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan  kualitas pembelajaran  pada  siswa 

kelas V SD Negeri  Bongkok 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal  melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share pada mata pelajaran 

IPA. 

Shindia Ayu Rega Puspita (2014) “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Geometri Berbasis Discovery Learning melalui Model Think Pair Share” Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan guru meningkat setiap 

pertemuan berturut-turut dengan jumlah skor 46; 51; 53; 56, (2) aktivitas siswa 

meningkat setiap pertemuan berturut-turut dengan rata-rata 16,7; 19; 22,7; 24,4, 

(3) ketuntasan hasil belajar siswa meningkat setiap pertemuan berturut-turut yaitu 

rata-rata 59,09 persentase 67%; rata-rata 63,52 persentase 73%; rata-rata 70,45 

persentase 81%; rata-rata 73,46 persentase 90%.  
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Penelitian Dias Septi Indriani (2014) “Keefektifan Model Think Pair Share 

Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar IPS” menunjukkan bahwa  nilai  thitung  

data aktivitas belajar sebesar 9,006 dan t  hitung  nilai hasil belajar sebesar 3,357. 

Dari hasil penghitungan, dapat diketahui bahwa thitung > ttabel (9,006 > 2,004 

dan 3,357 > 2,004), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan aktivitas dan 

hasil belajar IPS antara pembelajaran yang menggunakan model  think pair share  

dan yang menggunakan model konvensional. Untuk hipotesis yang kedua, 

menggunakan rumus  one sample t test. Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel(13,081 > 2,052 dan 4,813 > 2,052), 

sehingga dapat  disimpulkan bahwa aktivitas dan hasil belajar IPS dengan model  

think pair share  lebih tinggi daripada model konvensional. 

Dewi Ciptaningsih (2012) “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Melalui 

Media Interactive Video pada Mata Diklat Memahami Prinsip-Prinsip 

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran.” Hasil belajar menunjukan pada 

siklus I ketuntasan klasikal sebesar 73%. Pada siklus II ketuntasan belajar 

klasikal 92%. Pada siklus I aktivitas Belajar Siswa sebesar 48% sedangkan siklus 

II mengalami peningkatan menjadi 82%. Terjadi peningkatan pada kriteria guru 

siklus I sebesar 66% sedangkan pada siklus II 90%. Kesimpulannya adalah 

terjadi peningkatan hasil belajar melalui media interactive video pada mata dilat 

memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran kelas X AP 

SMK Negeri Batang. 

Anif Sukmawati (2013) “Komparasi Model PBI Bermediakan Video 

Interaktif  dengan Model Konvensional Bermediakan Slide Power  Point Materi 
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Hidrosfer” Menunjukkan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PBI 

bermediakan video interaktif sudah sesuai dengan RPP, silabus, dan berlangsung 

baik.  Hasil uji t-test  dengan taraf signifikansi 5% dan dk (47) diperoleh t hitung  

(3,56) > t  tabel (1,68) yang  menujukkan ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video 

interaktif dibandingkan  dengan model konvensional bermediakan slide power 

point. 

Selain penelitian dari journal Nasional penelitian menggunakan model 

Think Pair Share dengan media video juga didukung oleh journal Internasional. 

Adapun journal yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Dino Sugiarto, Puji Sumarsono (2014) “The Implementation of Think-Pair-

Share Model to Improve Students’ Ability in Reading Narrative Texts” This 

research applied Classroom Action Research. The data were gathered from 

reading test in the end of every cycle. It was found that the students’ ability in 

reading  narrative texts improved after the implementation of Think-Pair-Share 

model. It could be seen in the improvement of average score for each test, from 74 

in cycle I to 80 in cycle II. In addition, the number of students who passed the 

minimum mastery criteria (KKM) also improved, from 25 students to 31 students 

Helen Ngozi ibe (2009) “Metacognitive Modeles on Classroom 

Participationand Student Achievement in Senior Secondary School Science 

Classrooms” The design for the study was  a quasi-experimental design involving 

3 intact groups namely two treatment groups:- Think –Pair-Share (TPS) strategy 

and the Metacognitive Questions (MQ) and a control group. The study lasted for 
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11 weeks. The sample comprised of 24, 22 and 21 subjects for control, TPS and 

MQ respectively. A researcher made achievement test in the topic-density was  

used to measure achievement in the 3 groups. The research question was 

answered using descriptive statistics as in mean and standard deviation whilethe 

hypothesis was tested using analysis of covariance (ACOVA). Results revealed 

that the Metacognitive modeles were most effective in enhancing academic 

achievement followed by the TPS. The researcher recommends that 

Metacognitive modeles and questions be infused in the classroom so as to help 

students learn material more efficiently, retain information longer and generalize 

skills. 

Ching-Kun Hsu (2014) “Learning Motivation and Adaptive Video Caption 

Filtering for EFL Learners Using Handheld Devices” The result was that the 

viewers were provided with captions for words that were likely to be unfamiliar to 

them. Participants in the experimental group were assigned bilingual caption 

modes according to their pre-test results, while those in the control group were 

assigned standard caption modes. Our results indicate that students in the 

experimental group preferred adaptive captions, enjoyed the exercises more, and 

gained greater intrinsic motivation compared to those in the control group. The 

results confirm that different students require different quantities of information to 

balance listening comprehension and indicate that the proposed adaptive caption 

filtering approach may be an effective way to improve the skills required for 

listening proficiency.vc xc 
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

model Think Pair Share dengan media vidio tergolong efektif untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa Sekolah Dasar. Peneliti yakin 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian penelitian dapat 

dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya. 
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2.3  Kerangka Berpikir 

Berdasarkan ulasan dari kajian teori dan kajian empiris, maka diperoleh 

alur kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas yang digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kualitas Pembelajaran IPA meningkat, ditandai dengan 

meningkatnya keterampilan guru dengan kategori baik. 

2. Meningkatnya aktivitas siswa dengan kategori baik. 

3. Hasil belajar siswa 85% meningkat diatas KKM >65. 

Langkah-langkah model Think  Pair Share dengan media 

video: 

1. Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran  

2. Menyampaikan materi pelajaran dibantu tayangan video 

Thinking : 

3. Mengajukan pertanyaan kepada semua siswa 

4. Membimbing siswa utuk menjawab pertanyaan individual  
Pairing : 

5. Menggunakan variasi gaya mengajar dalam diskusi 

kelompok  

6. Membimbing diskusi kelompok saat mengerjakan LKS 

Sharing : 

7. Guru memberikan penguatan verbal kepada siswa 

8. Guru  menutup pelajaran 

 

Tindakan 

Kondisi 

Awal 

●Guru  

1. Keterampilan guru dalam mengajar masih rendah.  

2.Guru belum mengembangkan model yang inovatif dan 

memberikan kesempatan siswa untuk berfikir dan menyampaikan 

pendapatnya. 

●Siswa 

Siswa kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Cenderung 

pasif, ramai dan kurang memperhatikan penjelasan guru 

●Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa belum tuntas 

 

Kondisi 

Akhir 
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Skema kerangka berpikir di atas memperlihatkan kondisi awal 

pembelajaran IPA di kelas VA SDN Sampangan 02 belum optimal. Hal itu 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor guru (peneliti), siswa, dan KBM. 

Guru (peneliti) kurang maksimal menerapkan model dan media pembelajaran. 

Aktivitas siswa rendah ditunjukkan dengan siswa yang pasif dan tergantung pada 

guru, kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, kurangnya kerjasama 

antar teman sebangku seperti bertukar pikiran masalah pelajaran, kurangnya rasa 

percaya diri siswa dalam bertanya; menjawab pertanyaan; serta menyampaikan 

pendapat, dan kurangnya minat siswa dalam menerima pelajaran dari guru 

(peneliti). Hal ini mengakibatkan hasil pembelajaran juga rendah dengan belum 

tercapainya KKM yaitu sebanyak 35 siswa ( 87,5%) tidak tuntas dalam belajar, 

dan siswanya 5 orang siswa ( 12,5%) tuntas dalam belajar. Dari berbagai 

permasalahan di atas, maka peneliti menetapkan solusi pemecahan masalah dalam 

penelitian ini dengan menerapkan model Think Pair Share dengan media video. 

Dengan penerapan model Think Pair Share dengan media vidio 

pembelajaran diharapkan kualitas pembelajaran akan lebih baik yang meliputi 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar.  

2.4 Hipotesis Tindakan 

Melalui penerapan model Think Pair Share dengan media video maka 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa akan meningkat. 

Sehingga kualitas pembelajaran IPA  di kelas VA SDN Sampangan 02 juga akan 

meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1    JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menurut Iskandar (2011: 21) 

adalah suatu kegiatan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan secara 

rasional, sistematis dan empiris reflektif terhadap berbagai tindakan yang 

dilakukan oleh guru atau dosen (tenaga pendidik), kolaborasi (tim peneliti), sejak 

disusunnya suatu perencanaan atau penilaian terhadap tindakan nyata di dalam 

kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi pembelajaran yang dilakukan.  

Berdasarkan kata penyusunnya PTK terdiri dari 3 kata yaitu penelitian, 

tindakan dan kelas. Aqib (2011: 3) mengemukakan bahwa PTK adalah penelitian 

yang dilakukan oleh guru dikelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan 

memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Sesuai dengan 

pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri setelah melakukan 

refleksi diri mengenai masalah-masalah pembelajaran di dalam kelas agar kualitas 

pembelajaran dapat meningkat. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan 

masing-masing dua kali pertemuan.  
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Terdapat empat tahapan dalam PTK yaitu menyusun rancangan tindakan 

(planning), pelaksanaan tindakan (action), observasi/pengamatan (observing) dan 

melakukan refleksi (reflecting) (Iskandar, 2011: 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bagan 3.1  Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas (Iskandar, 2011:49) 

Adapun penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut: 

3.1.1. Perencanaan 

1. Melakukan identifikasi masalah, terdapat permasalahan pada pembelajaran 

IPA dan dilakukan alternatif pemecahan menggunakan model Think pair 

share dengan media video. 

2. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas V semester 2 Menetapkan Standar 

kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan digunakan, yaitu 

SK 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 
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sumber daya alam. KD 7.1  Mendeskripsikan proses pembentukan tanah 

karena pelapukan serta  KD 7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

3. Menyusun RPP sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran melalui 

penerapan model Think pair share dengan media video.  

4. Mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian, 

yaitu video.  

5. Menyiapkan instrumen yang akan digunakan untuk melakukan observasi 

selama penelitian, yaitu lembar observasi aktivitas peserta didik, lembar 

pengamatan keterampilan guru, serta catatan lapangan. 

6. Menyiapkan alat evaluasi baik proses maupun hasil, seperti lember kerja siswa 

dan soal evauasi pembelajaran. 

7. Menyiapakan alat dokumentasi 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Iskandar (2011:117) pelaksanaan tindakan merupakan 

implemantasi dari semua rencana tindakan yang telah dibuat, berlangsung di 

dalam kelas dengan merealisasi dari segala teori pendidikan dan teknik mengaajar 

yang telah disiapkan sebelumnya.  

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan dalam dua siklus dengan masing-

masing siklus dua kali pertemuan. Dalam pelaksanaan tindakan ini, peniliti akan 

dibantu kolaborator untuk meneliti selama proses pembelajaran berlangsung. 
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3.1.3. Observasi 

Iskandar (2011:118) menambahkan data yang dikumpulkan pada tahap 

pengamatan berisi tentang pelaksanaan tindakan dan rencana yang sudah dibuat, 

serta dampaknya terhadap proses dan hasil instruksional yang dikumpulkan 

dengan alat bantu instrument pengamatan yang dikembangkan oleh peneliti. 

Kegiatan observasi dilaksanakan kolaboratif dengan guru pengamat untuk 

mengamati aktivitas siswa, keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model Think pair share dengan media video. Observasi yang 

dilakukan menggunakan instrumen yang telah disediakan 

3.1.4. Refleksi 

Pada tahapan ini merupakan tahapan untuk mengkaji dan memproses data 

yang didapat saat dilakukan pengamatan/ observasi tindakan.Data tersebut 

ditafsirkan dan dicari eksplanasinya, dianalisis dan disintesis. Adapun untuk 

memudahkan dalam refleksi bisa juga dimunculkan kelebihan dan kekurangan 

setiap tindakan dan ini dijadikan dasar perencanaan siklus selanjutnya (Iskandar, 

2011: 119-120). 

Dalam tahap ini, peneliti bersama kolaborator mengkaji tindakan 

pelaksanaan berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

Dari hasil diskusi akan diketahui apakah pelaksanaan tindakan berjalan dengan 

efektif sesuai dengan rencana. Dalam refleksi tersebut, peneliti juga membuat 

daftar permasalahan yang ada untuk dijadikan acuan dalam perencanaan tindak 

lanjut siklus berikutnya agar pada siklus selanjutnya pelaksanaan tindakan akan 



63 

 

 

 

berjalan dengan efektif dan permasalahan yang terjadi dapat dipecahkan dengan 

baik. 

3.2.   PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN 

 Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan, dengan uraian sebagai berikut: 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

1. Menyusun RPP dengan materi peristiwa alam dan dampak peristiwa alam  

dengan menerapkan model Think Pair Share denagn media video.  

2. Menyiapkan sumber dan media berupa tayangan video berkaitan dengan 

materi. 

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

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa serta 

keterampilan guru dalam pembelajaran. 

5. Menetapkan kriteria keberhasilan siswa. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Pertemuan 1 

1. Guru memberikan apresepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

3. Guru mempersiapkan media pembelajaran  

4. Guru menayangkan video mengenai materi  

5. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/ menganalisa tayangan video. 
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Think  

6. Guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai tayangan 

video.  

7. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara individu.  

8. Guru membimbing siswa untuk memikirkan jawaban pertanyaan secara 

individu. 

Pair 

9. Siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan dibantu oleh guru  

10. Siswa melakukan percobaan jenis-jenis batuan  

11. Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai pertanyaan yang diajukan 

guru.  

12. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk melakukan diskusi 

serta menyusun jawaban baru berupa laporan melalui Lembar Diskusi 

Kelompok.  

Share 

13. Siswa dengan bimbingan guru,  membacakan  hasil diskusi di depan  kelas. 

14. Siswa berbagi pendapat dengan kelompok lain melalui diskusi dalam 

kelas.  

15. Tiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya dan membandingkan 

hasil diskusi dengan teman sekelas  
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16. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa yang 

aktif 

17. Guru memberikan penguatan dan reward kepada siswa  

18. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan 

19. Siswa mengerjakan lembar evaluasi 

20. Guru memberikan tindak lanjut hasil evaluasi 

2) Pertemuan 2 

1. Apersepsi,  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

3. Guru mempersiapkan media pembelajaran  

4. Guru menayangkan video mengenai materi  

5. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan/ 

menganalisa tayangan video. 

Think  

6. Guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai tayangan video.  

7. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara individu.  

8. Guru membimbing siswa untuk memikirkan jawaban pertanyaan secara 

individu. 

Pair 

9. Siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan dibantu oleh guru  

10. Siswa melakukan percobaan untuk mengetahui proses pelapukan Siswa 

berdiskusi dengan pasangannya mengenai pertanyaan yang diajukan guru.  
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11. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk melakukan diskusi 

serta menyusun jawaban baru berupa laporan melalui Lembar Diskusi 

Kelompok. 

Share 

12. Siswa dengan bimbingan guru,  membacakan  hasil diskusi di depan  kelas. 

13. Siswa berbagi pendapat dengan kelompok lain melalui diskusi dalam 

kelas.  

14. Tiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya dan membandingkan 

hasil diskusi dengan teman sekelas. 

15. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa yang 

aktif 

16. Guru memberikan penguatan dan reward kepada siswa  

17. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan 

18. Siswa mengerjakan lembar evaluasi 

19. Guru memberikan tindak lanjut hasil evaluasi 

3.2.1.3. Observasi 

Adapun aspek yang diamati meliputi: 

1. Keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model Think pair share dengan media video.  

2. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

Think pair share dengan media video. 

3. Mencatat hal-hal penting selama pelaksanaan tindakan. 
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3.2.1.4 Refleksi 

Setelah observasi dilakukan, maka dilakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan model Think pair 

share dengan media video untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada 

siklus 1. Kegiatan refleksi dalam siklus 1 meliputi: 

1. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan yang diberikan 

pada siklus pertama. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus pertama. 

3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama  

4. Mengkaji dan memutuskan alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan 

yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran siklus pertama. 

5. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1. Perencanaan 

1. Menyusun RPP dengan materi jenis-jenis tanah  dengan menerapkan model 

Think Pair Share denagn media video.  

2. Menyiapkan sumber dan media berupa tayangan video berkaitan dengan 

materi. 

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

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa serta 

keterampilan guru dalam pembelajaran. 

5. Menetapkan kriteria keberhasilan siswa. 
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3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan 

kompetensi dasar KD 7.2 Jenis-jenis tanah. 

1) Pertemuan 1 

1. Apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

3. Guru mempersiapkan media pembelajaran  

4. Guru menayangkan video mengenai materi  

5. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan/ 

menganalisa tayangan video. 

Think  

6. Guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai tayangan video.  

7. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara individu.  

8. Guru membimbing siswa untuk memikirkan jawaban pertanyaan secara 

individu. 

Pair 

9. Siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan dibantu oleh guru. 

10. Siswa melakukan percobaan tentang susunan tanah. 

11. Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai pertanyaan yang diajukan 

guru.  

12. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk melakukan diskusi 

serta menyusun jawaban baru berupa laporan melalui Lembar Diskusi 

Kelompok. 
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Share 

13. Siswa dengan bimbingan guru,  membacakan  hasil diskusi di depan  kelas. 

14. Siswa berbagi pendapat dengan kelompok lain melalui diskusi dalam kelas.  

15. Tiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya dan membandingkan hasil 

diskusi dengan teman sekelas. 

16. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa yang aktif 

17. Guru memberikan penguatan dan reward kepada siswa  

18. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

19. Guru melakukan evalusi pembelajaran. 

20. Guru menutup pembelajaran. 

2) Pertemuan 2 

1. Apersepsi,  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

3. Guru mempersiapkan media pembelajaran  

4. Guru menayangkan video mengenai materi  

5. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan/ 

menganalisa tayangan video. 

6. Think  

7. Guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai tayangan video.  

8. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara individu.  

9. Guru membimbing siswa untuk memikirkan jawaban pertanyaan secara 

individu. 

10. Pair 
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11. Siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan dibantu oleh guru  

12. Siswa melakukan percobaan untuk mengetahui proses pelapukan Siswa 

berdiskusi dengan pasangannya mengenai pertanyaan yang diajukan guru.  

13. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk melakukan diskusi 

serta menyusun jawaban baru berupa laporan melalui Lembar Diskusi 

Kelompok. 

14. Share 

15. Siswa dengan bimbingan guru,  membacakan  hasil diskusi di depan  kelas. 

16. Siswa berbagi pendapat dengan kelompok lain melalui diskusi dalam kelas.  

17. Tiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya dan membandingkan hasil 

diskusi dengan teman sekelas. 

18. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa yang aktif 

19. Guru memberikan penguatan dan reward kepada siswa  

20. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan 

21. Siswa mengerjakan lembar evaluasi 

22. Guru memberikan tindak lanjut hasil evaluasi 

3.2.2.3. Observasi 

Adapun aspek yang diamati meliputi: 

1. Keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model Think pair share dengan media video.  

2. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

Think pair share dengan media video. 

3. Mencatat hal-hal penting selama pelaksanaan tindakan. 
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3.2.2.4. Refleksi 

1. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 

2. Menganalisis hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa siklus II. 

3. Menyimpulkan hasil penelitian. 

3.3. SUBYEK PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VA SDN 

Sampangan 02 tahun ajaran 2014 / 2015. Dengan jumlah 40 siswa yang terdiri 

dari 24 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

3.4. TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sampangan 02 yang beralamat di Jalan 

Raya Menoreh, Kota Semarang. 

3.5.   VARIABEL PENELITIAN 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

3.5.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

Think Pair Share dengan media video. 

3.5.2 Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

Think Pair Share dengan media video. 

3.5.3 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

Think Pair Share dengan media video. 
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3.6. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber Data 

Sumber data berasal dari banyak aspek. Arikunto (2006:129) mengatakan 

bahwa sumber data merupakan subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam 

PTK ini sumber data adalah sebagai berikut 

3.6.1.1 Guru 

Sumber data keterampilan guru berasal dari lembar pengamatan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model Rhink 

Pair Share.    

3.6.1.2 Siswa  

Sumber data aktifitas siswa berasal dari lembar pengamatan aktifitas siswa 

dan hasil belajar siswa yang diperoleh secara sistematik selama siklus pertama 

sampai terakhir. 

3.6.2. Jenis Data 

3.6.2.1. Data kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar dalam pembelajaran IPA yang 

diperoleh siswa kelas V A SDN Sampangan  02 Semarang 

3.6.2.2. Data kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran tema Sumber Energi yang menggunakan model think pair share 

dengan media video. 
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3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

teknik tes dan non tes yang dijabarkan sebagai berikut:  

3.6.3.1. Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu ( Poerwanti, 2008: 1-5). 

Tes adalah sekumpulan butir yang merupakan sampel dari populasi butir 

yang mengukur perilaku tertentu baik berupa keterampilan, pengetahuan, 

kecerdasan, bakat dan sebagainya dimana dalam penyelenggaraannya siswa 

didorong untuk memberikan penampilan maksimalnya (Purwanto, 2011: 65). 

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar 

siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan 

pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Dalam batas tertentu 

tes dapat pula digunakan untuk mengukur atau menilai hasil belajar bidang afektif 

dan psikomotorik. Tes dalam penelitian ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran 

pada siklus pertama sampai dengan siklus kedua untuk mengukur tingkat 

pencapaian siswa setelah mempelalajari materi pembelajaran IPA. Bentuk 

instrumen tes berupa soal pilihan ganda dan soal uraian. 
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3.6.3.2. Teknik Non Tes 

1. Observasi 

Observasi digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data. 

Poerwanti (2008: 3.22) berpendapat bahwa observasi adalah mengamati dengan 

suatu tujuan, dengan menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi 

kode pada apa yang diamati. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam proses pembalajaran 

menggunakan model Think Pair Share dengan media video pada siswa kelas V 

SDN Sampangan 02 Semarang.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara ini digunakan oleh peneliti 

untuk menilai keadaan seseorang. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi 

pada saat pembelajaran IPA dengan model Think Pair Share dengan  media video. 

Catatan lapangan tersebut bertujuan untuk membantu peneliti apabila menemui 

kesulitan dalam proses pembelajaran, untuk mendeskripsikan kegiatan 

pembelajaran secara lebih detail yang tidak berupa data yang telah dipersiapkan 

instrumen pengamtannya dan sebagai bahan guru untuk melakukan refleksi. 
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4. Angket 

 Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan untuk diisi oleh responden 

(Daryanto, 2011:82) 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif dalam penelitian ini diukur dari hasil belajar kognitif 

siswa, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan 

menentukan presentasi ketuntasan belajar dan mean (rerata) kelas. Data yang yang 

disajikan dalam penelitian ini adalah berupa angka. Jika penilaian menggunakan 

skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui rumus untuk menentukan 

skor pada siswa. Menurut Poerwanti (2008:6.15) skala 100 berangkat dari 

persentase yang mengatikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta 

didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen 

(%). Adapun langkah-langkah Pendekatan Acuan Patokan (PAP) sebagai berikut: 

Langkah-langkah menganalisis data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis 

Menurut Poerwanti (2008: 6.13), skor teoritis adalah skor maksimal 

apabila menjawab benar semua butir soal dalam suatu perangkat tes. Untuk 

menentukan nilai berdasarkan skor teoritis adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

N = Nilai 

N = 
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 
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B = Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada setiap butir (pada tes bentuk 

menguraikan) 

St = Skor teoritis.                                            (Poerwanti dkk, 2008:6.14-6.16) 

Tabel 3.1  

Kriteria Ketuntasan 

Kriteria Ketuntasan Minimal Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

Sumber : KKG SDN Sampangan 02 Tahun Pelajaran 2014/2015 

2. Menghitung persentase ketuntasan belajar 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

P = Persentase ketuntasan belajar klasikal  (Aqib, 2011: 41) 

Tabel 3.2  

Kriteria Ketuntasan Klasikal 

Kriteria Ketuntasan Klasikal (%) Kualifikasi 

> 85 Tuntas 

≤ 85 Tidak Tuntas 

 

3. Menghitung mean atau rerata kelas 

Hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif dengan menentukan rerata atau mean. Adapun rumus untuk 

menentukan rerata atau mean adalah sebagai berikut: 

P =  
∑ siswa yang tuntas belajar

∑ siswa
 x 100% 



77 

 

 

 

     
∑ 

 
  

Keterangan:   

x     : nilai rata-rata 

∑x  : jumlah semua nilai siswa 

n     : jumlah siswa     (Poerwanti dkk, 2008:6-25) 

Hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, 

seperti dalam tabel berikut : 

4. Modus 

Modus untuk data kuantitatif ditentukan dengan melihat frekuensi 

tertinggi. Selanjutnya jika data disusun berkelompok, maka modus (Mo) 

dapat dicari dengan: 

Mo = Bb + p ( ) 

Keterangan : 

Bb =  Batas bawah kelas interval yang mengandung modus atau  dapat juga 

dikatakan bahwa kelas interval yang mempunyai  frekuensi tertinggi 

b1= Selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi   

sebelumnya 

b2 =  Selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi 

sesudahnya 

p =   panjang kelas interval (Herrhyanto, 2011: 4.19) 
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5. Median 

Me= b + p  

Keterangan : 

b = batas bawah kelas median,ialah kelas dimana median akan terletak  

p = panjang kelas median  

n = ukuran sampel atau banyak data 

F = jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas 

median 

f = frekuensi kelas median (Sudjana, 2005:79) 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menggunakan model Think Pair Share dengan medi 

video, serta hasil catatan lapangan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk 

deskriptif kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut 

kategori dalam beberapa paragraf menurut kriteria agar diperoleh kesimpulan.  

Adapun langkah-langkah untuk menentukan klasifikasi berdasarkan skor 

adalah sebagai berikut: 

a. menentukan skor maksimal,  

b. menentukan skor minimal,  

c. menentukan jarak pengukuram (R) dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

 

 

R = Skor Maksimal-Skor Minimal 
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d.  menentukan jumlah interval kelas (i), pada penelitian ini menggunakan 

empat interval kelas dengan kategori sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), 

dan kurang (D). 

e. Menentukan lebar interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

: 

 

f. Menentukan batas atas dan batas bawah setiap kelas 

Dari beberapa langkah yang telah dilakukan, maka dapat diketahui nilai R 

(jarak pengukuran), jumlah interval kelas, dan i (lebar interval) yang kemudian 

digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau sebagai nilai acuan yang 

digunakan untuk menilai keterampilan guru dan aktivitas siswa.  

Kriteria penilaian keterampilan guru selama pembelajaran IPA melalui 

model Think Pair Share berbantuan media video, menggunakan 9 indikator 

dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka skor maksimal 

adalah 36 dan skor minimal adalah 9 dengan jumlah interval kelas 4, sehingga 

diperoleh : 

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 36 - 9      =  
  

 
 

    = 27       = 6,75 

 

 

 

i=  
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Tabel 3.3  

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Rentang Skor Kategori 

29,25   skor   36 Sangat Baik (SB) 

22,5   skor   29,25 Baik (B) 

15,75   skor   22,5 Cukup (C) 

     skor   15,75 Kurang (K) 

 

Adapun Kriteria penilaian aktivitas siswa selama pembelajaran IPA 

melalui model Think Pair Share berbantuan media video, menggunakan 8 

indikator dengan rentang nilai 1 sampai 4 untuk setiap indikator, maka skor 

maksimal adalah 32 dan skor minimal adalah 8 dengan jumlah interval kelas 4, 

sehingga diperoleh : 

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 32 - 8     =  
  

 
 

    = 24       = 6 

Tabel 3.4  

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rentang Skor Kategori 

26   skor   32 Sangat Baik (SB) 

20   skor   26 Baik (B) 

14   skor  20 Cukup (C) 

     skor   14 Kurang (K) 
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3.8.  INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan untuk mengukur peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Think Pair Share dengan media 

video pada siswa  kelas  VA SDN Sampangan 02 Kota Semarang yaitu  : 

3.8.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model Think Pair 

Share  dengan media video meningkat dengan kriteria minimal baik . 

3.8.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Think Pair Share  

dengan media meningkat dengan kriteria minimal baik. 

3.8.3 Hasil belajar siswa kelas VA SDN Sampangan 02 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPA melalui model Think Pair Share dengan media video 

mengalami ketuntasan secara klasikal 85% dengan KKM ≥ 65. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPA  

melalui model Think Pair Share dengan media video  yang sudah dilaksanakan 

peneliti di kelas V A SDN Sampangan 02 Semarang, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Melalui penerapan model Think Pair Share dengan media Video dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan guru. Hasil observasi 

keterampilan guru menunjukkan adanya peningkatan pada tiap siklusnya. Pada 

siklus I diperoleh rata-rata skor  total 25 dengan kategori baik dan pada siklus 

II diperoleh rata-rata skor total 31 dengan kategori sangat baik. Peningkatan 

keterampilan guru terjadi dikarenakan guru telah menerapkan model 

pembelajaran kooperatif yaitu model Think Pair Share sehinggga pembelajaran 

tidak lagi terpusat pada guru dan ketika pembelajaran berlangsung guru 

melibatkan partisipasi aktif siswa untuk  belajar dan bekerja secara kooperatif. 

Dengan menggunakan media Video dalam pembelajaran IPA, guru dapat 

menyajikan materi secara menarik sehingga siswa termotivasi mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

2. Melalui penerapan model Think Pair Share dengan media Video dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hasil observasi 

aktivitas siswa menunjukkan adanya peningkatan pada tiap siklusnya. Pada 
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siklus I diperoleh rata-rata skor total 21,5 dengan kategori baik dan pada siklus 

II diperoleh rata-rata skor total 27,5 dengan kategori sangat baik.. Siswa 

memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi. Siswa juga dapat 

belajar bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya. Kegiatan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan media Video dapat meningkatkan 

motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.  

3. Melalui penerapan model Think Pair Share dengan media Video dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I 

perolehan rata-rata presentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 61,25 %. 

Pada siklus II meningkat dengan perolehan rata-rata presetase ketuntasan 

belajar klasikal sebesar  85,5%. Dapat disimpulkan bahwa  hasil belajar IPA 

siswa kelas V sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu  ketuntasan  

klasikal  seluruh siswa  mencapai ≥ 85% (KKM IPA ≥ 65). Peningkatan hasil 

belajar siswa didukung dengan meningkatnya keterampilan guru dalam 

mengajar serta aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model Think 

Pair Share dengan media Video. 

Dengan demikian ketiga variabel penelitian di atas sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dan hipotesis tindakan yang peneliti 

rumuskan terbukti/diterima, yaitu melalui penerapan model Think Pair Share 

dengan media video dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA kelas VA SDN Sampangan 02 Semarang. 
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5.2  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPA 

melalui model Think Pair Share dengan media video yang sudah dilaksanakan 

peneliti di kelas VA SDN Sampanganr 02 Semarang, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Dalam menggunakan model Think Pair Share dengan media video guru 

sebaiknya benar-benar mempersiapkan media yang digunakan dengan 

membuat tayangan video yang menarik agar siswa antusias dalam melihat 

tayangan video. Selain itu, dalam menerapkan model Think Pair Share guru 

harus memperhatikan pengkondisian kelas pada saat siswa sedang presentasi 

agar siswa lain mendengarkan dan tidak ramai saat presentasi berlangsung. 

2. Dalam menerapkan model Think Pair Share dengan media video diperlukan 

persiapan dan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut antara lain: 

pemilihan materi, Lembar Kerja Kelompok (LKK), media/alat praktikum yang 

sesuai dengan materi, instrumen, evaluasi yang tepat untuk mengukur tingkat 

keberhasilan siswa. 

3. Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model Think Pair Share dengan  

media video dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang 

lain maupun untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga penerapan model Think 

Pair Share dengan media video tidak berhenti akan tetapi terus dikembangkan 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

 

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

Model Think Pair Share 

dengan media video 

Indikator keterampilan guru 

dalam Model Think Pair Share 

dengan media video 

Keterampilan 

membuka pelajaran 

1.Mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran  

 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

(Keterampilan membuka pelajaran, 

Keterampilan mengelola kelas) 

Keterampilan 

Mengelola Kelas 

 

2. Guru menayangkan video 

mengenai materi  

2.Guru menjelaskan materi 

pembelajaran memanfaatkan media 

video (Keterampilan menjelaskan) 

Keterampilan 

Menjelaskan 

 

3.Guru memberi petunjuk dan 

kesempatan pada siswa 

untuk memperhatikan/ 

menganalisa tayangan video. 

3Guru mengarahkan siswa untuk 

menemukan pengetahuan dari 

penayangan media video dalam 

pembelajaran (Keterampilan 

menggunakan variasi) 

Keterampilan 

Bertanya  

 

Thinking : 

4.Guru memberikan sebuah 

pertanyaan mengenai materi 

yang berkaitan dengan 

tayangan video 

4.Mengajukan pertanyaan kepada 

semua siswa (keterampilan 

bertanya) 

 

Keterampilan 

Pembelajaran 

Perseorangan 

 

5.Guru membimbing siswa 

untuk memikirkan jawaban 

pertanyaan secara individu 

5.Guru membimbing siswa untuk 

memikirkan jawaban pertanyaan 

secara individu (Keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

Keterampilan 

Mengadakan 

Variasi 

 

Pairing : 

6.Guru membimbing siswa 

untuk membentuk kelompok 

secara berpasangan. 

6.Guru membimbing diskusi 

kelompok (Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 

 

Keterampilan 

Membimbing 

Diskusi Kelompok 

Kecil 

Sharing : 

7.Siswa dengan bimbingan 

guru,  membacakan  hasil 

diskusi di depan  kelas 

7. Guru membimbing penyampaian 

hasil diskusi di kelas (Keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, Keterampilan 

mengelola kelas) 

Keterampilan 

Memberikan 

Penguatan 

8.Guru memberikan penguatan 

dan reward kepada siswa 

8. Guru memberikan penghargaan 

pada siswa (Keterampilan 

memberikan penguatan) 

Keterampilan 

Menutup Pelajaran 

 

9.Guru  menutup pelajaran. 9.Menutup pelajaran dan guru 

memberikan tindak lanjut 

(Keterampilan menutup pelajaran) 

 

 

 

Lampiran 1 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Aktifitas Siswa Model Think Pair Share 

dengan media video 

Indikator keterampilan guru dalam 

Model Think Pair Share dengan 

media video 

1. Visual activities 

(membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, 

percobaan, dan melihat 

pekerjaan orang lain.) 

1. Mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti 

pembelajaran  

 

2. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran (Emotional activities) 

3. Oral activities 

(menyatakan, 

merumuskan, bertanya, 

memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, 

diskusi, dan interupsi.) 

 

2.Guru menayangkan 

video mengenai materi  

 

2.Memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru melalui media 

video (Visual activities, Listening 

activities, Writing activities, 

Emotional activities) 

4. Listening activities 

(mendengarkan,  uraian, 

percakapan, diskusi, 

musik, pidato.) 

 

3.Guru memberi 

petunjuk dan 

kesempatan pada siswa 

untuk memperhatikan/ 

menganalisa tayangan 

video. 

3.Menemukan pengetahuan dari media 

pembelajaran yang berkaitan dengan 

materi (Visual activitie, Mental 

activities, Emotional activities, 

Writing activities) 

5. Writing activities,  

(menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, 

menyalin.) 

 

Thinking : 

4.Guru memberikan 

sebuah pertanyaan 

mengenai materi yang 

berkaitan dengan 

tayangan video 

 

6. Drawing activities, 

(menggambar, membuat 

grafik, peta, diagram.) 

 

5.Guru membimbing 

siswa untuk 

memikirkan jawaban 

pertanyaan secara 

individu 

4.Menuliskan  jawaban pertanyaan 

yang diajukan guru secara individu 

(Mental activities, Writing activities, 

Emotional activities) 

7. Motor activities,  

(melakukan percobaan, 

membuat 

konstruksi/model, 

mereparasi, bermain, 

berkebun, dan beternak.) 

 

Pairing : 

6.Guru membimbing 

siswa untuk 

membentuk kelompok 

secara berpasangan. 

5.Diskusi berpasangan dengan teman 

sebangku mendiskusikan jawaban 

dari pertanyaan (Oral activities , 

Listening activities, Mental 

activities, Writing activities) 

 

8. Mental activities,  

(menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisa, melihat 

hubungan, dan mengambil 

keputusan.) 

 

Sharing : 

7.Siswa dengan 

bimbingan guru,  

membacakan  hasil 

diskusi di depan  kelas 

6. Menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas (Oral activities, Mental 

activities, Emotional activities) 

7. Menanggapi penyampaian hasil 

diskusi kelompok lain (Oral 

activities, Mental activities, 

Emotional activities) 

9. Emotional activities,  

(menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, dan gugup.) 

 

8.Guru memberikan 

penguatan dan 

reward kepada siswa 

 

 

9.Guru  menutup 

pelajaran. 

8. Menyimpulkan materi dan 

mengerjakan evaluasi (Oral 

activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Instrumen 

1.  Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Think Pair 

Share dengan 

media video 

1. Mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran, Keterampilan 

mengelola kelas) 

2. Menjelaskan materi pembelajaran 

memanfaatkan media video 

(Keterampilan menjelaskan) 

3. Mengarahkan siswa untuk 

menemukan pengetahuan dari 

penayangan media video dalam 

pembelajaran (Keterampilan 

menggunakan variasi) 

4. Mengajukan pertanyaan kepada 

semua siswa (keterampilan 

bertanya) 

5. Membimbing siswa untuk 

memikirkan jawaban pertanyaan 

secara individu (Keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

6. Membimbing diskusi kelompok 

(Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 

7. Membimbing penyampaian hasil 

diskusi di kelas (Keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, Keterampilan 

mengelola kelas) 

8. Memberikan penghargaan pada 

siswa (Keterampilan memberikan 

penguatan) 

9. Menutup pelajaran dan 

memberikan tindak lanjut 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

1. Guru 

2. Foto 

3. Video 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

2.  Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Think Pair 

Share dengan 

media video 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran (Emotional 

activities) 

2. Memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru melalui media 

video (Visual activities, Listening 

activities, Writing activities, 

Emotional activities) 

3. Menemukan pengetahuan dari 

media pembelajaran yang 

berkaitan dengan materi (Visual 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video  

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 
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activitie, Mental activities, 

Emotional activities, Writing 

activities) 

4. Menuliskan  jawaban pertanyaan 

yang diajukan guru secara 

individu (Mental activities, 

Writing activities, Emotional 

activities) 

5. Diskusi berpasangan dengan 

teman sebangku mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan (Oral 

activities , Listening activities, 

Mental activities, Writing 

activities) 

6. Menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas (Oral activities, 

Mental activities, Emotional 

activities) 

7. Menanggapi penyampaian hasil 

diskusi kelompok lain (Oral 

activities, Mental activities, 

Emotional activities) 

8. Menyimpulkan materi dan 

mengerjakan evaluasi (Oral 

activities, Writing activities) 

3.  Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

model Think Pair 

Share dengan 

media video 

1. Menyebutkan minimal tiga jenis-

jenis batuan. 

2. Menjelaskan macam-macam 

batuan. 

3. Membedakan jenis batuan 

berdasarkan warna, kekerasan 

dan permukaan,  

4. Menggambar jenis batuan 

berdasarkan hasil percobaan 

5. Menyebutkan proses 

pembentukan tanah karena 

pelapukan. 

6. Menjelaskan proses pembentukan 

tanah. 

7. Menganalisis proses pelapukan. 

8. Menyebutkan komponen 

pembentukan tanah. 

9. Menjelaskan susunan  tanah. 

10. Menganalisis susunan tanah. 

11. Menggambar susunan tanah. 

12. Menyebutkan minimal tiga jenis-

jenis tanah. 

13. Menjelaskan jenis-jenis tanah.  

14. Mengemukakan upaya 

pelestarian tanah.  

1. Siswa 

2. Foto  

1. Lembar 

penilaian  

2.Tes tertulis 
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15. Menganalisis proses penyerapan 

air oleh tanah. 

16. 80% siswa kelas VA SDN 

Sampangan 02 Kota Semarang 

mengalami ketuntasan belajar 

individu sebesar ≥ 65 dalam 

pembelajaran IPA. 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus     Pertemuan 

 

Nama Sekolah    : SDN Sampangan 02 

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester    : VA/II 

Hari/Tanggal    :              

Petunjuk:  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) 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. 

(Sukmadinata, 2009;233) 

 

No 

 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Tanda 

Chek 

(√) 

 

Skor 

1.  Membuka Pelajaran  1. Menarik perhatian siswa   

2. Memberikan apersepsi  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

4. Memberikan motivasi  

2.  Menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif 

1. Menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif 

  

2. Membagi perhatian ke seluruh 

siswa 

 

3. Memberi teguran siswa yang 

kurang perhatian dan ramai 

 

4. Merubah prilaku siswa yang 

kurang perhatian dan ramai 

 

3.  Menyampaikan materi 

pelajaran dengan 

tayangan video 

1. Penyampaian materi runtut.   

2. Penyampaian materi mudah 

dipahami oleh siswa. 

 

3. Tayangan video  menarik 

perhatian siswa. 

 

4. Menjelaskan materi dengan suara  
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lantang. 

4.  Mengajukan 

pertanyaan kepada 

siswa tentang materi 

pelajaran 

1. Pertanyaan disampaikan dengan 

suara lantang 

  

2. Pertanyaan mudah ipahami  

3. Menyampaikan pertanyaan sesuai 

materi 

 

4. Memberikan petunjuk 

mengerjakan 

 

5.  Membimbing siswa 

utuk menjawab 

pertanyaan  

1. Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyaan individu  

  

2. Memberikan penjelasan bila ada 

siswa yang bertanya 

 

3. Mengawasi bila ada siswa yang 

mencontek 

 

4. Membimbing siswa untuk 

memusatkan pada pertanyaan 

yang dihadapi 

 

6.  Menggunakan variasi 

gaya mengajar dalam 

diskusi kelompok 

dengan meerapkan 

model Think Pair 

Share 

1. Menjelaskan langkah diskusi    

2. Membembing siswa membentuk 

kelompok 

 

3. Membimbing kelompok yang 

kesulitan 

 

4. Membimbing semua pasangan 

yang ada di kelas  

 

7.  membimbing diskusi 

kelompok saat 

mengerjakan LKS 

1. Mengarahkan sisa dalam 

mengerjakan LKS 

  

2. Membimbing siswa mengerjakan 

LKS 

  

3. Menunjuk salah satu kelompok 

untuk maju 

  

4. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil diskusi. 

  

8.  Memberikan penguatan 

verbal pada siswa 

1. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan) 

  

2. Penguatan diberikan dalam 

bentuk nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/benda) 

 

3. Memberi penghargaan pada 

kelompok yang aktif 

 

4. Memotivasi kelompok yang 

kurang aktif 

 

9.  memberikan simpulan 1. Mengulas pembelajaran yang 

telah dilakukan  

  

2. Memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya hal yang belum 

dipahami 

 

3. Melakukan evaluasi dengan 

memberikan tugas pada siswa 

 

4. Melakukan tindak lanjut berupa  
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pekerjaan rumah  

   

   

Keterangan Penilaian: 

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 36 - 9      =  
  

 
 

    = 27       = 6,75 

 

Rentang Skor Kategori 

29   skor   36 Sangat Baik (SB) 

22   skor   29 Baik (B) 

16   skor   22 Cukup (C) 

     skor   16 Kurang (K) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

Siklus ………. 

 

Nama Sekolah    : SDN Sampangan 02 

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester    : VA/II 

Hari/Tanggal    :  …………………………... 

Petunjuk:  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) 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. 

(Sukmadinata, 2009:233) 

No. Indikator Deskriptor Tanda 

Cek (√) 

Skor 

1.  Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

a. Siswa berada di dalam ruang kelas 

ketika guru memasuki ruang kelas 

  

b. Siswa duduk di tempat duduknya 

masing-masing dengan posisi 

duduk yang baik 

 

c. Menyiapkan buku pelajaran, buku 

tulis, dan alat tulis yang akan 

digunakan 

 

d. Memperhatikan guru  

2.  Memperhatikan 

penjelasan yang 

disampaikan guru 

melalui media video 

a. Memperhatikan dengan seksama 

tayangan video. 

  

b. Antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

  

c. Memperhatikan dengan sikap 

duduk yang baik 

 

d. Mencatat materi yang disampaikan 

oleh guru 

 

3.  Memperhatikan 

pertanyaan yang 

diberikan guru untuk 

a. Memperhatikan pertanyaan dan 

petunjuk pengerjannya yang 

diberikan guru   
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dikerjakan secara 

individu 

b. Mencatat pertanyaan  

c. Tidak membuat keributan dalam 

kelas 

 

d. Menanyakan apabila belum 

memahami pertanyaan. 

 

4.  Menuliskan  jawaban 

pertanyaan yang 

diajukan guru secara 

individu 

a. Tidak mengganggu teman lain saat 

menjawab.   

  

b. Tidak bekerjasama atau meminta 

jawaban dari teman 

 

c. Mengerjakan secara sungguh-

sungguh 

 

d. Melaksanakan kegiatan berfikir 

sesuai dengan waktu yang 

diberikan 

 

5.  Diskusi berpasangan 

dengan teman sebangku 

mendiskusikan jawaban 

dari pertanyaan 

a. Berkelompok sesuai dengan 

pasangannya 

 

 

 

 

b. Mengerjakan soal yang diberikan 

bersama-sama 

 

c. Bekerja sama dengan baik dan 

komunikatif 

 

d. Menghargai pendapat teman  

6.  Menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelas 

a. Berani menyampaikan 

menyampaikan hasil diskusi 

didepan kelas 

  

b. Berbicara didepan kelas dengan 

suara yang jelas dan lantang   

 

c. Bersikap tenang dan serius saat 

menyampaikan hasil diskusi  

 

d. Menghargai pendapat dari 

kelompok lain 

 

7.  Menanggapi 

penyampaian hasil 

diskusi kelompok lain 

a. Mendengarkan penyampaian hasil 

diskusi kelompok lain 

  

b. Menanggapi pendapat kelompok 

lain dengan bahasa yang baik dan 

sopan 

 

c. Menghargai pendapat kelompok 

lain  

 

d. Menyimpulkan hasil jawaban 

secara bersama-sama 

 

8.  Menyimpulkan materi 

dan mengerjakan 

evaluasi 

a. Berasama dengan guru, siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

  

b. Mengajukan pertanyaan jika ada 

hal yang belum dimengerti 

 

c. Mencatat hal-hal penting  

d. Mengerjakan soal evaluasi   
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Jumlah skor  

Kategori  

 

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 32 - 8     =  
  

 
 

    = 24       = 6 

 

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

Rentang Skor Kategori 

26   skor   32 Sangat Baik (SB) 

20   skor   26 Baik (B) 

14   skor  20 Cukup (C) 

     skor   14 Kurang (K) 
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PEDOMAN WAWANCARA KOLABORATOR 

Nama SD  : SDN  Sampangan 02 

Nama Kolaborator : 

Hari/tanggal  :  

Pertanyaan:  

1. Bagaimanakah proses pembelajaran IPA dengan menerapkan model Think 

Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab:  

 

 

2. Apakah pembelajaran dengan model Think Pair Share dengan media vidio 

yang telah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada 

pada RPP? 

Jawab: 

 

 

3. Apakah kelebihan dari pembelajaran dengan menerapkan model Think Pair 

Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab:  

 

4.  Apakah kelemahan dari pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: 

 

5. Adakah perbedaan antara pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab: 

Semarang,    April  2015 

       Kolaborator 

 

       Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus .... 

Nama guru  : 

Kelas/semester : 

Hari/tanggal  : 

Pukul   : 

Petunjuk  : 

Catatlah keadaan yang terjadi lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya ! 

Catatan :  
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Angket Respon Siswa 

Nama SD : SDN Sampangan 02 Kota Semarang  

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal : 

 

Petunjuk: Berilah tanda cek (√) pada kolam Ya atau Tidak menurut 

pertanyaan yang jawabannya paling sesuai dengan keadaan. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang untuk mengikuti pelajaran IPA?   

2. Apakah kamu senang dengan cara guru mengajar melalui 

Model Think Pair Share dengan media video? 

  

3. Apakah penggunaan  media lebih memudahkan dalam 

memahami materi IPA ? 

  

4. Apakah kamu senang dengan kegiatan diskusi yang telah 

kamu lakukan? 
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LAMPIRAN 9 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 
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PENGGALAN SILABUS 

Nama sekolah  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/ 2 

No Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 

1  7. 

Memahami 

perubahan 

yang terjadi 

di alam dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.1  

Mendeskripsikan 
proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

 

7.1.1 Menyebutkan minimal 

tiga jenis-jenis batuan 

7.1.2 Menjelaskan macam-

macam batuan 

7.1.3 Membedakan jenis 

batuan berdasarkan 

warna, kekerasan dan 

permukaan. 

7.1.4 Menggambar jenis 

batuan berdasarkan 

hasil percobaan  

 

Jenis-jenis 

batuan 

1. Memperhatikan 

tayangan video  

2. Menyebutkan 

minimal tiga jenis-

jenis batuan. 

3. Menjelaskan 

macam-macam 

batuan..  

4. Membedakan jenis 

batuan berdasarkan 

warna, kekerasan dan 

permukaan.  

5. Menggambar jenis 

batuan berdasarkan 

hasil percobaan.  

2 x 35 

menit  

( satu 

pertemuan)  

Evaluasi 

terulis  

 

- Buku paket 

IPA yang 

relevan 

- Media video  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PEMBELAJARAN 1 

Satuan Pendidikan  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V A/II 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hari/Tanggal  :  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

II. Kompetensi Dasar 

7.2 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

III. Indikator 

7.2.1 Menyebutkan minimal tiga jenis-jenis batuan 

7.2.2 Menjelaskan jenis-jenis batuan 

7.2.3 Mengamati jenis batuan berdasarkan warna, dan permukaan. 

7.2.4 Melakukan percobaan berdasarkan kekerasan batuan 

7.2.5 Menggambar jenis batuan berdasarkan hasil percobaan  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab tentang jenis-jenis batuan, siswa dapat 

menyebutkan minimal tiga jenis batuan dengan benar.  

2.  Melalui tayangan video tentang macam-macam batuan, siswa dapat 

menjelaskan macam-macam batuan dengan benar.  

3. Melalui pengamatan berdasarkan warna dan permukaan batuan, siswa 

dapat membedakan jenis-jenis batuan dengan benar. 

4. Melalui percobaan memukul batuan dengan palu, siswa dapat 

membedakan jenis batuan berdasarkan kekerasan dengan benar. 

5. Melalui percobaan tentang jenis-jenis batuan, siswa dapat menggambar 

jenis-jenis batuan dengan benar. 
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Karakter yang diharapkan: Disiplin, tanggung jawab, berani, semangat, 

ketelitian, kerjasama. 

V. Materi Pokok 

 Batuan 

VI. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific 

Metode  : Diskusi dan ceramah. 

Model   : Think Pair Share. 

VII. Media dan Sumber Belajar 

 Media   : Video tentang jenis-jenis batuan. 

 Sumber Belajar : 

Asyhar, Rayandra. 2012. Kreatif mengembangkan Media Pembelajaran. 

Jakarta: Referensi. 

Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Salingtemas 5 untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Haryanto. 2007. Sains untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Erlangga. 

Standar Isi 

Sulistyowati dan Sukarno. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas V 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Winarti, Wiwik, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas V 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Zaini, Hisyam. 2008. Model Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani. 

 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1.  Pendahuluan 10 menit 

 Pra Kegiatan 

a. Salam. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi 

 

 

5 menit 

 Kegiatan Awal  
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a. Apersepsi, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. “anak-

anak, pernahkah kalian melihat batuan disekitar kalian, apakah 

semua batuan yang pernah kalian lihat terlihat sama?apakah 

yang membedakan batuan tersebut?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

“menyebutkan minimal tiga jenis batuan. menjelaskan macam-

macam batuan. menganalisis jenis batuan, menggambar jenis 

batuan”  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan melakukan 

menyanyikan lagu bersama-sama. 

 

  

 

5 menit 

2.  Kegiatan Inti 

 

45 

menit 

a. Guru mempersiapkan media pembelajaran (eksplorasi) 

b. Guru menayangkan video mengenai materi jenis 

batuan(eksplorasi)(mengamati) 

c. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan)/ menganalisa tayangan video.(eksplorasi) 

(menjelaskan 

d. Guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai 

tayangan video. (elaborasi) (menanya, mengumpulkan 

informasi)(Think) 

e. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara individu.  

“ Anak-anak,mengapa batuan yang ada disekitr kalian memiliki 

jenis yang berbeda” (eksplorasi)(menanya) 

f. Guru membimbing siswa untuk memikirkan jawaban pertanyaan 

secara individu” (elaborasi) (mengasosiasi)(think) 

g. Siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan dibantu 

oleh guru (elaborsi)(mengasosiasi)(pair) 

h. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk melakukan 

diskusi serta menyusun jawaban baru berupa laporan melalui 

Lembar Diskusi Kelompok. (elaborasi)(mengumpulkan 
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informsi)(pair) 

i. Siswa melakukan pengamatan warna dan permukaan batuan serta 

percobaan jenis-jenis batuan (elaborasi)(pair) 

j. Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai pertanyaan yang 

diajukan guru. (elaborasi) (mengumpulkan informasi)(share) 

k. Siswa dengan bimbingan guru,  membacakan  hasil diskusi di 

depan  kelas.(elaborasi) (mengkomunikasikan)(share) 

l. Tiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya dan 

membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas 

( elaborasi) (mengkomunikasikan) (share) 

m. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa 

yang aktif. 

Konfirmasi 

Guru memberikan penguatan dan reward kepada siswa  

 

 

3.  Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan evalusi pembelajaran. 

c. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa pekerjaan 

rumah. 

d. Guru menutup pembelajaran. 

15 

menit 

 

 

IX. Evaluasi 

1. Prosedur tes 

- Tes dalam proses : diskusi kelompok  

- Tes akhir   : soal evaluasi 

2. Jenis tes 

- Tes dalam proses  : pengamatan aktivitas siswa   

- Tes akhir  : tes obyektif dan uraian  

3. Bentuk tes 

- Tes     : evaluasi 

- Non tes    : aktivitas siswa (lembar observasi) 
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4. Alat tes 

- Lembar Kerja Siswa dan Soal Evaluasi 

 

Semarang,    April 2015 

 

 

Kolaborator Peneliti 

 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd      Evana Rizqoh 

NIP: 19600714 198010 2 002     NIM: 1401411536 
 

Mengetahui, 

Kepala SDN Sampangan 02 
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Lampiran 

Materi Ajar 

Standar 

Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan 

 

Proses Pembentukan Tanah 

 

Daratan tempat kita tinggal saat ini merupakan lapisan bumi yang padat 

dan tersusun dari tanah dan batuan. Lapisan ini disebut kerak bumi atau litosfer. 

Sebagian besar lapisan ini terbentuk dari batuan. Namun demikian jika kita 

melihat keadaan di sekitar maka tanah merupakan bagian dari permukaan bumi 

yang paling atas.  

Sebenarnya, tanah berasal dari batuan. Batuan akan mengalami pelapukan 

menjadi butiran-butiran yang sangat halus. Lama-kelamaan butiran-butiran halus 

ini bertambah banyak dan terbentuklah tanah. Batuan banyak sekali jenisnya. 

Setiap jenis batuan mempunyai tingkat pelapukan yang berbeda-beda.  

Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat tiga jenis batuan yang 

menyusun lapisan kerak bumi. Tiga jenis batuan tersebut yaitu batuan beku 

(batuan magma atau (vulkanik), batuan endapan (batuan sedimen), dan batuan 

malihan (batuan metamorf). 

a. Batuan Beku (Batuan Magma/Vulkanik) 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. 

Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan terdapat di perut bumi. 

Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Semula batuan beku berupa 

lelehan magma yang besar. Berbagai macam batuan beku dapat kamu amati dalam 

Tabel 1. 
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Tabel 1 

Jenis Batuan Beku, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 

No Nama Batuan Ciri-ciri dan Manfaat Proses Terbentuknya 

1.  Batu obsidian 

 

Disebut juga batu kaca. 

Berwarna hitam atau cokelat 

tua, permukaannya halus, 

dan mengilap. Digunakan 

untuk alat pemotong dan 

mata tombak 

Berasal dari magma yang 

membeku dengan cepat di 

permukaan bumi. 

2. Batu Granit 

 

Tersusun atas butiran yang 

kasar. Ada yang berwarna 

putih dan ada yang berwarna 

keabu-abuan. Dimanfaatkan 

untuk bahan bangunan. 

Berasal dari magma yang 

membeku di dalam kerak 

bumi. Proses pembekuan 

ini berlangsung secara 

perlahan. Jadi, batu ini 

termasuk batuan beku 

dalam. 

3. Batu Basal 

 

Disebut juga batu lava. 

Berwarna hijau keabu-abuan 

dan terdiri dari butiran yang 

sangat kecil. Dimanfaatkan 

untuk bahan bangunan. 

Berasal dari magma yang 

membeku di bawah lapisan 

kerak bumi, tercampur 

dengan gas sehingga 

beronggarongga kecil. 

4. Batu Andesit 

 

Berwarna putih keabu-abuan 

dan butirannya kecil seperti 

pada batu basal. 

Dimanfaatkan untuk 

membuat arca dan bangunan 

candi. 

Berasal dari magma yang 

membeku sangat cepat di 

bawah kerak bumi. 

5. Batu Apung 

 

Berwarna cokelat bercampur 

abu-abu muda dan 

beronggarongga. Digunakan 

untuk mengampelas kayu 

dan sebagai bahan 

penggosok. 

Berasal dari magma yang 

membeku di permukaan 

bumi. 

 

b. Batuan Endapan (Batuan Sedimen) 

Batuan endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil 

pelapukan batuan. Batuan ini dapat pula terbentuk dari batuan yang terkikis atau 

dari endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan. Berbagai macam contoh batuan 

endapan disajikan dalam Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2  

Jenis Batuan Endapan, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 

No Nama Batuan Ciri-ciri dan Manfaat Proses Terbentuknya 

1.  Batu Konglomerat 

 

Terdiri atas kerikil-kerikil yang 

permukaannya tumpul. Batuan ini 

banyak digunakan sebagai bahan 

bangunan. 

Berasal dari endapan 

hasil pelapukan batuan 

beku. 

2. Batu Breksi 

 

Terdiri atas kerikil-kerikil yang 

permukaannya tajam. Batuan ini 

banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan bangunan. 

Berasal dari endapan 

hasil pelapukan batuan 

beku. 

3. Batu Pasir 

 

Terdiri atas butiran-butiran pasir, 

berwarna abu-abu, merah, kuning, 

atau putih. Batuan ini banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan 

bangunan. 

Berasal dari endapan 

hasil pelapukan batuan 

beku yang butirannya 

kecil-kecil. 

4. Batu Serpih 

 

Terdiri dari butiran-butiran batu 

lempung atau tanah liat, berwarna 

abu-abu kehijauan, merah, atau 

kuning. Dimanfaatkan sebagai 

bahan bangunan. 

Berasal dari endapan 

hasil 

pelapukan batuan 

tanah liat. 

5. Batu Kapur 

 

Terdiri dari butiran-butiran kapur 

halus, berwarna putih agak keabu-

abuan, sebagai bahan campuran 

pembuat semen. 

Beraral dari endapan 

hasil pelapukan tulang 

dan cangkang hewan-

hewan laut. 

 

c. Batuan Malihan (Metamorf) 

Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang mengalami 

perubahan (metamorfosis). Batuan sedimen ini mengalami perubahan karena 

mendapat panas dan tekanan dari dalam Bumi. Jika mendapat panas terusmenerus, 

batuan ini akan berubah menjadi batuan malihan. Contoh batuan malihan dapat 

dilihat dalam Tabel 1.3. 
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Tabel 1.3 

 Jenis Batuan Malihan, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 

No Nama Batuan Ciri-ciri dan Manfaat Proses Terbentuknya 

1.  Batu genes (gneiss) 

 

Berwarna putih keabu-abuan 

dan keras. Batu genes 

dimanfaatkan untuk membuat 

barang kerajinan seperti asbak, 

jambangan bunga, dan patung. 

Berasal dari batuan 

pluto granit yang 

mengalami 

metamorfosis karena 

panas dan tekanan. 

2. Batu Marmer 

 

Berwarna putih dan ada yang 

hitam, keras, dan permukaannya 

halus. Marmer biasa digunakan 

untuk membuat meja, papan 

nama, batu nisan, dan pelapis 

dinding bangunan atau lantai. 

Berasal dari batuan 

kapur yang mengalami 

metamorfosis karena 

panas dan tekanan. 

3. Batu Basal 

 

Berwarna abu-abu tua, mudah 

terbelah tipis-tipis, dan 

permukaannya kasar. Sebelum 

ada kertas, batu sabak 

dimanfaatkan sebagai papan 

untuk menulis. 

Berasal dari batuan 

serpih yang mengalami 

metamorfosis. 
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Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Diskusi Kelompok 
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Nama :  

 

Lakukan percobaan berikut secara berkelompok! 

 Standar Kompetensi  

 7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 Kompetensi Dasar  

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

 Indikator 

7.1.3 Mengamati jenis batuan berdasarkan warna dan permukaan. 

7.1.4 Melakukan percobaan berdasarkan kekerasan batuan 

7.1.5 Menggambar jenis batuan berdasarkan hasil percobaan  

    Membedakan Jenis Batuan 

A. Tujuan 

Membedakan jenis batuan berdasarkan warna, permukaan, dan kekerasan. 

B. Alat dan Bahan 

1. Beberapa jenis batuan. 

2. Palu. 

3. Alat tulis. 

C. Langkah Kerja 

1. Kumpulkan batuan yang ada disekelilingmu dengan jenis yang berbeda 

beda. 

2.Tulislah masing-masing warna dari batuan yang sudah kalian kumpulkan 

pada tabel pengamatan. 

3. Perhatikan apakah permukaan batu tersebut kasar atau halus dan tulis 

pada tabel pengamatan. 

4. Bandingkan kekerasan dari masing-masing batuan tersebut, dengan cara 

memecahnya menggunakan palu dan tuliskan pada tabel pengamatan. 
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D. Tabel Pengamatan 

No Gambar Batuan Ciri-ciri Jenis 

Batuan Warna Permukaan Kekerasan 

  

 

 

    

 

 

 

  

 

 

    

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

E. Pertanyaan 

1. Dari tabel pengamatan diatas, apakah semua batuan jenisnya sama? 
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2.  Untuk membedakan jenis batuan, cara manakah yang menurutmu paling 

mudah dilakukan? Jelaskan pendapat kalian! 

a. Dengan mengamati warnanya 

b. Dengan mengamati permukaannya 

c. Dengan mengamati kekerasannya 

  

 

 

 

 

F. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan! 
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Kisi-kisi Penulisan Soal 

 

Mata Pelajaran    : IPA       

Kelas / Semester  : VA/II      

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya  alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Pokok 

Penilaian Nomor 

Soal 

Ranah 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.1Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

 

. 

 

7.1.1 Menyebutkan 

minimal tiga 

jenis-jenis 

batuan 

Batuan Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

PG: 1 

 

Uraian

: 1 

C1 

7.1.2 Menjelaskan 

macam-macam 

batuan 

 

PG: 2 

Uraian

: 2 

C2 

7.1.3 Mengamati 

jenis batuan 

berdasarkan 

warna, dan 

permukaan. 

PG: 3 

 

Uraian

: 3 

C3 

7.1.4 Melakukan 

percobaan 

berdasarkan 

kekerasan 

batuan 

PG: 4 

 

Uraian

: 4 

C4 

 7.1.5 Menggambar 

jenis batuan 

berdasarkan 

hasil percobaan 

   PG: 5 

 

Uraian

: 5 

C3 

 



196 
 

 

 

Soal Evaluasi 

Nama  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No. Absen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang 

benar! 

1. Batu breksi, batu pasir dan batu serpih merupakan jenis batuan . . . . 

a. batu sedimen    c. batu malihan 

b. batu konglomerat   d. batu beku 

2. Suatu batuan memiliki ciri-ciri berwarna putih dan ada yang hitam, keras, dan 

permukaannya halus.Jenis batuan tersebut adalah . . . . 

a. batu kapur    c. batu kali 

b. batu apung    d. batu marmer 

3. Berasal dari magma yang membeku sangat cepat dibawah permukaan bumi, 

merupakan jenis batuan . . . . 

a. batu apung    c. batu karang   

b. batu andesit    d. bat hitam 

4. Berikut ini merupakan tiga cara membedakan jenis batuan, kecuali . . . . 

a. warna     c. kekerasan     

b. manfaat    d. permukaan 

5.    

 

 

 Gambar diatas merupakan jenis batuan . . . . 

a. batu konglomerat   c. batu gasal 

b. batu pasir   d. batu genes 

 

II. Isilah dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan tiga jenis batuan beku! 

2. Jelaskan tiga ciri-ciri batu Obsidian! 

3. Jelaskan proses terbentuknya batu genes! 

4. Jelaskan cara untuk membedakan jenis batuan! 

5. Gambarlah 3 jenis batuan yang kalian ketahui! 

NILAI 
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Kunci Jawaban Evaluasi 

 

I. Pilihan Ganda 

1. a 

2. d 

3. c  

4. b 

5. a 

II. Uraian  

1. Batu apung, batu granit dan batu basal 

2. Berwarna hitam atau cokelat tua, permukaannya halus, dan mengilap.  

3. Berasal dari batuan pluto granit yang mengalami metamorfosis karena panas dan 

tekanan. 

4. Cara untuk membedakan jenis batuan adalah dengan melihat warna, kekerasan 

serta permukaan batu tersebut. 

5. Disesuaikan dengan jawaban siswa. 
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Penskoran 

 

Kriteria penilaian:  

a. Skor untuk soal pilihan ganda masing-masing 1 

Skor maksimal : 1 x 5 = 5 

b. Skor untuk soal uraian: 

Benar  3 

Kurang benar 2 

Salah 0 

 

Setiap 1 jawaban benar skor : 3 

Skor maksimal : 5 x 3 =  15 

 

Jumlah skor maksimal = Pilihan Ganda + Uraian = 5 + 15 = 20 

 

 

Nilai akhir = 
           

             
 x 100 
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Sintaks Model Think Pair Share menurut Suprijono (2011: 91) adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Thinking 

Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait 

dengan pembelajaran untuk dipikirkan oleh siswa. Guru memberi kesempatan 

kepada mereka memikirkan jawabannya. 

2. Pairing 

Pada tahap ini guru meminta siswa berpasang-pasangan. Beri kesempatan 

kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat 

memperdalam makna dari jawaban  yang telah dipikirkannya melalui 

intersubjektif dengan pasangannya. 

3. Sharing 

Hasil diskusi intersubjektif ditiaptiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan 

pasangan seluruh kelas.  
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PENGGALAN SILABUS 

Nama sekolah  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/ 2 

No Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 

1  7. 

Memahami 

perubahan 

yang terjadi 

di alam dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.3 MMendeskrip

sikan proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

 

7.1.1 Menyebutkan proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan 

7.1.2 Menjelaskan proses 

pembentukan tanah 

7.1.3 Menganalisis proses 

pelapukan 

 

Jenis-jenis 

batuan 

1. Memperhatikan 

tayangan video  

2. Menyebutkan 

proses pembentukan 

tanah. 

3. Menjelaskan 

proses pembentukan 

tanah.  

4. Menganalisis 

proses pelapukan.  

2 x 35 

menit  

( satu 

pertemuan)  

Evaluasi 

terulis  

 

- Buku paket 

IPA yang 

relevan 

- Media video  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PEMBELAJARAN 2 

Satuan Pendidikan  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V A/II 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hari/Tanggal  :  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

1. Standar Kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

2. Kompetensi Dasar 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

3. Indikator 

7.1.1 Menyebutkan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

7.1.2 Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

7.1.3 Menganalisis proses pelapukan 

4. Tujuan Pembelajaran 

2. Melalui tanya jawab tentang proses pembentukan tanah karena 

pelapukan, siswa dapat menyebutkan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan dengan benar.  

3. Melalui tayangan video tentang pembentukan tanah karena pelapukan, 

siswa dapat menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

dengan benar.  

4. Melalui percobaan tentang pelapukan, siswa dapat menganalisis proses 

pelapukan dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: Disiplin, tanggung jawab, berani, semangat, 

ketelitian, kerjasama. 

5. Materi Pokok 

 Pembentukan tanah 
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6. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific 

Metode  : Diskusi dan ceramah. 

Model   : Think Pair Share. 

7. Media dan Sumber Belajar 

 Media   : Video tentang proses pembentukan tanah. 

 Sumber Belajar : 

Asyhar, Rayandra. 2012. Kreatif mengembangkan Media Pembelajaran. 

Jakarta: Referensi. 

Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Salingtemas 5 untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Haryanto. 2007. Sains untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Erlangga. 

Standar Isi 

Sulistyowati dan Sukarno. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas V 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Winarti, Wiwik, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas V Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtida’iyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Zaini, Hisyam. 2008. Model Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani. 

 

8. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 10 menit 

 Pra Kegiatan 

a. Salam. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi 

 

 

5 menit 

 Kegiatan Awal 

a. Apersepsi, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. 

“anak-anak, taukah kalian bagaimana tanah terbentuk?coba 

jelaskan bagaimana prosesnya” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa.  

 

 

5 menit 
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“menjelaskan bagian-bagian tanah, menjelaskan proses 

pembentukan tanah, menganalisis proses pelapukan”  

c. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa dengan 

menyanyikan lagu bersama. 

“Hujan” 

Tik tik tik bunyi hujan diatas genting 

Airnya turun tidak terkira 

Cobalah tengok dahan dan ranting 

Pohon dan kebun basah semua 

2 Kegiatan Inti 45 menit 

a. Guru mempersiapkan media pembelajaran (eksplorasi) 

b. Guru menayangkan video mengenai materi 

(eksplorasi)(mengamati) 

c. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/ menganalisa tayangan video.(eksplorasi) 

(menjelaskan 

d. Guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai 

tayangan video. (elaborasi) (menanya, mengumpulkan 

informasi)(Think) 

e. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara individu.  

“ Anak-anak,dari video yang telah kalian amati, point apa saja 

yang dapat kalian ambil? Apakah ada hubungannya hujan 

dengan pelpukan?jelaskan pendapat kalian” 

(eksplorasi)(menanya) 

f. Guru membimbing siswa untuk memikirkan jawaban 

pertanyaan secara individu” (elaborasi) (mengasosiasi)(Think) 

g. Siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan dibantu 

oleh guru (elaborsi)(mengasosiasi)(Pair) 

h. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk 

melakukan diskusi serta menyusun jawaban baru berupa laporan 

melalui Lembar Diskusi Kelompok. (elaborasi) (mengumpulkan 

informasi)(Think) 

i. Siswa melakukan percobaan untuk mengetahui proses 
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pelapukan (elaborasi)(Pair) 

j. Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai pertanyaan 

yang diajukan guru. (elaborasi) (mengumpulkan 

informasi)(Share) 

k. Siswa dengan bimbingan guru,  membacakan  hasil diskusi di 

depan  kelas.(elaborasi) (mengkomunikasikan)(Share) 

l. Tiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya dan 

membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas 

( elaborasi) (mengkomunikasikan)(share) 

m. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada 

siswa yang aktif 

Konfirmasi 

Guru memberikan penguatan dan reward kepada siswa  

 

3 Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan evalusi pembelajaran. 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. 

d. Guru menutup pembelajaran. 

15 e

n

i

t 

 

9. Evaluasi 

1. Prosedur tes 

- Tes dalam proses : diskusi kelompok  

- Tes akhir   : soal evaluasi 

 

 

2. Jenis tes 

- Tes dalam proses  : pengamatan aktivitas siswa   

- Tes akhir  : tes obyektif dan uraian  

3. Bentuk tes 

- Tes     : evaluasi 

- Non tes    : aktivitas siswa (lembar observasi) 

4. Alat tes 
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- Lembar Kerja Siswa dan Soal Evaluasi 

 

Semarang,   April 2015 

 

 

 

Kolaborator Peneliti 

 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd      Evana Rizqoh 

NIP: 19600714 198010 2 002     NIM: 1401411536 
 

Mengetahui, 

Kepala SDN Sampangan 02 
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Lampiran 

Materi Ajar 

Standar 

Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan 

 

Proses Pembentukan Tanah  

A. Proses pembentukan tanah karena pelapukan 

Batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. 

Batuan menjadi tanah karena pelapukan. Batuan dapat mengalami pelapukan 

karena berbagai faktor, di antaranya cuaca dan kegiatan makhluk hidup. Faktor 

cuaca yang menyebabkan pelapukan batuan, misalnya suhu dan curah hujan.  

Pelapukan yang disebabkan oleh faktor cuaca ini disebut pelapukan fisika. 

Adapun makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan, misalnya pepohonan dan 

lumut. Pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup ini disebut 

pelapukan biologi. 

a. Pelapukan Fisika 

Pelapukan fisika disebabkan oleh berbagai faktor alam. Faktor alam itu 

antara lain: angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. 

Angin yang senantiasa bertiup kencang dapat mengikis batuan sedikit 

demi sedikit. Kondisi ini dapat mengakibatkan batuan mengalami erosi. Erosi 

batuan menyebabkan terjadinya padang pasir. Selain itu, angin yang bertiup 

sangat kencang  juga dapat menggeser batuan. Saat bergeser inilah batuan 

bergesekan dengan batuan lain sehingga mengalami penggerusan. Batuan akan 

pecah menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya pasir dan kerikil. 

Perubahan suhu secara drastis juga dapat mengakibatkan pelapukan 

batuan. Saat suhu tinggi atau panas, batu akan mengembang. Sementara itu, saat 

suhu rendah atau dingin, batu akan menyusut kembali. Perubahan ini terjadi silih 
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berganti antara siang dan malam. Adanya perubahan suhu yang silih berganti ini, 

lama-kelamaan dapat mengakibatkan batuan tersebut pecah. 

Batu juga dapat mengalami pelapukan karena air. Air hujan dan air terjun 

yang mengenai batuan secara terus-menerus dapat mengakibatkan batuan retak 

dan pecah. 

 

 

 

 

 

Pelapukan karena cuaca Pelapukan karena gelombang laut 

Batu karang yang berdiri kukuh di tepi laut juga dapat mengalami 

pelapukan. Gelombang laut yang menghantam batu karang secara terus-menerus 

mengakibatkan batuan tersebut terkikis sedikit demi sedikit. 

Satu hal yang perlu diingat, proses pelapukan setiap batuan berbeda-beda. 

Ada batuan yang cepat lapuk, tetapi ada juga yang lambat. Cepat lambatnya 

pelapukan tergantung pada penyusun dan tingkat kekerasan batuan tersebut. 

Lakukan kegiatan berikut untuk lebih memahami pelapukan fisika. 

b. Pelapukan Biologi 

Pelapukan secara biologi dapat disebabkan oleh tumbuhan atau lumut 

yang menempel di permukaan batuan. Tumbuhan merambat dan lumut menempel 

di permukaan batuan. Tumbuhan merambat akan menimbulkan lubang-lubang 

pada batuan tempat akarnya melekat. Lubang-lubang ini lama-kelamaan 

bertambah besar dan banyak. Akhirnya, batuan tersebut akan hancur. 

Lumut yang menempel pada batu 

menyebabkan pelapukan biologi. 
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Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelapukan Fisika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelapukan Biologi 
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Lembar Diskusi Kelompok 

 

Nama : 

 

Lakukan percobaan berikut secara berkelompok! 

 Standar Kompetensi  

 7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 Kompetensi Dasar  

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

 Indikator 

7.1.3 Menganalisis proses pelapukan 

Pelapukan pada Kapur 

A. Tujuan 

Mengamati proses pelapukan pada kapur 

B. Alat dan Bahan 

1. 2 gelas bening yang tembus padang 

2. 2 batang kapur tulis 

3. Cuka  

4. Air  

C. Langkah Kerja 

1. Siapkan 2 buah gelas  

2. Gelas yang satu isi dengan cuka sebanyak 3/4 penuh. 

3. Gelas yang satu lagi isi dengan air sebanyk 3/4 penuh 

4. Kemudian, ambil sebatang kapur tulis untuk dimasukkan pada masing-

masing gelas.Amati dan tulis pada tabel! 
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D. Tabel Pengamatan 

No Pertanyaan Gambar Gelas A Gelas B 

1. Kondisi kapur 

sebelum 

dimasukan 

kedalam gelas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  Kondisi kapur 

mula-mula 

setelah 

dimasukan 

kedalam gelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Kondisi kapur 

setelah 

didiamkan 

beberapa saat 

dimasukan 

kedalam gelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

E. Pertanyaan. 
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1. Apakah yang terjadi pada warna air didalam gelas setelah dimasuki 

kapur? 

 

 

 

2. Apakah kapur mengalami perubahan setelah direndam didalam air 

selama beberapa saat? 

 

 

 

 

3. Apakah ada perbedaan antara kapur digelas A dan gelas B? Jelaskan 

pendapat kalian! 

 

 

 

 

F. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan! 
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Kisi-kisi Penulisan Soal  

 

Mata Pelajaran    : IPA       

Kelas / Semester  : VA/II      

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya  alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Pokok 

Penilaian Nomor 

Soal 

Ranah 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.1 

Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan 

 

. 

 

7.1.1  

Menyebutkan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan 

Pembent

ukan 

tanah 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

PG: 

1,2 

 

Uraian

: 1 

C1 

7.1.2  

Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

tanah 

 

PG: 

3,4  

 

Uraian

: 2 

C2 

7.1.3  

Menganalisis 

proses 

pelapukan. 

 

PG: 4 

 

Uraian

: 3 

C4 
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Soal Evaluasi 

 

Nama  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No. Absen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang 

benar! 

1. Pelapukan pada tanah dibagi menjadi dua, yaitu . . . . 

a. pelapukan kimiawi dan pelapukan fisika 

b. pelapukan alami dan pelapukan biologi 

c. pelapukan fisika dan pelapukan biologi 

d. pelapukan kimiawi dan pelapukan murni 

2. Pelapukan yang tejadi karena terus-menerus terkena hempasan air laut 

disebut dengan pelapukan . . . . 

a. fisika    c. alami 

b. biologi    d. kimiawi 

3. Pelapukan biologi merupakan pelapukan yang disebabkan oleh . . . . 

a. suhu    c. gelombang laut 

b. cuaca    d. lumut 

4. Selain karena faktor cuaca, pelapukan juga terjadi karena . . . . 

a. suhu    c. gelombang air laut 

b. makhluk hidup   d. alam 

5. Cepat atau lambatnya proses pelapukan tergantung pada dua faktor, yaitu  

. . . . 

a. penyusun dan tingkat kekerasan    

b. suhu dan penyusun 

c. lapisan dalam batu dan tingkat kekerasan 

d. suhu dan lapisan   

II. Isilah dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan pelapukan fisika! 

2. Jelaskan proses terjadinya pelapukan biologi! 

3. Jelaskan berapa lama terjadinya proses pelapukan dari tanah menjadi batu! 

NILAI 
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Kunci Jawaban Evaluasi 

 

I. Pilihan Ganda 

1. c 

2. a 

3. d  

4. b 

5. a 

II. Uraian  

1. Cuaca, gelombang air, suhu. 

2. Pelapukan secara biologi dapat disebabkan oleh tumbuhan atau lumut 

yang menempel di permukaan batuan. Tumbuhan merambat dan lumut 

menempel di permukaan batuan. Tumbuhan merambat akan menimbulkan 

lubang-lubang pada batuan tempat akarnya melekat. Lubang-lubang ini 

lama-kelamaan bertambah besar dan banyak. Akhirnya, batuan tersebut 

akan hancur. 

3. Proses pelapukan batu untuk menjadi tenah terjadi selama berjuta-juta 

tahun.  
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Penskoran 

 

Kriteria penilaian:  

a. Skor untuk soal pilihan ganda masing-masing 1 

Skor maksimal : 1 x 5 = 5 

b. Skor untuk soal uraian: 

Benar  5 

Kurang benar 3 

Salah 0 

 

Setiap 1 jawaban benar skor : 3 

Skor maksimal : 3 x 5 =  15 

 

Jumlah skor maksimal = Pilihan Ganda + Uraian = 5 + 15 = 20 

 

 

Nilai akhir = 
           

             
 x 100 
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Sintaks Model Think Pair Share menurut Suprijono (2011: 91) adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Thinking 

Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait 

dengan pembelajaran untuk dipikirkan oleh siswa. Guru memberi kesempatan 

kepada mereka memikirkan jawabannya. 

2. Pairing 

Pada tahap ini guru meminta siswa berpasang-pasangan. Beri kesempatan 

kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat 

memperdalam makna dari jawaban  yang telah dipikirkannya melalui 

intersubjektif dengan pasangannya. 

3. Sharing 

Hasil diskusi intersubjektif ditiaptiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan 

pasangan seluruh kelas.  
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LAMPIRAN 10 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 
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PENGGALAN SILABUS 

Nama sekolah  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/ 2 

No Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 

1  7. 

Memahami 

perubahan 

yang terjadi 

di alam dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.2 M

Mengide

ntifikasi 

jenis-

jenis 

tanah. 

 

7.2.1 Menyebutkan komponen 

pembentukan tanah 

7.2.2 Menjelaskan susunan  

tanah 

7.2.3 Menganalisis susunan 

tanah 

7.2.4 Menggambar susunan 

tanah 

 

Susunan 

tanah 

1. Memperhatikan 

tayangan video  

2. Menyebutkan 

komponen 

pembentukan tanah 

3. Menjelaskan 

susunan tanah  

4. Menganalisis 

susunan tanah  

5. Menggambar 

susunan tanah 

2 x 35 

menit  

( satu 

pertemuan)  

Evaluasi 

terulis  

 

- Buku paket 

IPA yang 

relevan 

- Media video  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PEMBELAJARAN 1 

Satuan Pendidikan  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V A/II 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hari/Tanggal  :  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

II. Kompetensi Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

III. Indikator 

7.2.1 Menyebutkan komponen pembentukan tanah 

7.2.2 Menjelaskan susunan  tanah 

7.2.3 Menganalisis susunan tanah 

7.2.4 Menggambar susunan tanah 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab tentang komponen pembentukan tanah, siswa dapat 

menyebutkan minimal tiga lomponen pembentukan tanah dengan benar. 

2. Melalui tayangan video tentang susunan tanah, siswa dapat menjelaskan 

susunan tanah dengan benar. 

3. Melalui percobaan tentang susunan tanah, siswa dapat mengerti susunan 

tanah dengan benar.  

4. Melalui diskusi kelompok tentang susunan tanah, siswa dapat 

menggambarkan susunan tanah dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: Disiplin, tanggung jawab, berani, semangat, 

ketelitian, kerjasama. 

V. Materi Pokok 

 Komponen dan struktur tanah. 
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VI. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific 

Metode  : Diskusi dan ceramah. 

Model   : Think Pair Share. 

VII. Media dan Sumber Belajar 

 Media   : Video struktur tanah. 

 Sumber Belajar : 

Asyhar, Rayandra. 2012. Kreatif mengembangkan Media Pembelajaran. 

Jakarta: Referensi. 

Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Salingtemas 5 untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Haryanto. 2007. Sains untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Erlangga. 

Standar Isi 

Sulistyowati dan Sukarno. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas V 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Winarti, Wiwik, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas V 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Zaini, Hisyam. 2008. Model Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani. 

 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1.  Pendahuluan 10 menit 

 Pra Kegiatan 

a. Salam. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi 

 

 

5 menit 

 Kegiatan Awal 

a. Apersepsi, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. “anak-

anak, taukah kalian apasaja komponen pembentukan tanah? 

Taukah kalian tentang susuna tanah” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

 

 

5 menit 
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“menyebutkan minimal tiga pembentukan tanah , menjelaskan 

susunan tanah, mengerti susunan tanah, menggambarkan 

susunan tanah” 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan bertepuk 

bersama. 

“Tepuk Susunan Tanah” 

Lapisan atas 

Lapisan tengah 

Lapisan bawah 

Lapisan batu induk 

 

2.  Kegiatan Inti 

 

45 menit 

a. Guru mempersiapkan media pembelajaran (eksplorasi) 

b. Guru menayangkan video mengenai materi 

(eksplorasi)(mengamati) 

c. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/ menganalisa tayangan video.(eksplorasi) 

(menjelaskan 

d. Guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai 

tayangan video. (elaborasi) (menanya, mengumpulkan 

informasi)(Think) 

e. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara individu.  

“anak-anak hal apa yang kalian dapatkan dari tayangan video 

tadi? Menurut pendapat kalian, apakah tanah itu dan tersusun dari 

apa sajakah susunan tanah?” (eksplorasi)(menanya) 

f. Guru membimbing siswa untuk memikirkan jawaban pertanyaan 

secara individu” (elaborasi) (mengasosiasi)(think) 

g. Siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan dibantu 

oleh guru (elaborsi)(mengasosiasi)(pair) 

h. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk melakukan 

diskusi serta menyusun jawaban baru melalui Lembar Diskusi 

Kelompok. (elaborasi) mengumpulkan informasi)(pair) 
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i. Siswa melakukan percobaan tentang susunan tanah 

(elaborasi)(pair) 

j. Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai pertanyaan yang 

diajukan guru. (elaborasi) (mengumpulkan informasi)(share) 

k. Siswa dengan bimbingan guru,  membacakan  hasil diskusi di 

depan  kelas.(elaborasi) (mengkomunikasikan)(share) 

l. Siswa berbagi pendapat dengan kelompok lain melalui diskusi 

dalam kelas. (elaborasi) (mengkomunikasikan)(share) 

m. Tiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya dan 

membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas 

( elaborasi) (mengkomunikasikan)(share) 

n. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa 

yang aktif 

Konfirmasi 

Guru memberikan penguatan dan reward kepada siswa  

 

3.  Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan evalusi pembelajaran. 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. 

d. Guru menutup pembelajaran. 

15 menit 

 

 

IX. Evaluasi 

1. Prosedur tes 

- Tes dalam proses : diskusi kelompok  

- Tes akhir   : soal evaluasi 

2. Jenis tes 

- Tes dalam proses  : pengamatan aktivitas siswa   

- Tes akhir  : tes obyektif dan uraian  

3. Bentuk tes 

- Tes     : evaluasi 

- Non tes    : aktivitas siswa (lembar observasi) 
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4. Alat tes 

- Lembar Kerja Siswa dan Soal Evaluasi 

 

 

Semarang,    April 2015 

 

 

Kolaborator Peneliti 

 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd      Evana Rizqoh 

NIP: 19600714 198010 2 002     NIM: 1401411536 
 

Mengetahui, 

Kepala SDN Sampangan 02 
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Lampiran 

Materi Ajar 

Standar 

Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

 

Komponen dan Susunan Tanah 

 

A. Komponen Pembentukan Tanah 

1. Bahan Mineral 

Bahan mineral dalam tanah berasal dari pelapukan batu-batuan. Oleh 

karena itu susunan mineral didalam tanah berbeda-beda sesuai dengan mineral 

batu-batuan yang lapuk. Mineral tanah dibedakan menjadi mineral primer dan 

mineral sekunder. Mineral primer adalah mineral yang berasal dari batuan yang 

lapuk, sedangkan mineral sekunder adalah mineral bentukan baru yang terbentuk 

selama proses pembentukan berlangsung. Mineral primer pada umumnya erdapat 

dalam fraksi-fraksi pasir dan debu, sedangkan mineral sekunder umumnya 

terdapat dalam fraksi liat. 

2. Bahan Organik 

Bahan organik dalam tanah terdiri dari bahan organik kasar dan bahan 

organik halus atau humus. Humus terdiri dari bahan oraganik halus yang berasal 

dari hancuran bahan organik kasar serta senyawa-senyawa baru yang dibentuk 

dari hancuran bahan organik tersebut melalui kegiatan mikroorganisme didalam 

tanah. Humus merupakan senyawa yang resisten (tidak mudah hancur) , berwarna 

hitam atau coklat dan mempunyai daya menahan air dan unsur hara yang tinggi. 

Tanah yang mengandung humus atau bahan organik adalah tanah-tanah 

lapisan atas atau top soil. Semakin kelapisan bawah tanah maka kandungan bahan 

oraganik semakin berkurang, sehingga tanah semakin kurus. Didaerah rawa-rawa, 

seperti daerah rawa-rawa pasang surut, sering dijumpai tanah–tanah dengan 

kandungan bahan organik lebih dari 20% (untuk tanah pasir) atau lebih dari 30% 
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(untuk tanah liat) dan tebalnya lebih dari 40cm, maka tanah tersebut disebut tanah 

organik (tanah gambut). 

3. Air 

Guna air bagi pertumbuhan tanaman adalah: 

• Sebagai unsur ahra tanaman, tanaman memrlukan air dari tanah dan CO2 dari 

udara untuk membentuk gula dan karbohidrat dalam proses fotosintesis. 

• Sebagai pelarut unsur hara, unsur hara yang terlarut dalam air diserap oleh akar-

akar tanaman. 

• Sebagai bagian dari sel-sel tanaman, air merupakan bagian dari protopasma. 

Air dapat diserap atau ditahan oleh tanah karena adanya gaya-gaya adesi, 

kohesi, dan gravitasi. Karena adanya gaya-gaya tersebut maka air didalam tanah 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

• Air higroskopik, yaitu air yang diserap tanah sangat kuat sehingga tidak dapat 

digunakan tanaman (adesi antara tanah dengan air). 

• Air kapiler, yaitu air dalam tanah dimana daya kohesi (tarik menarik antara 

butir-butir air) dan daya adesi (anatara air dan tanah) lebih kuat dari gravitasi. Air 

ini dapat bergerak kesamping atau keatas karena gaya-gaya kapilernya, sebagian 

besar dari air kapiler merupakan air yang tersedia (dapat diserap oleh tanaman). 

4. Udara 

Susunan udara dalam tanah adalah : 

• Kandungan uap air lebih tinggi. Tanah-tanah yang lembab mempunyai udara 

dengan kelembaban nisbi mendekati 100%. 

• Kandungan CO2 lebih besar daripada atmosfer (˂ 0,03%). 

• Kandungan O2 lebih kecil daripada atmosfer (udara tanah 10-12% O2, atmosfer 

20% O2). Hal tersebut mungkin disebabkan karena kegiatan dekomposisi bahan 

organik atau pernapasan oragnisme hidup dalam tanah dan akar-akar tanaman 

yang mengambil O2 dan melepaskan CO2. 

5.  Warna tanah 

Warna tanah merupakan petunjuk untuk menentukan sifat tanah karena 

warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam tanah. 

Perbedaan warna tanah pada umumnya dipengaruhi oleh kandungan bahan 
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organik. Makin tinggi kandungan bahan organik maka warna tanah makin gelap. 

Pada lapisan tanah bagian bawah kandungan bahan organik pada umumnya 

rendah sehingga warna tanah dipengaruhi oleh banyaknya senyawa Fe (besi). 

B. Susunan Tanah 

 Tanah merupakan bagian dari kerak Bumi. Kerak Bumi terdiri atas lapisan 

atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. 

 

a. Lapisan atas, merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan 

dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Lapisan itu merupakan tanah 

yang paling subur. Humus berasal dari pembusukan hewan atau tumbuhan 

yang telah mati. Proses pembusukan ini dibantu oleh hewan-hewan yang hidup 

di tanah, misalnya cacing tanah. Cacing tanah ini memakan sampah-sampah 

yang ada di permukaan tanah. Pembusukan itu menghasilkan bahan-bahan 

organik. Sampah-sampah yang tidak dimakan oleh hewan-hewan ini, akan 

diuraikan oleh jamur. 
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b. Lapisan tengah, terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. 

Lapisan tersebut terbentuk karena sebagian bahan lapisan atas terbawa oleh air 

dan mengendap. Lapisan ini biasa disebut tanah liat. 

c. Lapisan bawah, merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan 

batu. Di sela-sela bongkahan terdapat hasil pelapukan batuan. Jadi, masih ada 

batu yang belum melapuk secara sempurna. 

d. Lapisan batuan induk, berupa bebatuan yang padat. Bahan induk tanah 

merupakan lapisan tanah yang terdiri atas bahanbahan asli hasil pelapukan 

batuan. Lapisan ini disebut lapisan tanah asli karena tidak tercampur dengan 

hasil pelapukan dari batuan lain. Biasanya lapisan tanah ini warnanya sama 

dengan warna batuan asalnya 

Dilihat dari ukuran, bentuk, dan warnanya butiran tanah berbeda-beda. 

Ada yang butirannya terasa kasar pada jari-jari tangan dan ada yang halus. Ada 

yang warnanya gelap dan ada yang agak terang. 

Tanah yang kita tempati sekarang ini terdiri atas berbagai macam bahan 

padat. Bahan padat ini berasal dari serpihan-serpihan batuan hasil pelapukan. 

Bahan padat lainnya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau sampah yang telah 

membusuk dan hancur. Sekarang, lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui 

bahan-bahan pembentuk tanah. 
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Media 
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Lembar Diskusi Kelompok 

Nama : 

 

Lakukan percobaan berikut secara berkelompok! 

 Standar Kompetensi  

 7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 Kompetensi Dasar  

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 Indikator 

7.2.1 Menganalisis susunan tanah 

7.2.2 Menggambar susunan tanah 

 

Mengamati Susunan Tanah 

A. Tujuan 

Mengamati dan menggambar susunan tanah. 

B. Alat dan Bahan 

1. Gelas atau botol bening 

2. Pengaduk 

3. Tanah dari kebun atau ladang 

4. Air 

C. Langkah Kerja 

1. Isilah gelas atau botol, jangan sampai penuh. 

 

 

 

2. Masukan tanah kedalam gelas atau botol. 
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3. Aduk air dengan batang dan diamkan beberapa saat. 

 

 

 

 

4. Amati apa yang terjadi dan tuliskan pada tabel pengamatan! 

 

 

 

 

D. Tabel Pengamatan 

 Kondisi Awal 

(Sebelum tanah 

dimasukan) 

Kondisi Mula-

mula 

Kondisi setelah 

tanah didiamkan 

Gelas A 

 

 

 

 

 

 

   

Gelas B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

E. Pertanyaan. 
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1. Dari tabel pengamatan diatas, apakah terbentuk endapan didasar gelas? 

 

 

 

 

2. Berapa lapisan tanah yang terbentuk? 

 

 

 

 

3. Mengapa tanah tersusun dari beberapa lapisan? Jelaskan pendapat kalian! 

 

 

 

 

 

 

F. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan! 
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Kisi-kisi Penulisan Soal  

 

Mata Pelajaran    : IPA       

Kelas / Semester  : VA/II      

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya  alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Pokok 

Penilaian Nomor 

Soal 

Ranah 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.2  

Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah. 

 

. 

 

7.2.1 Menyebutkan 

komponen 

pembentukan 

tanah 

Kompon

en dan 

struktur 

tanah 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

PG: 1 

 

Uraian

: 1 

C1 

7.2.2 Menjelaskan 

susunan  tanah 

 

PG: 2  

 

Uraian

: 2,3 

C2 

7.2.3 Menganalisis 

susunan tanah 

 

PG: 

3,4 

 

Uraian

: 3 

C3 

7.2.4 Menggambar 

susunan tanah 

 

PG: 5 

 

 

C4  
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Soal Evaluasi 

 

Nama  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No. Absen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang 

benar! 

1. Berikut ini merupakan komponen penyusun tanah, kecuali . . . . 

a. warna tanah   c. tekstrur 

b. udara    d. air 

2. Merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan batu, disebut 

dengan lapisan . . . . 

a. bawah    c. tengah 

b. induk    d. atas 

3. Batuan induk disebut batuan asli karena . . . . 

a. tidak ada batuan didasar bumi     

b. tidak tercampur pelapukan batuan lain  

c. batu belum mengalami pelapukan sempurna 

d. terbentuk dari hasil pelapukan batu dan air 

4.       Perhatikan gambar disamping! 

Gambar tersebut merupakan lapisan . 

. . . 

 

a. atas    c. tengah 

b. induk    d. bawah 

II. Isilah dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan komponen pembentuka tanah!(minimal 3) 

2. Jelaskan susunan tanah! 

3. Tuliskan kembali langkah kerja percobaan yang telah kalian lakukan! 

4. Gambarlah susunan tanah dan beri keterangan dimasing-masing susunan 

tersebut. 

NILAI 
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Kunci Jawaban Evaluasi 

 

I. Pilihan Ganda 

1. c 

2. a 

3. b  

4. d 

II. Uraian  

1. Air, udra, mineral 

2. a. Lapisan atas, merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan 

dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Lapisan itu merupakan tanah 

yang paling subur.  

b. Lapisan tengah, terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. 

Lapisan tersebut terbentuk karena sebagian bahan lapisan atas terbawa oleh air 

dan mengendap.  

c. Lapisan bawah, merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan 

batu. Di sela-sela bongkahan terdapat hasil pelapukan batuan. Jadi, masih ada  

d. Lapisan batuan induk, berupa bebatuan yang padat. Bahan induk tanah 

merupakan lapisan tanah yang terdiri atas bahanbahan asli hasil pelapukan 

batuan.  

3. Langkah kerja 

Isilah gelas atau botol, jangan sampai penuh. 

Masukan tanah kedalam gelas atau botol. 

Aduk air dengan batang dan diamkan beberapa saat. 

Amati apa yang terjadi 

4.  

 

 

 

 

Penskoran 
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Kriteria penilaian:  

a. Skor untuk soal pilihan ganda masing-masing 1 

Skor maksimal : 1 x 4 = 4 

b. Skor untuk soal uraian: 

Benar  4 

Kurang benar 2 

Salah 0 

 

Setiap 1 jawaban benar skor : 4 

Skor maksimal : 4 x 4 =  16 

 

Jumlah skor maksimal = Pilihan Ganda + Uraian = 4 + 16 = 20 

 

 

Nilai akhir = 
           

             
 x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintaks Model Think Pair Share menurut Suprijono (2011: 91) adalah 

sebagai berikut : 
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1. Thinking 

Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait 

dengan pembelajaran untuk dipikirkan oleh siswa. Guru memberi kesempatan 

kepada mereka memikirkan jawabannya. 

2. Pairing 

Pada tahap ini guru meminta siswa berpasang-pasangan. Beri kesempatan 

kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat 

memperdalam makna dari jawaban  yang telah dipikirkannya melalui 

intersubjektif dengan pasangannya. 

3. Sharing 

Hasil diskusi intersubjektif ditiaptiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan 

pasangan seluruh kelas.  
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PENGGALAN SILABUS  

Nama sekolah  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/ 2 

No Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 

1  7. 

Memahami 

perubahan 

yang terjadi 

di alam dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.2 

Mengidentifi

kasi jenis-

jenis tanah. 

 

7.2.1 Menyebutkan minimal 

tiga jenis-jenis tanah. 

7.2.2 Menjelaskan jenis-jenis 

tanah. 

7.2.3 Mengemukakan upaya 

pelestarian tanah. 

7.2.4 Menganalisis proses 

penyerapan air oleh tanah 

 

Jenis-jenis 

tanah 

1. Memperhatikan 

tayangan video  

2. Menyebutkan 

minimal tiga jenis 

tanah. 

3. Menjelaskan jenis-

jenis tanah.  

4. Mengemukakan 

upaya pelestrian 

tanah.  

5. Menganalisis 

proses penyerapan 

air oleh tanah. 

2 x 35 

menit  

( satu 

pertemuan)  

Evaluasi 

terulis  

 

- Buku paket 

IPA yang 

relevan 

- Media video  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PEMBELAJARAN 2 

Satuan Pendidikan  : SDN Sampangan 02 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V A/II 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hari/Tanggal  :  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

I. Standar Kompetensi 

7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

II. Kompetensi Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

III. Indikator 

7.2.1 Menyebutkan minimal tiga jenis-jenis tanah. 

7.2.2 Menjelaskan jenis-jenis tanah. 

7.2.3 Mengemukakan upaya pelestarian tanah. 

7.2.4 Menganalisis proses penyerapan air oleh tanah 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tayangan video tentng jenis-jenis tanah , siswa dapat 

menyebutkan minimal tiga jenis-jenis tanah dengan benar. 

2. Melalui tayangan video tentang jenis-jenis tanah, siswa dapat 

menjelaskan jenis-jenis tanah dengan benar. 

3. Melalui tanya jawab tentang pelestarian tanah, siswa dapat 

mengemukakan upaya pelestarian tanah dengan benar. 

4. Melalui percobaan tentang proses penyerapan air oleh tanah, siswa dapat 

menganalisis jenis tanah yang mudah dan tidak mudah menyerap air 

dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: Disiplin, tanggung jawab, berani, semangat, 

ketelitian, kerjasama. 
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V. Materi Pokok 

 Jenis-jenis tanah. 

VI. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

Pendekatan : Scientific 

Metode  : Diskusi dan ceramah. 

Model   : Think Pair Share. 

VII. Media dan Sumber Belajar 

 Media   : Video tentang jenis-jenis tanah. 

 Sumber Belajar : 

Asyhar, Rayandra. 2012. Kreatif mengembangkan Media Pembelajaran. 

Jakarta: Referensi. 

Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Salingtemas 5 untuk Kelas V SD/MI. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Haryanto. 2007. Sains untuk Kelas V SD/MI. Jakarta: Erlangga. 

Standar Isi 

Sulistyowati dan Sukarno. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas V 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Winarti, Wiwik, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas V 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Zaini, Hisyam. 2008. Model Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani. 

 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan 10 menit 

 Pra Kegiatan 

a. Salam. 

b. Pengkondisian kelas. 

c. Doa. 

d. Presensi 

 

 

5 menit 

 Kegiatan Awal 

a. Apersepsi, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. 

“perhatikan lingkungan disekitar kalian, pernahkah kalian 

 

 

5 menit 
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melihat tanah? Apakah semua tanah memiliki warna yang sama? 

Sekarang, deskripsikan apa itu tanah” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

“menyebutkan minimal tiga jenis-jenis tanah, menjelaskan jenis-

jenis tanah, mengemukakan upaya pelestarian tanah, mengerti 

proses penyerapan air oleh tanah”  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan bernyanyi 

bersama. 

“Lihat Kebunku” 

Lihat kebunku penuh dengan bunga 

Ada yang putih dan ada yang merah 

Setiap hari kusiram semua 

Mawar melati semuanya indah 

2 Kegiatan Inti 

 

45 

menit 

a. Guru mempersiapkan media pembelajaran (eksplorasi) 

b. Guru menayangkan video mengenai materi 

(eksplorasi)(mengamati) 

c. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/ menganalisa tayangan video.(eksplorasi) 

(menjelaskan 

d. Guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab mengenai 

tayangan video. (elaborasi) (menanya, mengumpulkan 

informasi)(Think) 

e. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara individu.  

“ Anak-anak, sekarang buatlah deskripsi tentang jenis tanah yang 

ada disekitar kalian” (eksplorasi)(menanya) 

f. Guru membimbing siswa untuk memikirkan jawaban pertanyaan 

secara individu” (elaborasi) (mengasosiasi)(think) 

g. Siswa untuk membentuk kelompok secara berpasangan dibantu 

oleh guru (elaborsi)(mengasosiasi)(pair) 

h. Siswa melakukan percobaan tentang proses penyerapan air oleh 

tanah (elaborasi)(pair) 
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i. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk melakukan 

diskusi serta menyusun jawaban baru berupa laporan melalui 

Lembar Diskusi Kelompok. (elaborasi) (mengumpulkan informasi) 

(pair) 

j. Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai pertanyaan yang 

diajukan guru. (elaborasi) (mengumpulkan informasi)(share) 

k. Siswa dengan bimbingan guru,  membacakan  hasil diskusi di 

depan  kelas.(elaborasi) (mengkomunikasikan)(share) 

l. Siswa berbagi pendapat dengan kelompok lain melalui diskusi 

dalam kelas. (elaborasi) (mengkomunikasikan)(share) 

m. Tiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya dan 

membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas 

( elaborasi) (mengkomunikasikan)(share) 

n. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa 

yang aktif 

Konfirmasi 

Guru memberikan penguatan dan reward kepada siswa  

 

3 Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan evalusi pembelajaran. 

c. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa berupa pekerjaan 

rumah. 

d. Guru menutup pembelajaran. 

15 

menit 

 

  

 

IX. Evaluasi 

1. Prosedur tes 

- Tes dalam proses : diskusi kelompok  

- Tes akhir   : soal evaluasi 

2. Jenis tes 

- Tes dalam proses  : pengamatan aktivitas siswa   

- Tes akhir  : tes obyektif dan uraian  
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3. Bentuk tes 

- Tes     : evaluasi 

- Non tes    : aktivitas siswa (lembar observasi) 

4. Alat tes 

- Lembar Kerja Siswa dan Soal Evaluasi 

 

Semarang,   April 2015 

 

 

Kolaborator Peneliti 

 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd      Evana Rizqoh 

NIP: 19600714 198010 2 002     NIM: 1401411536 
 

Mengetahui, 

Kepala SDN Sampangan 02 
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Lampiran 

Materi Ajar  

Standar 

Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

 

Jenis – jenis Tanah 

 

 Jenis-jenis tanah 

Bahan-bahan pembentuk tanah dapat berbeda-beda dari satu tempat 

dengan tempat lainnya. Demikian juga dengan jenis-jenis tanah. Jenis tanah juga 

dapat berbeda di setiap tempat. Hal ini tergantung pada jenis batuan yang 

mengalami pelapukan di tempat itu. Jenis tanah dapat dibedakan menjadi tanah 

berhumus, tanah berpasir, tanah liat, dan tanah berkapur. 

a. Tanah Berhumus 

Tanah ini mengandung banyak humus dan berwarna gelap. Tanah 

berhumus merupakan tanah yang paling subur. 

1) berasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan yang membusuk; 

2) berwarna kehitaman; 

3) sangat baik untuk lahan pertanian; 

4) kemampuan menyerap airnya sangat tinggi; 

5) dapat menggemburkan tanah. 
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Tanah humus mengandung unsur hara tinggi sehingga sangat baik untuk lahan 

pertanian. 

b. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir mudah dilalui air dan mengandung sedikit bahan organik. 

Pada umumnya, tanah berpasir tidak begitu subur. Namun, ada tanah berpasir 

yang subur, misalnya tanah berpasir di sekitar gunung berapi. Hal ini karena 

adanya abu vulkanik yang mengandung banyak unsur hara. 

Tanah berpasir merupakan tanah yang 

1) butiran pasirnya sangat banyak; 

2) mudah menyerap air; 

3) tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir. 

 

Gambar ini menunjukkan daerah di tepi pantai. Bagian yang dilingkari 

merupakan contoh tanah berpasir. 

c. Tanah Liat 

Tanah liat sangat sulit dilalui air. Tanah ini sangat lengket dan mudah 

dibentuk ketika basah. Oleh karena itu, tanah liat sering digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan batu bata dan gerabah. 

Tanah liat merupakan tanah yang 

1) butiran-butiran tanahnya halus; 

2) setiap butiran saling melekat satu sama lain, sehingga jika basah lengket; 

3) sukar menyerap air; 
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4) sering dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan, seperti pot bunga, 

mangkuk, dan cerek. Dalam penggunaannya, tanah liat yang telah dibentuk 

dipanaskan supaya kering dan kuat; 

5) tumbuhan sulit tumbuh di tanah liat. 

 

d. Tanah Berkapur 

Tanah ini mengandung bebatuan. Tanah jenis ini sangat mudah dilalui air 

dan mengandung sedikit sekali humus. Oleh karena itu, tanah berkapur tidak 

begitu subur. 

e. Tanah Vulkanik 

Tanah vulkanik biasanya terdapat di sekitar gunung berapi, seperti Gunung 

Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Galunggung di Jawa Barat. 

Tanah vulkanik merupakan tanah yang 

1) banyak mengandung unsur hara; 

2) warnanya lebih gelap; 

3) berasal dari gunung berapi yang meletus; 

4) sangat mudah menyerap air; 

5) sangat subur untuk lahan pertanian. 
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 Upaya pelestarian tanah 

Semua makhluk hidup bergantung pada tanah. Manusia memakan hewan 

dan tumbuhan. Hewan memakan hewan lain dan tumbuhan. Tumbuhan 

mendapat bahan makanannya dari tanah, dari apa yang kita sebut sebagai zat 

hara. Zat hara atau unsur hara adalah unsur-unsur kimia dalam tanah yang 

diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhannya. Unsur hara mencakup nitrogen, 

fosfor, kalium, dan kalsium. Tanah yang subur adalah tanah yang mengandung 

unsur hara, air, dan bahan-bahan pemantap tanah lain dalam komposisi yang 

pas untuk pertumbuhan tumbuhan. 

Kesuburan tanah dapat berkurang dan hilang akibat pengolahan tanah 

yang kurang hati-hati terutama pada lahan miring. Oleh karena tanah sangat 

penting untuk dijaga kesuburannya, berikut cara-cara yang dapat dilakukan 

untuk menjaga kesuburan tanah. 

a. Menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Pupuk memang bertujuan 

untuk menambah unsur hara dalam tanah. Akan tetapi jika penggunaannya 

berlebihan, justru akan menimbulkan pencemaran pada tanah dan air oleh 

zat kimia. Penggunaan pupuk organik seperti pupuk kompos dan pupuk 

kandang lebih aman karena risiko pencemarannya jauh lebih sedikit (bisa 

dikatakan sangat aman).  

b. Membuat sengkedan/terasering pada tanah miring. Tujuannya untuk 

mencegah erosi. Apabila tanah sangat miring, harus ditambahkan penguat 

seperti tumpukan batu atau pohon besar. Daerah yang tanahnya tidak 

subur sebaiknya ditanami kacang-kacangan untuk menambah unsur 

nitrogen dalam tanah. 

c. Mengusahakan agar permukaan tanah selalu tertutup oleh tanaman untuk 

mengurangi kerusakan tanah akibat sinar matahari, longsor, dan banjir.  

d.  Penghijauan pada tanah-tanah yang tidak diolah agar tanah tidak menjadi 

gersang.  

e. Penertiban pembuangan sampah secara sembarangan, karena dapat 

mencemari tanah, air, dan udara. Sampah-sampah yang dapat didaur ulang 

harus didaur ulang 
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Media 
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Lembar Diskusi Kelompok 

Nama : 1. 

   2. 

Lakukan percobaan berikut secara berkelompok! 

 Standar Kompetensi  

 7.  Memahami  perubahan  yang  terjadi di  alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 Kompetensi Dasar  

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 Indikator 

7.2.3 Menganalisis proses penyerapan air oleh tanah 

 

Penyerapan Air oleh Tanah 

A. Tujuan 

Mengamati kemampuan tanah dalam menyerap air 

B. Alat dan bahan 

1. 3 buah gelas plastik bekas air mineral 

2. Air ledeng secukupnya 

3. Tanah liat 

4. Tanah berpasir 

5. Tanah yang berasal dari kebun atau ladang atau persawahan 

C. Langkah kerja 

1. Masukkan tanah liat ke dalam gelas A. 

2. Masukkan tanah berpasir ke dalam gelas B. 

3. Masukkan tanah yang berasal dari kebun atau ladang ke dalam gelas C. 

4. Siramkan air dengan volume yang sama ke setiap gelas. Amati tanah 

manakah yang paling mudah dan paling susah menyerap air! tuliskan apa 

yang terjadi pada tabel pengamatan! 

 

 

 



249 
 

 

 

 

D.Tabel Pengamatan 

 Kondisi Awal Kondisi Akhir 

Gelas A  

 

 

 

 

 

 

 

Gelas B  

 

 

 

 

 

 

 

Gelas C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Pertanyaan. 

1. Dari tabel pengamatan diatas, apakah air dengan mudah diserap oleh tanah? 
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1. Tanah manakah yang paling mudah penyerap tanah? 

 

 

 

2. Tanah manakah yang paling susah menyerap tanah? 

 

 

 

3. Mengapa tanah memiliki kemampuan menyerap air yang berbeda-beda? 

Jelaskan pendapat kalian! 

 

 

 

 

F.Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas! 
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Kisi-kisi Pembuatan Soal  

 

Mata Pelajaran    : IPA       

Kelas / Semester  : VA/II      

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya  alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Pokok 

Penilaian Nomor 

Soal 

Ranah 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.3 Mengidentifika

si jenis-jenis 

tanah. 

 

. 

 

7.2.1 Menyebutkan 

minimal tiga 

jenis-jenis 

tanah  

Batuan Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Uraian 

PG: 1 

 

Uraian

: 1 

C1 

7.2.4 Menjelaskan 

jenis-jenis 

tanah. 

 

PG: 2  

 

Uraian

: 2,3 

C2 

7.2.5 Mengemukakan 

upaya 

pelestarian 

tanah. 

. 

 

PG: 

3,4 

 

Uraian

: 3 

C3 

7.2.6 Menganalisis 

proses 

penyerapan air 

oleh tanah hasil 

percobaan  

 

PG: 5 

 

 

C4  
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Soal Evaluasi 

 

Nama  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No. Absen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang 

benar! 

1. Tanah yang mudah dilalui pasir dan mengandung sedikit bahan organik 

disebut dengan tanah . . . . 

a. tanah vulkanik   c. tanah humus 

b. tanah pasir    d. tanah kapur 

2. Banyak mengandung unsur hara, warnanya lebih gelap dan berasal dari 

gunung berapi yang meletus. Merupakan jenis tanah . . . . 

a.  tanah vulkanik   c. tanah humus 

b.  tanah pasir    d. tanah kapur 

3. Unsur hara sangat diperlukan didalam tanah. Selain nitrogen, kalium dan 

kalsium, unsur hara juga mengandung . . . . 

a. oksigen    c. klorofil 

b.  karbondioksida   d. fosfor  

4.  Berikut ini merupakan upaya pelestarian tanah, kecuali . . . . 

a. menggunakan pupuk kimia secara bijaksana 

b. menebang hutan untuk pemukiman 

c. membuat terasering 

d. penghijauan pada lahan kosong 

5. Dari percobaan yang telah dilakukan, jenis tanah manakah  yang mudah 

menyerap air . . . . 

a.  tanah vulkanik   c. tanah biasa 

b.  tanah pasir    d. tanah liat 

II. Isilah dengan jawaban yang benar! 

1. Sebut dan jelaskan minimal tiga jenis tanah! 

2. Jelaskan mengapa tanah yang subur mengandung banyak unsur hara! 

3. Jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanah! 

NILAI 
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Kunci Jawaban Evaluasi 

 

I. Pilihan Ganda 

1. c 

2. a 

3. d  

4. b 

5. b 

II. Uraian  

i. a. Tanah Berhumus 

Tanah ini mengandung banyak humus dan berwarna gelap. Tanah 

berhumus merupakan tanah yang paling subur. 

b. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir mudah dilalui air dan mengandung sedikit bahan organik. 

Pada umumnya, tanah berpasir tidak begitu subur. Namun, ada tanah 

berpasir  

c. Tanah Liat 

Tanah liat sangat sulit dilalui air. Tanah ini sangat lengket dan mudah 

dibentuk ketika basah. Oleh karena itu, tanah liat sering digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan batu bata dan gerabah. 

ii. Zat hara atau unsur hara adalah unsur-unsur kimia dalam tanah yang 

diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhannya. Unsur hara mencakup 

nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Tanah yang subur adalah tanah yang 

mengandung unsur hara, air, dan bahan-bahan pemantap tanah lain dalam 

komposisi yang pas untuk pertumbuhan tumbuhan. 

iii. Membuat sengkedan/terasering pada tanah miring. Tujuannya untuk 

mencegah erosi. Apabila tanah sangat miring, harus ditambahkan penguat 

seperti tumpukan batu atau pohon besar. Daerah yang tanahnya tidak subur 

sebaiknya ditanami kacang-kacangan untuk menambah unsur nitrogen 

dalam tanah. 
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Penskoran 

 

Kriteria penilaian:  

a. Skor untuk soal pilihan ganda masing-masing 1 

Skor maksimal : 1 x 5 = 5 

b. Skor untuk soal uraian: 

Benar  5 

Kurang benar 3 

Salah 0 

 

Setiap 1 jawaban benar skor : 5 

Skor maksimal : 3 x 5 =  15 

 

Jumlah skor maksimal = Pilihan Ganda + Uraian = 5 + 15 = 20 

 

 

Nilai akhir = 
           

             
 x 100 
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Sintaks Model Think Pair Share menurut Suprijono (2011: 91) adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Thinking 

Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait 

dengan pembelajaran untuk dipikirkan oleh siswa. Guru memberi kesempatan 

kepada mereka memikirkan jawabannya. 

2. Pairing 

Pada tahap ini guru meminta siswa berpasang-pasangan. Beri kesempatan 

kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat 

memperdalam makna dari jawaban  yang telah dipikirkannya melalui 

intersubjektif dengan pasangannya. 

3. Sharing 

Hasil diskusi intersubjektif ditiaptiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan 

pasangan seluruh kelas.  
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LAMPIRAN 11 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN 

GURU 

SIKLUS I DAN II 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus I Pembelajaran 1 

Nama Sekolah    : SDN Sampangan 02 

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester    : VA/II 

Hari/Tanggal    : Senin, 6 April 2015 

Petunjuk:  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) 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. 

(Sukmadinata, 2009;233) 

 

No 

 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Tanda 

Chek (√) 

 

Skor 

1.  Melaksanakan kegiatan 

awal pembelajaran 

1. Menarik perhatian siswa  2 

2. Memberikan apersepsi √ 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

4. Memberikan motivasi √ 

2.  Menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif 

1. Menunjukkan sikap 

tanggap terhadap kondisi 

kelas yang kurang kondusif 

√ 2 

2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 

 

3. Memberi teguran siswa 

yang kurang perhatian dan 

ramai 

√ 

4. Merubah prilaku siswa 

yang kurang perhatian dan 

ramai 

 

3.  Menyampaikan materi 

pelajaran dibantu 

tayangan video 

1. Penyampaian materi runtut. √ 3 

2. Penyampaian materi 

mudah dipahami oleh 

siswa. 

√ 

3. Tayangan video  menarik 

perhatian siswa. 
√ 
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4. Menjelaskan materi dengan 

suara lantang. 

 

4.  Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa tentang 

materi pelajaran 

1. Pertanyaan disampaikan 

dengan suara lantang 
√  

 

3 2. Pertanyaan mudah ipahami  

3. Menyampaikan pertanyaan 

sesuai materi 

 

√ 

4. Memberikan petunjuk 

mengerjakan 
√ 

5.  Membimbing siswa utuk 

menjawab pertanyaan 

individual 

1. Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyaan 

individu  

√  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Memberikan penjelasan 

bila ada siswa yang 

bertanya 

 

3. Mengawasi bila ada siswa 

yang mencontek 

 

4. Membimbing siswa untuk 

memusatkan pada 

pertanyaan yang dihadapi 

√ 

6.  Menggunakan variasi 

gaya mengajar dalam 

diskusi kelompok 

1. Menjelaskan langkah 

diskusi  
√ 

2. Membembing siswa 

membentuk kelompok 
√ 

3. Membimbing kelompok 

yang kesulitan 

 

4. Membimbing semua 

pasangan yang ada di kelas  

 

7.  Membimbing diskusi 

kelompok saat 

mengerjakan LKS 

1. Mengarahkan sisa dalam 

mengerjakan LKS 
√ 2 

2. Membimbing siswa 

mengerjakan LKS 

 

3. Menunjuk salah satu 

kelompok untuk maju 
√ 

4. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

 

8.  Memberikan penguatan 

verbal pada siswa 

1. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan) 

 3 

2. Penguatan diberikan dalam 

bentuk nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/benda) 

√ 

3. Memberi penghargaan 

pada kelompok yang aktif 
√ 

4. Memotivasi kelompok 

yang kurang aktif 
√ 

9.  Memberi simpulan 1. Mengulas pembelajaran 

yang telah dilakukan  
√ 2 

 

2. Memberikan kesempatan  
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siswa untuk bertanya hal 

yang belum dipahami 

3. Melakukan evaluasi 

dengan memberikan tugas 

pada siswa 

√ 

4. Melakukan tindak lanjut 

berupa pekerjaan rumah  

 

Jumlah Skor 21 

Kategori   C 

Keterangan Penilaian:  

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 36 - 9      =  
  

 
 

    = 27       = 6,75 

Rentang Skor Kategori 

29   skor   36 Sangat Baik (SB) 

22   skor   29 Baik (B) 

16   skor   22 Cukup (C) 

     skor   16 Kurang (K) 

 

Semarang, 6  April 2015 

       Kolaborator 

 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus I Pembelajaran 2 

Nama Sekolah    : SDN Sampangan 02 

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester    : VA/II 

Hari/Tanggal    :  

Petunjuk:  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) 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. 

(Sukmadinata, 2009;233) 

 

No 

 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Tanda 

Chek (√) 

 

Skor 

1.  Melaksanakan kegiatan 

awal pembelajaran 

1. Menarik perhatian siswa  3 

2. Memberikan apersepsi √ 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ 

4. Memberikan motivasi √ 

2.  Menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif 

1. Menunjukkan sikap 

tanggap terhadap kondisi 

kelas yang kurang kondusif 

√ 2 

2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 

 

3. Memberi teguran siswa 

yang kurang perhatian dan 

ramai 

√ 

4. Merubah prilaku siswa 

yang kurang perhatian dan 

ramai 

 

3.  Menyampaikan materi 

pelajaran dibantu 

tayangan video 

1. Penyampaian materi runtut. √ 3 

2. Penyampaian materi 

mudah dipahami oleh 

siswa. 

√ 

3. Tayangan video  menarik 

perhatian siswa. 
√ 
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4. Menjelaskan materi dengan 

suara lantang. 

 

4.  Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa tentang 

materi pelajaran 

1. Pertanyaan disampaikan 

dengan suara lantang 
√  

 

3 2. Pertanyaan mudah ipahami  

3. Menyampaikan pertanyaan 

sesuai materi 

 

√ 

4. Memberikan petunjuk 

mengerjakan 
√ 

5.  Membimbing siswa utuk 

menjawab pertanyaan 

individual 

1. Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyaan 

individu  

√  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Memberikan penjelasan 

bila ada siswa yang 

bertanya 

 

3. Mengawasi bila ada siswa 

yang mencontek 

 

4. Membimbing siswa untuk 

memusatkan pada 

pertanyaan yang dihadapi 

√ 

6.  Menggunakan variasi 

gaya mengajar dalam 

diskusi kelompok 

1. Menjelaskan langkah 

diskusi  
√ 

2. Membembing siswa 

membentuk kelompok 
√ 

3. Membimbing kelompok 

yang kesulitan 
√ 

4. Membimbing semua 

pasangan yang ada di kelas  

 

7.  Membimbing diskusi 

kelompok saat 

mengerjakan LKS 

1. Mengarahkan sisa dalam 

mengerjakan LKS 
√ 3 

2. Membimbing siswa 

mengerjakan LKS 
√ 

3. Menunjuk salah satu 

kelompok untuk maju 
√ 

4. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

 

8.  Memberikan penguatan 

verbal pada siswa 

1. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan) 

 3 

2. Penguatan diberikan dalam 

bentuk nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/benda) 

√ 

3. Memberi penghargaan 

pada kelompok yang aktif 
√ 

4. Memotivasi kelompok 

yang kurang aktif 
√ 

9.  Memberi simpulan 1. Mengulas pembelajaran 

yang telah dilakukan  
√ 3 

 

2. Memberikan kesempatan √ 
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siswa untuk bertanya hal 

yang belum dipahami 

3. Melakukan evaluasi 

dengan memberikan tugas 

pada siswa 

√ 

4. Melakukan tindak lanjut 

berupa pekerjaan rumah  

 

Jumlah Skor 25 

Kategori   B 

 

Keterangan Penilaian:  

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 36 - 9      =  
  

 
 

    = 27       = 6,75 

Rentang Skor Kategori 

29   skor   36 Sangat Baik (SB) 

22   skor   29 Baik (B) 

16   skor   22 Cukup (C) 

     skor   16 Kurang (K) 

 

Semarang, 11  April 2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus II Pembelajaran 1 

Nama Sekolah    : SDN Sampangan 02 

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester    : VA/II 

Hari/Tanggal    :  

Petunjuk:  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) 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. 

(Sukmadinata, 2009;233) 

 

No 

 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Tanda 

Chek (√) 

 

Skor 

1.  Melaksanakan kegiatan 

awal pembelajaran 

1. Menarik perhatian siswa  3 

2. Memberikan apersepsi √ 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ 

4. Memberikan motivasi √ 

2.  Menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif 

1. Menunjukkan sikap 

tanggap terhadap kondisi 

kelas yang kurang kondusif 

√ 4 

2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
√ 

3. Memberi teguran siswa 

yang kurang perhatian dan 

ramai 

√ 

4. Merubah prilaku siswa 

yang kurang perhatian dan 

ramai 

√ 

3.  Menyampaikan materi 

pelajaran dibantu 

tayangan video 

1. Penyampaian materi runtut. √ 3 

2. Penyampaian materi 

mudah dipahami oleh 

siswa. 

√ 

3. Tayangan video  menarik 

perhatian siswa. 
√ 
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4. Menjelaskan materi dengan 

suara lantang. 

 

4.  Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa tentang 

materi pelajaran 

1. Pertanyaan disampaikan 

dengan suara lantang 
√  

 

4 2. Pertanyaan mudah ipahami √ 

3. Menyampaikan pertanyaan 

sesuai materi 

 

√ 

4. Memberikan petunjuk 

mengerjakan 
√ 

5.  Membimbing siswa utuk 

menjawab pertanyaan 

individual 

1. Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyaan 

individu  

√  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Memberikan penjelasan 

bila ada siswa yang 

bertanya 

√ 

3. Mengawasi bila ada siswa 

yang mencontek 

 

4. Membimbing siswa untuk 

memusatkan pada 

pertanyaan yang dihadapi 

√ 

6.  Menggunakan variasi 

gaya mengajar dalam 

diskusi kelompok 

1. Menjelaskan langkah 

diskusi  
√ 

2. Membembing siswa 

membentuk kelompok 
√ 

3. Membimbing kelompok 

yang kesulitan 
√ 

4. Membimbing semua 

pasangan yang ada di kelas  

 

7.  Membimbing diskusi 

kelompok saat 

mengerjakan LKS 

1. Mengarahkan sisa dalam 

mengerjakan LKS 
√ 3 

2. Membimbing siswa 

mengerjakan LKS 
√ 

3. Menunjuk salah satu 

kelompok untuk maju 
√ 

4. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

 

8.  Memberikan penguatan 

verbal pada siswa 

1. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan) 

 3 

2. Penguatan diberikan dalam 

bentuk nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/benda) 

√ 

3. Memberi penghargaan 

pada kelompok yang aktif 
√ 

4. Memotivasi kelompok 

yang kurang aktif 
√ 

9.  Memberi simpulan 1. Mengulas pembelajaran 

yang telah dilakukan  
√ 3 

 

2. Memberikan kesempatan √ 
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siswa untuk bertanya hal 

yang belum dipahami 

3. Melakukan evaluasi 

dengan memberikan tugas 

pada siswa 

√ 

4. Melakukan tindak lanjut 

berupa pekerjaan rumah  

 

Jumlah Skor 29 

Kategori   B 

 

Keterangan Penilaian:  

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 36 - 9      =  
  

 
 

    = 27       = 6,75 

Rentang Skor Kategori 

29   skor   36 Sangat Baik (SB) 

22   skor   29 Baik (B) 

16   skor   22 Cukup (C) 

     skor   16 Kurang (K) 

 

Semarang, 13  April 2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus II Pembelajaran 2 

Nama Sekolah    : SDN Sampangan 02 

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester    : VA/II 

Hari/Tanggal    :  

Petunjuk:  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda check (√) 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. 

(Sukmadinata, 2009;233) 

 

No 

 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Tanda 

Chek (√) 

 

Skor 

1.  Melaksanakan kegiatan 

awal pembelajaran 

1. Menarik perhatian siswa √ 4 

2. Memberikan apersepsi √ 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
√ 

4. Memberikan motivasi √ 

2.  Menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif 

1. Menunjukkan sikap 

tanggap terhadap kondisi 

kelas yang kurang kondusif 

√ 4 

2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
√ 

3. Memberi teguran siswa 

yang kurang perhatian dan 

ramai 

√ 

4. Merubah prilaku siswa 

yang kurang perhatian dan 

ramai 

√ 

3.  Menyampaikan materi 

pelajaran dibantu 

tayangan video 

1. Penyampaian materi runtut. √ 3 

2. Penyampaian materi 

mudah dipahami oleh 

siswa. 

√ 

3. Tayangan video  menarik 

perhatian siswa. 
√ 



267 
 

 

 

4. Menjelaskan materi dengan 

suara lantang. 

 

4.  Mengajukan pertanyaan 

kepada siswa tentang 

materi pelajaran 

1. Pertanyaan disampaikan 

dengan suara lantang 
√  

 

4 2. Pertanyaan mudah ipahami √ 

3. Menyampaikan pertanyaan 

sesuai materi 

 

√ 

4. Memberikan petunjuk 

mengerjakan 
√ 

5.  Membimbing siswa utuk 

menjawab pertanyaan 

individual 

1. Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyaan 

individu  

√  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2. Memberikan penjelasan 

bila ada siswa yang 

bertanya 

√ 

3. Mengawasi bila ada siswa 

yang mencontek 

 

4. Membimbing siswa untuk 

memusatkan pada 

pertanyaan yang dihadapi 

√ 

6.  Menggunakan variasi 

gaya mengajar dalam 

diskusi kelompok 

1. Menjelaskan langkah 

diskusi  
√ 

2. Membembing siswa 

membentuk kelompok 
√ 

3. Membimbing kelompok 

yang kesulitan 
√ 

4. Membimbing semua 

pasangan yang ada di kelas  
√ 

7.  Membimbing diskusi 

kelompok saat 

mengerjakan LKS 

1. Mengarahkan sisa dalam 

mengerjakan LKS 
√ 4 

2. Membimbing siswa 

mengerjakan LKS 
√ 

3. Menunjuk salah satu 

kelompok untuk maju 
√ 

4. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

√ 

8.  Memberikan penguatan 

verbal pada siswa 

1. Penguatan diberikan dalam 

bentuk verbal (lisan) 
√ 4 

2. Penguatan diberikan dalam 

bentuk nonverbal (gerakan, 

pendekatan, simbol/benda) 

√ 

3. Memberi penghargaan 

pada kelompok yang aktif 
√ 

4. Memotivasi kelompok 

yang kurang aktif 
√ 

9.  Memberi simpulan 1. Mengulas pembelajaran 

yang telah dilakukan  
√ 3 

 

2. Memberikan kesempatan √ 
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siswa untuk bertanya hal 

yang belum dipahami 

3. Melakukan evaluasi 

dengan memberikan tugas 

pada siswa 

√ 

4. Melakukan tindak lanjut 

berupa pekerjaan rumah  

 

Jumlah Skor 33 

Kategori   SB 

 

Keterangan Penilaian:  

R = Skor maksimal-skor minimal          i = 
 

                     
 

    = 36 - 9      =  
  

 
 

    = 27       = 6,75 

Rentang Skor Kategori 

29   skor   36 Sangat Baik (SB) 

22   skor   29 Baik (B) 

16   skor   22 Cukup (C) 

     skor   16 Kurang (K) 

 

Semarang, 18  April 2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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Rekapitulasi Keterampilan Guru 

Semarang,     April 2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 

 

No Indikator Siklus 1 Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

1. Melaksanakan kegiatan awal 

pembelajaran 

2 3 3 4 

2. Menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif 

2 2 4 4 

3. Menyampaikan materi pelajaran 

dibantu tayangan video 

3 3 3 3 

4. Mengajukan pertanyaan kepada siswa 

tentang materi pelajaran 

3 3 4 4 

5. Membimbing siswa memikirkan 

jawaban 

2 2 3 3 

6. Menggunakan variasi gaya mengajar 

dalam diskusi kelompok 

2 3 3 4 

7. Membimbing diskusi kelompok saat 

mengerjakan LKS 

2 3 3 4 

8. Memberikan penguatan verbal pada 

siswa 

3 3 3 4 

9. Menutup kegiatan pembelajaran 2 3 3 3 

Jumlah Skor 21 25 29 91,66% 

Persentase 58,3% 69,4% 80,55% SB 

Kategori C B B  
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LAMPIRAN 12 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I DAN II 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 AAK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 RPBA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 RA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 MY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 ANM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 AS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 DAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8 DTS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 FM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 FTW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 FD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12 FRR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 G √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14 HRS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

15 HPP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

16 IRF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

17 IR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

18 KDL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

19 KW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 MI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

21 MN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

22 MNA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 PPR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 PS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

25 R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 RY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

27 RAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

28 RMH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

29 RDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

30 SPS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

31 SNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

32 SD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

33 TRM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

34 TSF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

35 WR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 YAC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

37 IR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

38 AA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

39 RRR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40 NSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

35 26 25 5 34 26 22 9 31 28 27 11 34 31 29 9 32 22 25 10 32 26 25 6 32 29 28 11 32 22 25 10

Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8

Jumlah

Indikator 1
No Nama

Indikator 1 Indikator 3 Indikator 4
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 AAK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 RPBA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 RA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 MY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 ANM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 AS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 DAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8 DTS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 FM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 FTW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 FD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12 FRR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 G √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14 HRS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

15 HPP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

16 IRF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

17 IR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

18 KDL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

19 KW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 MI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

21 MN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

22 MNA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 PPR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 PS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

25 R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 RY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

27 RAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

28 RMH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

29 RDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

30 SPS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

31 SNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

32 SD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

33 TRM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

34 TSF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

35 WR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 YAC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

37 IR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

38 AA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

39 RRR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40 NSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

41 34 33 17 38 35 28 15 34 33 33 16 39 38 31 16 36 28 28 17 34 35 34 11 37 37 30 17 35 33 31 17

Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8

Jumlah

No Nama
Indikator 1 Indikator 1 Indikator 3 Indikator 4



273 
 

 

 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 AAK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 RPBA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 RA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 MY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 ANM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 AS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 DAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8 DTS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 FM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 FTW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 FD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12 FRR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 G √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14 HRS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

15 HPP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

16 IRF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

17 IR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

18 KDL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

19 KW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 MI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

21 MN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

22 MNA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 PPR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 PS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

25 R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 RY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

27 RAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

28 RMH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

29 RDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

30 SPS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

31 SNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

32 SD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

33 TRM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

34 TSF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

35 WR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 YAC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

37 IR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

38 AA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

39 RRR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40 NSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40 35 36 20 38 37 30 22 23 36 35 21 39 38 32 24 36 28 30 25 34 35 34 20 37 37 30 19 35 33 31 20

Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8

Jumlah

No Nama
Indikator 1 Indikator 1 Indikator 3 Indikator 4



274 
 

 

 

 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

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

1 AAK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 RPBA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 RA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 MY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 ANM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 AS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 DAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8 DTS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 FM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 FTW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 FD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12 FRR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 G √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14 HRS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

15 HPP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

16 IRF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

17 IR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

18 KDL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

19 KW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 MI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

21 MN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

22 MNA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 PPR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 PS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

25 R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 RY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

27 RAF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

28 RMH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

29 RDS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

30 SPS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

31 SNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

32 SD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

33 TRM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

34 TSF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

35 WR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 YAC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

37 IR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

38 AA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

39 RRR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40 NSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

40 35 36 33 38 37 30 32 34 36 36 32 39 38 33 30 37 35 34 32 36 38 37 33 37 37 30 19 35 33 31 20

Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8

Jumlah

No Nama
Indikator 1 Indikator 1 Indikator 3 Indikator 4
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Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 

1 AAK 2 2 1 2 2 1 2 2 14 

2 RPBA 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

3 RA 2 1 2 2 2 2 2 2 15 

4 MY 2 2 2 2 2 2 3 2 17 

5 ANM 3 2 3 2 3 2 3 2 20 

6 AS 3 3 2 3 2 3 2 2 20 

7 DAM 3 2 3 3 3 2 2 3 21 

8 DTS 3 2 2 3 2 2 3 3 20 

9 FM 3 3 2 2 3 3 3 2 21 

10 FTW 3 3 3 2 2 3 3 2 21 

11 FD 3 2 3 3 3 3 2 2 21 

12 FRR 3 3 3 3 2 3 3 2 22 

13 G 2 2 2 3 2 2 3 2 18 

14 HRS 3 3 3 3 2 3 2 3 22 

15 HPP 3 2 2 3 2 3 3 2 20 

16 IRF 3 3 3 3 3 2 3 2 22 

17 IR 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

18 KDL 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

19 KW 3 3 3 2 3 3 3 3 23 

20 MI 3 2 2 3 3 3 3 2 21 

21 MN 3 3 3 3 3 3 2 2 22 

22 MNA 3 2 3 2 3 3 3 3 22 

23 PPR 3 3 2 2 3 2 3 3 21 

24 PS 3 3 3 3 2 3 2 3 22 

25 R 3 2 2 2 3 2 3 2 19 

26 RY 3 2 3 3 3 3 3 3 23 

27 RAF 3 3 3 2 3 2 3 3 22 

28 RMH 3 3 3 2 3 3 3 2 22 

29 RDS 3 3 3 3 2 3 2 2 21 

30 SPS 3 3 3 3 2 2 3 3 22 

31 SNI 3 2 3 3 2 3 2 3 21 

32 SD 3 3 2 3 3 3 2 3 22 

33 TRM 3 3 3 3 2 3 3 3 23 

34 TSF 3 2 3 3 2 3 3 2 21 

35 WR 3 2 2 3 3 3 2 3 21 

36 YAC 3 3 2 3 3 3 3 2 22 

37 IR 3 2 3 2 3 3 3 2 21 

38 AA 3 3 3 3 2 3 2 2 21 

39 RRR 3 4 3 3 3 3 3 3 25 

40 NSA 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Jumlah 117 102 104 106 102 106 106 97 840 

Rata-rata 2,925 2,55 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,43 21 

Semarang,                       2015 

       Observer 

 

Setia Widhi Dewantari 

          1401411518 
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Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 

1 AAK 3 3 3 2 3 3 2 2 21 

2 RPBA 4 3 3 3 3 4 3 3 26 

3 RA 3 3 3 3 2 2 2 2 20 

4 MY 3 3 3 3 2 2 3 2 21 

5 ANM 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

6 AS 3 3 3 3 2 3 3 3 23 

7 DAM 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

8 DTS 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

9 FM 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

10 FTW 3 3 3 3 2 3 3 3 23 

11 FD 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

12 FRR 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

13 G 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

14 HRS 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

15 HPP 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

16 IRF 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

17 IR 4 4 3 4 4 3 3 3 28 

18 KDL 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

19 KW 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

20 MI 3 3 3 3 4 3 3 2 24 

21 MN 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

22 MNA 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

23 PPR 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

24 PS 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

25 R 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

26 RY 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

27 RAF 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

28 RMH 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

29 RDS 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

30 SPS 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

31 SNI 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

32 SD 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

33 TRM 4 2 3 3 3 3 3 3 24 

34 TSF 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

35 WR 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

36 YAC 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

37 IR 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

38 AA 3 3 3 3 4 3 3 3 25 

39 RRR 4 4 3 4 4 3 3 3 28 

40 NSA 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

Jumlah 127 122 119 121 120 119 114 114 956 

Rata-rata 3,175 3,05 2,98 3,03 3 2,98 2,85 2,85 23,9 

Semarang,                       2015 

      Observer 

 

Setia Widhi Dewantari 

        1401411518 
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Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 
1 AAK 4 3 3 2 3 3 3 3 24 

2 RPBA 4 4 3 4 3 4 3 3 28 

3 RA 3 3 3 4 3 3 2 3 24 

4 MY 3 3 4 3 4 3 3 3 26 

5 ANM 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

6 AS 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

7 DAM 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

8 DTS 3 4 3 3 4 4 3 3 27 

9 FM 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

10 FTW 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

11 FD 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

12 FRR 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

13 G 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

14 HRS 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

15 HPP 4 3 4 3 3 3 3 3 26 

16 IRF 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

17 IR 4 4 3 4 4 3 4 4 30 

18 KDL 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

19 KW 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

20 MI 4 3 3 3 4 3 3 3 26 

21 MN 3 4 3 3 3 3 4 3 26 

22 MNA 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

23 PPR 4 3 3 4 3 3 3 4 27 

24 PS 3 3 3 3 4 3 2 3 24 

25 R 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

26 RY 4 4 4 3 4 4 3 3 29 

27 RAF 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

28 RMH 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

29 RDS 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

30 SPS 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

31 SNI 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

32 SD 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

33 TRM 4 3 4 3 3 3 3 3 26 

34 TSF 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

35 WR 3 3 3 4 3 3 2 3 24 

36 YAC 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

37 IR 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

38 AA 3 3 3 3 4 3 3 3 25 

39 RRR 4 4 4 4 4 4 3 4 31 

40 NSA 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

Jumlah 136 129 126 126 128 128 119 123 1015 

Rata-rata 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3 3,08 25,375 

Semarang,                       2015 

       Observer  

 

Setia Widhi Dewantari 

        1401411518 
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Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 

1 AAK 4 3 2 3 3 2 4 3 24 

2 RPBA 4 4 3 4 3 4 4 4 30 

3 RA 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

4 MY 3 3 4 3 4 3 3 3 26 

5 ANM 4 2 3 3 3 2 3 3 23 

6 AS 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

7 DAM 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

8 DTS 4 4 3 4 4 4 3 3 29 

9 FM 4 3 3 3 3 3 3 3 25 

10 FTW 4 3 3 4 4 3 3 3 27 

11 FD 4 4 3 3 3 3 4 3 27 

12 FRR 3 3 3 3 4 4 3 3 26 

13 G 3 3 4 3 3 3 4 3 26 

14 HRS 4 4 3 4 3 3 3 3 27 

15 HPP 4 3 4 3 3 3 3 3 26 

16 IRF 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

17 IR 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

18 KDL 4 3 3 3 3 4 3 3 26 

19 KW 3 4 4 4 3 3 3 4 28 

20 MI 4 3 3 3 4 3 3 3 26 

21 MN 4 4 3 3 3 3 4 3 27 

22 MNA 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

23 PPR 4 3 3 4 3 4 3 4 28 

24 PS 4 4 3 3 4 3 3 3 27 

25 R 3 2 3 4 3 2 3 3 23 

26 RY 4 4 4 3 4 4 3 3 29 

27 RAF 3 3 3 3 3 3 4 3 25 

28 RMH 3 4 3 3 3 3 3 3 25 

29 RDS 4 3 4 4 3 4 3 3 28 

30 SPS 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

31 SNI 3 3 4 3 4 4 4 3 28 

32 SD 4 3 3 4 3 3 3 3 26 

33 TRM 4 3 4 3 3 4 3 3 27 

34 TSF 3 4 3 3 4 3 3 4 27 

35 WR 4 3 3 4 3 3 3 3 26 

36 YAC 3 4 3 3 3 3 3 3 25 

37 IR 4 3 3 3 3 4 4 3 27 

38 AA 3 3 3 3 4 3 3 3 25 

39 RRR 4 4 4 4 4 4 3 4 31 

40 NSA 3 3 2 3 3 2 3 3 22 

Jumlah 144 132 129 133 132 128 129 126 1053 

Rata-rata 3,6 3,3 3,23 3,33 3,3 3,2 3,23 3,15 26,325 

Semarang,                       2015 

       Observer 

 

Setia Widhi Dewantari 

        1401411518 
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LAMPIRAN 13 

HASIL BELAJAR SISWA 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA PRA SIKLUS 

No Nama Nilai Kriteria Ketuntasan 

1. AAK 60 Tidak Tuntas 

2. RPBA 90 Tuntas 

3. RA 57,5 Tidak Tuntas 

4. MY 62,5 Tidak Tuntas 

5. ANM 60 Tidak Tuntas 

6. AS 62,5 Tidak Tuntas 

7. DAM 62,5 Tidak Tuntas 

8. DTS 60 Tidak Tuntas 

9. FM 62,5 Tidak Tuntas 

10. FTW 60 Tidak Tuntas 

11. FD 62,5 Tidak Tuntas 

12. FRR 60 Tidak Tuntas 

13. G 62,5 Tidak Tuntas 

14. HRS 62,5 Tidak Tuntas 

15. HPP 60 Tidak Tuntas 

16. IRF 62,5 Tidak Tuntas 

17. IR 70 Tuntas 

18. KDL 62,5 Tidak Tuntas 

19. KW 80 Tuntas 

20. MI 62,5 Tidak Tuntas 

21. MN 62,5 Tidak Tuntas 

22. MNA 47,5 Tidak Tuntas 

23. PPR 62,5 Tidak Tuntas 

24. PS 60 Tidak Tuntas 

25. R 60 Tidak Tuntas 

26. RY 60 Tidak Tuntas 

27. RAF 62,5 Tidak Tuntas 

28. RMH 62,5 Tidak Tuntas 

29. RDS 67,5 Tidak Tuntas 

30. SPS 55,5 Tidak Tuntas 

31. SNI 60 Tidak Tuntas 

32. SD 62,5 Tidak Tuntas 

33. TRM 60 Tidak Tuntas 

34. TSF 62,5 Tidak Tuntas 

35. WR 62,5 Tidak Tuntas 

36. YAC 64,5 Tidak Tuntas 

37. IR 80 Tuntas 

38. AA 65 Tidak Tuntas 

39. RRR 90 Tuntas 

40. NSA 35 Tidak Tuntas 

Semarang,    April 2015 

       Kolaborator 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

MATA PELAJARAN IPA KELAS VA SDN SAMPANGAN 02 SEMARANG 

No Nama Pertemuan 1 Kriteria Ketuntasan 

1. AAK 55 Tidak Tuntas 

2. RPBA 75 Tuntas 

3. RA 60 Tidak Tuntas 

4. MY 75 Tuntas 

5. ANM 80 Tuntas 

6. AS 70 Tuntas 

7. DAM 75 Tuntas 

8. DTS 70 Tuntas 

9. FM 75 Tuntas 

10. FTW 60 Tidak Tuntas 

11. FD 70 Tuntas 

12. FRR 55 Tidak Tuntas 

13. G 75 Tuntas 

14. HRS 80 Tuntas 

15. HPP 75 Tuntas 

16. IRF 70 Tuntas 

17. IR 90 Tuntas 

18. KDL 80 Tuntas 

19. KW 70 Tuntas 

20. MI 70 Tuntas 

21. MN 50 Tidak Tuntas 

22. MNA 60 Tidak Tuntas 

23. PPR 40 Tidak Tuntas 

24. PS 60 Tidak Tuntas 

25. R 40 Tidak Tuntas 

26. RY 55 Tidak Tuntas 

27. RAF 70 Tuntas 

28. RMH 60 Tidak Tuntas 

29. RDS 60 Tidak Tuntas 

30. SPS 70 Tuntas 

31. SNI 60 Tidak Tuntas 

32. SD 65 Tuntas 

33. TRM 50 Tidak Tuntas 

34. TSF 85 Tuntas 

35. WR 75 Tuntas 

36. YAC 65 Tuntas 

37. IR 60 Tidak Tuntas 

38. AA 60 Tidak Tuntas 

39. RRR 95 Tuntas 

40. NSA 45 Tidak Tuntas 

Semarang,    April 2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

MATA PELAJARAN IPA KELAS VA SDN SAMPANGAN 02 SEMARANG 

No Nama Pertemuan 1 Kriteria Ketuntasan 

1. AAK 60 Tidak Tuntas 

2. RPBA 75 Tuntas 

3. RA 50 Tidak Tuntas 

4. MY 70 Tuntas 

5. ANM 80 Tuntas 

6. AS 70 Tuntas 

7. DAM 85 Tuntas 

8. DTS 95 Tuntas 

9. FM 70 Tuntas 

10. FTW 70 Tuntas 

11. FD 70 Tuntas 

12. FRR 50 Tidak Tuntas 

13. G 80 Tuntas 

14. HRS 100 Tuntas 

15. HPP 85 Tuntas 

16. IRF 80 Tuntas 

17. IR 85 Tuntas 

18. KDL 80 Tuntas 

19. KW 45 Tidak Tuntas 

20. MI 70 Tuntas 

21. MN 60 Tidak Tuntas 

22. MNA 45 Tidak Tuntas 

23. PPR 60 Tidak Tuntas 

24. PS 60 Tidak Tuntas 

25. R 55 Tidak Tuntas 

26. RY 60 Tidak Tuntas 

27. RAF 90 Tuntas 

28. RMH 65 Tidak Tuntas 

29. RDS 75 Tuntas 

30. SPS 70 Tuntas 

31. SNI 75 Tuntas 

32. SD 60 Tidak Tuntas 

33. TRM 65 Tuntas 

34. TSF 65 Tuntas 

35. WR 60 TidakTuntas 

36. YAC 65 Tuntas 

37. IR 70 Tuntas 

38. AA 65 Tuntas 

39. RRR 95 Tuntas 

40. NSA 55 Tidak Tuntas 

Semarang,         April    2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1 

MATA PELAJARAN IPA KELAS VA SDN SAMPANGAN 02 SEMARANG 

No Nama Pertemuan 1 Kriteria Ketuntasan 

1. AAK 85 Tuntas 

2. RPBA 70 Tuntas 

3. RA 45 Tidak Tuntas 

4. MY 45 Tidak Tuntas 

5. ANM 75 Tuntas 

6. AS 75 Tuntas 

7. DAM 85 Tuntas 

8. DTS 85 Tuntas 

9. FM 60 Tidak Tuntas 

10. FTW 70 Tuntas 

11. FD 65 Tuntas 

12. FRR 50 Tidak Tuntas 

13. G 70 Tuntas 

14. HRS 70 Tuntas 

15. HPP 90 Tuntas 

16. IRF 95 Tuntas 

17. IR 80 Tuntas 

18. KDL 80 Tuntas 

19. KW 65 Tuntas 

20. MI 80 Tuntas 

21. MN 75 Tuntas 

22. MNA 70 Tuntas 

23. PPR 65 Tuntas 

24. PS 70 Tuntas 

25. R 55 Tidak Tuntas 

26. RY 70 Tuntas 

27. RAF 80 Tuntas 

28. RMH 80 Tuntas 

29. RDS 85 Tuntas 

30. SPS 80 Tuntas 

31. SNI 75 Tuntas 

32. SD 70 Tuntas 

33. TRM 45 Tidak Tuntas 

34. TSF 85 Tuntas 

35. WR 55  Tidak Tuntas 

36. YAC 75 Tuntas 

37. IR 65 Tuntas 

38. AA 75 Tuntas 

39. RRR 100 Tuntas 

40. NSA 70 Tuntas 

Semarang,       April  2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

MATA PELAJARAN IPA KELAS VA SDN SAMPANGAN 02 SEMARANG 

No Nama Pertemuan 1 Kriteria Ketuntasan 

1. AAK 50  Tidak Tuntas 

2. RPBA 70 Tuntas 

3. RA 60 Tidak Tuntas 

4. MY 65 Tuntas 

5. ANM 90 Tuntas 

6. AS 80 Tuntas 

7. DAM 90 Tuntas 

8. DTS 90 Tuntas 

9. FM 65 Tuntas 

10. FTW 70 Tuntas 

11. FD 70 Tuntas 

12. FRR 75 Tuntas 

13. G 70 Tuntas 

14. HRS 95 Tuntas 

15. HPP 80 Tuntas 

16. IRF 100 Tuntas 

17. IR 95 Tuntas 

18. KDL 90 Tuntas 

19. KW 80 Tuntas 

20. MI 70 Tuntas 

21. MN 90 Tuntas 

22. MNA 85 Tuntas 

23. PPR 90 Tuntas 

24. PS 80 Tuntas 

25. R 50 Tidak Tuntas 

26. RY 55  Tidak Tuntas 

27. RAF 85 Tuntas 

28. RMH 90 Tuntas 

29. RDS 75 Tuntas 

30. SPS 75 Tuntas 

31. SNI 85 Tuntas 

32. SD 75 Tuntas 

33. TRM 60 Tidak Tuntas 

34. TSF 85 Tuntas 

35. WR 80 Tuntas 

36. YAC 85 Tuntas 

37. IR 65 Tuntas 

38. AA 95 Tuntas 

39. RRR 90 Tuntas 

40. NSA 70 Tuntas 

Semarang,    April 2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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LAMPIRAN 14 

DATA HASIL WAWANCARA 

SIKLUS I DAN II 
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PEDOMAN WAWANCARA KOLABORATOR 

 

Nama SD  : SDN  Sampangan 02 

Nama Kolaborator : Ida Zunaida. S.Pd 

Hari/tanggal  : Senin, 6 April 2015 

Pertanyaan:  

1. Bagaimanakah proses pembelajaran IPA dengan menerapkan model Think Pair 

Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab:Proses pembelajaran yang dilakukan masih terdapat kekurngan seperti 

pengkondisian kelas saat siswa sedang melihat tayangan video dan 

penyampaian hasil diskusi 

2. Apakah pembelajaran dengan model Think Pair Share dengan media vidio 

yang telah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada 

pada RPP? 

Jawab: Belum sepenuhnya sesuai setelah tayangan video, guru belum 

mengulas pembelajaran dan memeberi pertanyaan kepada siswa. 

3. Apakah kelebihan dari pembelajaran dengan menerapkan model Think Pair 

Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: siswa menjadi lebih aktif  

4.  Apakah kelemahan dari pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: Kelemahannya pada keterampilan guru dalam pengkondisian kelas 

dan belum semua siswa dibimbing dalam menjawab pertanyaan. 

5. Adakah perbedaan antara pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab: ada 

    Semarang,   April  2015 

       Kolaborator 

 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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PEDOMAN WAWANCARA KOLABORATOR 

 

Nama SD  : SDN  Sampangan 02 

Nama Kolaborator : Ida Zunaida. S.Pd 

Hari/tanggal  : Sabtu, 11 April 2015 

Pertanyaan:  

1. Bagaimanakah proses pembelajaran IPA dengan menerapkan model Think Pair 

Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab:Sudah mulai mengalami peningkatan, baik dari tayangan video serta 

model yang digunakan sudah lebih terlihat. 

2. Apakah pembelajaran dengan model Think Pair Share dengan media vidio 

yang telah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada 

pada RPP? 

Jawab: Sudah sesuai. Guru sudah menyampaikan tujuan saja, pemberian 

motivasi belum disampaikan. 

3. Apakah kelebihan dari pembelajaran dengan menerapkan model Think Pair 

Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: siswa menjadi lebih tertarik baik dan fokus terhadap tayangan video, 

selain itu siswa menjadi lebih aktof melalui diskusi berpasangan.  

4.  Apakah kelemahan dari pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: Saat siswa sedang menyampaikan hasil diskusi, siswa lain justru 

ramai karena guru kurang memfokuskan perhatian kesemua siswa. 

5. Adakah perbedaan antara pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab: ada, siswa menjadi lebih a   ktif dan antusias. 

     Semarang,    April 2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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PEDOMAN WAWANCARA KOLABORATOR 

 

Nama SD  : SDN  Sampangan 02 

Nama Kolaborator : Ida Zunaida. S.Pd 

Hari/tanggal  : Senin, 13 April 2015 

Pertanyaan:  

1. Bagaimanakah proses pembelajaran IPA dengan menerapkan model Think Pair 

Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: Tayangan video bagus, menarik perhatian siswa. Selain itu, siswa 

antusias saat melakukan percobaan dengan kelompoknya masing-

masing, 

2. Apakah pembelajaran dengan model Think Pair Share dengan media vidio 

yang telah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada 

pada RPP? 

Jawab: Sudah, hanya saja perlu ditingkatkan lagi. 

3. Apakah kelebihan dari pembelajaran dengan menerapkan model Think Pair 

Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: Tayangan video membuat siswa lebih tertarik untuk menyimak materi 

yang diajarkan karena menggunakan video jarang dilakukan 

sebelumnya dan model yang digunakan lebih aktif. 

4.  Apakah kelemahan dari pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: Pada saat presentsi beberapa siswa lainnya kurang memperhatikan. 

5. Adakah perbedaan antara pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab: Tentu saja ada. 

Semarang,                       2015 

       Kolaborator 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 
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PEDOMAN WAWANCARA KOLABORATOR 

 

Nama SD  : SDN  Sampangan 02 

Nama Kolaborator : Ida Zunaida. S.Pd 

Hari/tanggal  : Sabtu, 18 April 2015 

Pertanyaan:  

1. Bagaimanakah proses pembelajaran IPA dengan menerapkan model Think Pair 

Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: Terlihat interaksi yang baik antara guru dengan siswa, video dikemas 

lebih baik dari sebelumnya dan siswa terlihat lebih antusias saat 

melakukan percobaan serta menyampaikan hasil diskusi. 

2. Apakah pembelajaran dengan model Think Pair Share dengan media vidio 

yang telah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada 

pada RPP? 

Jawab: Pembelajaran yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan RPP. Terlihat 

adanya perubahan sikap guru menjadi lebih tenang saat berinteraksi 

dengan siswa. 

3. Apakah kelebihan dari pembelajaran dengan menerapkan model Think Pair 

Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: Kelebihannya adalah siswa lebih mandiri, aktif dan antusias terutama 

pada saat melakukan percobaan. Melatih siswa berani mengeluarkan 

pendapatnya. 

4.  Apakah kelemahan dari pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi? 

Jawab: Kelemahannya kurang mempersiapkan alat yang digunakan pada saat 

mengajar tadi. 

5. Adakah perbedaan antara pembelajaran dengan menerapkan dengan model 

Think Pair Share dengan media vidio yang telah saya lakukan tadi dengan 

pembelajaran sebelumnya? 

Jawab: Ada. 

     Semarang,  April   2015 

       Kolaborator 

 

Ida Zunaida, S.Pd 
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LAMPIRAN 15 

DATA CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I DAN II 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus I Pertemuan 1 

Kelas/semester : VA / II 

Hari/tanggal  : Senin, 6 April 2015 

Pukul   : - 

Petunjuk  : 

Catatlah keadaan yang terjadi lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya ! 

Catatan :    Terlihat bahwa guru kurang persiapan dalam mengatur waktu 

kurang diperhatikan, belum sepenuhnya menguasai materi dan 

terlihat kurang tenang saat menyampaikan materi dan terlihat 

kaku. Guru masih belum bisa merubah perilaku salah seorang 

siswa yang ramai saat pembelajaran. 

 

 

 

 

 

Semarang,    April  2015 

 

      Kolaborator 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus I Pertemuan 2 

Kelas/semester : VA / II 

Hari/tanggal  : Sabtu, 11 April 2015 

Pukul   : - 

Petunjuk  : 

Catatlah keadaan yang terjadi lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya ! 

Catatan :    Dalam menghadapi siswa yang ramai, guru belum dapat 

mengatur emosinya dengan baik. Terdapat juga siswa yang 

menumpahkan air cuka di celana temannya saat percobaan 

sampai temannya menangis karena celananya basah dan bau. 

Akan tetapi, secara keseluruhan sudah mengalami 

peningkatan. 

 

 

 

 

Semarang,    April  2015 

 

      Kolaborator 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus II Pertemuan 1 

Kelas/semester : VA / II 

Hari/tanggal  : Senin, 13 April 2015 

Pukul   : - 

Petunjuk  : 

Catatlah keadaan yang terjadi lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya ! 

Catatan :    Pada pertemuan kali ini, keterampilan guru sudah mengalami 

peningkatan. Tetapi karena percobaan yang dilakukan 

berhubungan dengan air dan tanah, dan dilakukan didalam 

ruangan, sehingga meja dan kursi siswa banyak yang basah 

serta kotor karena terkena air. 

 

 

 

 

Semarang,    April  2015 

 

      Kolaborator 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus II Pertemuan 2 

Kelas/semester : VA / II 

Hari/tanggal  : Sabtu, 18 April 2015 

Pukul   : - 

Petunjuk  : 

Catatlah keadaan yang terjadi lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya ! 

Catatan :    Pertemuan terakhir ini, guru mengalami masalah dimana roll 

kabelnya ketinggalan sehingga waktu pembelajaran mundur 5 

menit karena harus meminjam kabel terlebih dahulu. Tetapi 

secara keseluruhan sudah bagus. 

 

 

 

 

Semarang,    April  2015 

 

      Kolaborator 

 

 

 

Ida Zunaida, S.Pd 

       NIP: 19600714 198010 2 002 

 

 

 



300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 16 

DATA ANGKET RESPON SISWA 
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Angket Respon Siswa 

 

No Indikator Siklus I Siklus II 

P1 P2 P1 P2 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
1. Apakah kamu senang 

mengikuti pelajaran 

IPA? 

28 

 

70% 

12 

 

30% 

30 

 

75% 

10 

 

25% 

33 

 
82,5% 

7 

 
17,5% 

35 

 
87,5% 

5 

 

12,5% 

2. Apakah kamu senang 

dengan cara guru 

mengajar mellalui 

Model Think Pair 

Share dengan media 

video? 

31 

 
77,5% 

9 

 

22,5% 

32 

 

80% 

8 

 

20% 

35 

 
87,5% 

5 

 
12,5% 

38 

 

95% 

2 

 

5% 

3. Apakah penggunaan 

media lebih 

memudahhkan dalam 

memahami materi 

IPA? 

30 

 

75% 

10 

 

25% 

31 

 
77,5% 

9 

 
22,5% 

35 

 
87,5% 

5 

 
12,5% 

37 

 
92,5% 

3 

 

7,5% 

4. Apakah kamu senang 

dengan kegiatan 

diskusi yang telah 

kamu lakukan? 

27 

 
67,5% 

13 

 

32,5% 

30 

 

75% 

10 

 

25% 

34 

 

85% 

6 

 

15% 

36 

 

90% 

4 

 

10% 

 

Semarang,                  2015 

 

       Kolaborator 
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LAMPIRAN 17 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Siklus I 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran 

Guru menjelaskan materi pembelajaran 

memanfaatkan media video 

Guru mengarahkan siswa untuk menemukan 

pengetahuan dari penayangan media video 

dalam pembelajaran 

Mengajukan pertanyaan kepada semua 

siswa 
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Guru membimbing siswa untuk memikirkan 

jawaban pertanyaan secara individu 
Guru membimbing diskusi kelompok 

Guru membimbing penyampaian hasil diskusi di 

kelas 
Guru memberikan penghargaan pada siswa 
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Menutup pelajaran dan guru memberikan tindak lanjut 
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Siklus II 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran 

Guru menjelaskan materi pembelajaran 

memanfaatkan media video 

Guru mengarahkan siswa untuk menemukan 

pengetahuan dari penayangan media video 

dalam pembelajaran 

Mengajukan pertanyaan kepada semua 

siswa 
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Guru membimbing siswa untuk 

memikirkan jawaban pertanyaan secara 

individu 

Guru membimbing diskusi kelompok 

Guru membimbing penyampaian hasil diskusi 

di kelas 
Guru memberikan penghargaan pada siswa 
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Menutup pelajaran dan guru memberikan tindak lanjut 




