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ABSTRAK 

 

Rahmawati, Etika. 2015. Peingkatan Aktivitas dan Hasil belajar Energi Mealalui 

Model Team Assisted Indivisualization (TAI) di SD Negeri Kertaharja 01 

Kabupaten Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Mur Fatimah, 

S. Pd., M. Pd. 

Kata Kunci: Aktivitas belajar; hasil belajar; Team Assisted Individualization  

Aktivitas dan hasil belajar materi energi siswa kelas 3 SD Negeri Kertaharja 

01 Kabupaten Tegal masih rendah dimana nilai rata-rata kelas masih di bawah 

KKM dan  angka ketuntasan belum mencapai 75% ketuntasan klasikal. . Untuk 

memecahkan masalah tersebut, tindakan yang dilakukan peneliti adalah dengan 

menerapkan model Team Assisted Individualization (TAI) pada pembelajaran IPA 

materi energi pada siswa kelas 3 SD Negeri Kertaharja 01 Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Pada setiap pertemuan dilaksanakan tahap-tahap meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Jenis data dalam penelitian ini 

menggunakan jenis data dan kuantitatif, sedangkan  pengumpulan data hasil 

penelitian mengunakan teknik tes dan non tes. Data tes merupakan hasil tes 

formatif pada setiap akhir siklus. Data non tes merupakan data hasil observasi 

aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I perolehan peformansi guru pada 

sebesar 80,94 dan pada siklus II meningkat 6,49 menjadi 87,43. Sedangkan 

persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I hanya mencapai 71,93 kemudian 

pada siklus II meningkat menjadi 79,86. Lalu hasil tes formatif siswa pada siklus I 

memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 75,79 dengan ketuntasan klasikal 76,32% 

kemudian meningkat dengan perolehan nilai rata-rata menjadi 83,29  dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 92,11% pada siklus II. Penerapan model TAI terbukti 

efektif meningkatkan aktivitas, hasil belajar siswa serta performansi guru SD 

Negeri Kertaharja 01 Kabupaten Tegal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan dibutuhkan oleh manusia seumur hidup. Pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (UUSPN Nomor 2 

Bab 1 Pasal 1). Sementara menurut Syah (2010: 10) pendidikan dapat diartikan 

sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan 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.  

Berdasarkan uundang-undang tersebut jelas terlihat bahwa untuk menjadi sebuah 

negara yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang baik dibutuhkan usaha 

untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dasar adalah jenjang 

pendidikan paling dasar. Pendidikan sekolah dasar bukan hanya memberi bekal
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 kemampuan intelektual dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung saja 

melainkan juga sebagai proses mengembangkan kemampuan dasar peserta didik 

secara optimal dalam aspek intelektual, sosial, dan personal, untuk dapat 

melanjutkan pendidikan di SLTP atau sederajat (Mikarsa, dkk 2008: 1.7). 

Pasal 17 UU RI No. 20 tahun 2003 menyebutkankan bahwa:  

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. 

(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) 

atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan 

madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.  

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Ada mata rantai antara pendidikan, belajar, dan pembelajaran. Pendidikan 

lebih merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik melakukan 

kegiatan mendidik, sedangkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dengan 

demikian pendidikan adalah proses interaksi yang mendorong terjadinya proses 

belajar (Wahyudin, dkk 2007 :3.29). Proses pembelajaran itu sendiri merupakan 

interaksi antar komponen, misalnya komponen guru berinteraksi dengan 

komponen-komponen siswa, metode, media, peralatan, dan unsur tenaga 

kependidikan lainnya yang terarah serta berupaya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Hamalik 2013: 77). Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami 

bahwa terdapat dua komponen utama dalam pembelajaran yaitu guru dan peserta 

didik/siswa, dimana antara siswa dan guru terlibat dalam proses belajar mengajar. 

Hal ini sesuai dengan pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem 
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Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa pembelajaran 

diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan (Susanto: 2014: 19). Hal ini berarti guru dan siswa 

memegang peranan penting terkait berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. 

Guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan yang harus 

berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga 

professional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang 

(Sardiman: 2011:125). Oleh karenanya sebagai tenaga professional hendaknya 

seorang guru memiliki kecakapan serta dapat menempatkan posisinya sebagai 

tenaga pendidik dengan baik serta memenuhi syarat kompetensi sebagai tenaga 

professional. Berdarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 syarat 

kompetensi yang harus dipenuhi oleh guru meliputi: kopetensi pedagogik, 

kompetensi personal, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. 

Dijelaskan oleh Rusman (2013: 22-23) bahwa pada kompetensi pedagogik 

guru harus menguasai manajemen kurikulum, mulai dari merencanakan perangkat 

kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum, serta 

memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan 

dan perkembangan peserta didik agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan 

berhasil guna. Kompetensi personal mengharuskan guru memiliki kepribadian 

yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan tri-pusat yang dikemukakan 

oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun 

Karso, Tut Wuri Handayani (di depan guru memberi contoh/teladan, di tengah 

memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan/motivasi). Pada 

kompetensi professional, guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan 
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dengan bidang studi atau subjek matter yang akan diajarkan serta penguasaan 

didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritis, mampu 

memilih model, strategi, dan metode tepat serta mampu menerapkannya dalam 

kegiatan pembelajaran. Kemudian pada kompetensi sosial guru harus 

menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya 

maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan 

masyarakat luas. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru professional 

merupakan faktor penentu pendidikan yang berkualitas. Untuk menjadi tenaga 

professional seorang guru haruslah memiliki kemampuan yaitu: 1) dapat mengerti 

kebutuhan dan perkembangan siswa, 2) memiliki kepribadian yang dapat 

memberikan teladan yang baik kepada siswa, 3) dapat membelajarkan ilmu 

pengetahuan dengan inovatif dan mudah dipahami oleh siswa, 4) serta dapat 

berkomunikasi dengan baik terhadap siswa sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan tercapai tujuan pembelajaran. 

Tidak hanya guru, peran siswa juga berpengaruh terhadap berhasil 

tidaknya suatu pembelajaran. Dalam konsep belajar-mengajar, siswa/anak didik 

adalah subjek belajar, bukan objek, sebagai unsur manusia yang ”pokok” dan 

sentral, bukan unsur pendukung atau tambahan (Sardiman, 2011: 4). Pada istilah 

lain Sardiman (2011: 99) mengungkapkan bahwa tugas pendidik adalah 

membimbing dan menyediakan kondisi agar anak didik dapat megembangkan 

bakat dan potensinya. Dalam hal ini anaklah yang beraktivitas, berbuat, dan harus 

aktif sendiri. 



5 
 

 
 

Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa dalam proses belajar 

mengajar tidak hanya guru yang mendominasi melainkan diharuskan adanya 

aktivitas timbal balik dari siswa karena keaktifan siswa menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu proses pembelajaran.  

IPA adalah salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan 

di Indonesia termasuk pada jenjang pendidikan dasar. IPA adalah usaha manusia 

dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, 

serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan (Susanto: 2013: 165). IPA adalah mata pelajaran 

yang membahas tentang alam di sekitar manusia sehingga diharapkan peserta 

didik tidak hanya menghafal teorinya saja tetapi juga dapat memahami dan 

menerapkan konsep IPA itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu 

pembelajaran IPA haruslah sejalan dengan konsep IPA itu sendiri. Seperti 

pendapat Trianto (2014: 143) yang mengatakan bahwa pembelajaran IPA lebih 

ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, hingga siswa dapat menemukan 

fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu 

sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses 

pendidikan maupun produk pendidikan. 

Pada jenjang sekolah dasar, Samatowa (2011: 10) berpendapat bahwa 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar haruslah disesuaikan dengan perkembangan 

anak usia sekolah dasar dengan tanpa menghilangkan aspek pokok pada 

pembelajaran IPA. Aspek pokok dalam pembelajaran IPA adalah anak dapat 

menyadari keterbatasan pengetahuan mereka, memiliki rasa ingin tahu untuk 

menggali berbagai pengetahuan baru, dan akhirnya dapat mengaplikasikannya 
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dalam kehidupan mereka. Pembelajaran sains merupakan pebelajaran berdasarkan 

pada prinsip-prinsip, konsep-konsep proses yang mana dapat menumbuhkan sikap 

ilmiah siswa terhadap konsep IPA. Oleh karena itu pembelajaran IPA di sekolah 

dasar dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap 

kumpulan konsep IPA (Susanto 2013: 170). Dua kutipan tersebut 

mengindikasikan bahwa pembelajarkan IPA di sekolah dasar hendaknya 

dilaksanakan dengan konsep sederhana sesuai dengan perkembangan peserta didik 

Pada kenyataannya masih banyak terjadinya ketidaktercapaian tujuan 

pembelajaran IPA. Ketertarikan peserta didik pada mata pelajaran IPA masih 

minim. Penyebabnya ialah mata pelajaran IPA dianggap sebagai mata pelajaran 

yang sulit oleh sebagian besar siswa. Pada aplikasinya dalam pembelajaran di 

kelas siswa kurang memperhatikan guru dan kurang fokus serta kurang aktif 

dalam pembelajaran. Pembelajaran IPA dianggap sebagai mata pelajaran yang 

teortis saja yang dalam pengamalannya terlalu banyak mengutamakan hafalan. 

Selain itu kenyataan di lapangan banyak guru yang kurang inovatif dalam 

membelajarkan suatu ilmu pada peserta didik. Guru kurang memperhatikan media 

guna mendukung pembelajaran IPA. 

Hal serupa terjadi pada SD Negeri Kertaharja 01 Kabupaten Tegal, 

berdasarkan pengamatan peneliti proses pembelajaran di SD tersebut masih 

ditemukan adanya teaching center (pembelajaran terpusat pada guru). Siswa 

kurang memperhatikan guru dalam mengajar. Siswa tidak fokus dan kurang aktif 

dalam pembelajaran. Kurangnya sarana prasarana sebagai pendukung 

pembelajaran dan kurangnya inovasi guru dalam membelajarkan IPA juga terjadi 

di SD Negeri Kertaharja 01 Kabupaten Tegal. Hal ini menyebabkan rendahnya 
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hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA khususnya pada materi energi. 

Menurut Shella Permatasari, guru kelas 3 SD Negeri Kertaharja 01, pada tahun 

ajaran 2013/2014 terdapat 15 siswa dari 35 siswa yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pembelajaran IPA khususnya pada materi energi, 

atau sekitar 42,48% siswa kelas 3 di SD Negeri Kertaharja belum memenuhi 

KKM. Melihat permasalahan ini diperlukan adanya inovasi dalam pembelajaran 

berupa model penerapan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakter 

siswa sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA 

khususnya materi energi dapat ditingkatkan dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran yang akan diterapkan hendaknya sesuai dengan karakteristik 

siswa SD. 

Berdasarkan pengamatan peneliti siswa SD Negeri Kertaharja 01 memiliki 

beberapa karakteristik yaitu : kurang aktif, sulit untuk fokus, senang bermain, 

senang berkelompok, dan menyukai sesuatu yang baru. Selain hal tersebut, 

peneliti juga menemukan fakta bahwa siswa SD Negeri Kertaharja 01 memiliki 

kemampuan heterogen dimana terdapat perbedaan kemampuan antar siswa. Siswa 

yang memiliki kemampuan belajar relatif tinggi akan mudah menguasai 

pembelajaran. Sedangkan siswa dengan kemampuan belajar rendah cenderung 

pasif dan kurang bisa dalam memahami pelajaran. Sehingga terdapat siswa yang 

mendapatkan hasil belajar tinggi namun juga terdapat siswa dengan hasil belajar 

rendah di bawah KKM. 

Berdasarkan data tersebut peneliti berencana menerapkan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). Model pembelajaran TAI 

adalah salah satu model pembelajaran berbasis Cooperative Learning. 



8 
 

 
 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mengacu pada metode 

pembelajaran dimana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling 

membantu dalam belajar (Huda 2014: 32). Model pembelajaran TAI adalah model 

pembelajaran kooperatif yang beranggotakan kelompok yang disusun secara 

heterogen dan dirancang untuk menguasai kesulitan belajar peserta didik secara 

individual dengan mengombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan 

pembelajaran individual, model pembelajaran ini cocok diterapkan dalam 

pembelajaran siswa SD Negeri Kertaharja 01 karena sesuai dengan karateristik 

dan kebutuhan mereka, selain itu model pembelajaran ini belum pernah diterapkan 

oleh guru kelas di SD tersebut. 

Penelitian tentang penerapan model pembelajaran TAI sudah dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki latar belakang masalah yang 

hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan diketahui 

penelitian tersebut berhasil meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Seperti 

halnya penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2012) dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar Siswa dengan Pembelajaran 

Kooperative Tipe TAI (Team Assisted Individualization) Menggunakan Alat 

Peraga pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Negeri Rapah 03 Banyubiru 

Semester 2 Tahun 2011/2012”. Penelitian lain dilakukan oleh Mikawati (2011) 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Team Assisted Individualization 

(TAI) Untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Materi Sifat Sifat Cahaya Siswa 

Kelas V SD Negeri Purworejo 1 Tulungagung. 

Berdasarkan latar belakang  di atas peneliti akan mengadakan penelitian 

tidakan kelas di SD Negeri Kertaharja 01 dengan judul “Peningkatan Aktivitas 
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dan Hasil Belajar Energi Melaui Model Team Assisted Individuaization (TAI) di 

SD Negeri Kertaharja 01 Kabupaten Tegal”. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Pada rumusan masalah peneliti akan menguraikan masalah berdasarkan latar 

belakang yang telah dikemukakan di atas. Pemecahan masalah adalah cara peneliti 

untuk menyelesaikan masalah. Uraiannya adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasaran latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

(1) Bagaiamana proses penggunaan model pembelajaran kooperatif Team Assisted 

Individualization (TAI) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 3 SD 

Negeri Kertaharja 01 terhadap pembelajaran IPA materi energi? 

(2) Bagaimana proses penggunaan model pembelajaran kooperatif Team Assisted 

Individualization (TAI) dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi energi? 

(3) Bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif Team Assisted 

Individuaization (TAI) dapat meningkatkan performansi guru kelas 3 SD 

Negeri Kertaharja 01? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mencoba 

menyelesakan masalah tersebut dengan menerapkan Model Pembelajaran Team 

Assisted Individuaizaton (TAI) guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA 

materi energi serta meningkatkan performansi guru kelas 3 SD Negeri Kertaharja 
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01. Model pembelajaran TAI digunakan karena sesuai dengan karakteristik siswa 

kelas III SD Negeri Kertaharja 01 sehingga apabila model ini dipraktekan sesuai 

prosedur  maka akan tercapai tujuan pembelajaran yaitu terjadinya peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar serta peningkatan performansi guru dan pembelajaran 

menjadi lebih inovatif. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum  dari penelitian ini adalah untuk memperbaki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD Negeri Kertaharja 01. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

(2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA materi energi. 

(3) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran IPA materi pokok 

energi. 

 

1.4 Manfaat Penelitan 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang 

bersifat teori. Berdasarkan pengertian tersebut maka diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan khususnya terkait dengan 
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pembelajaran energi. Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

yaitu : (1) hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan sekolah, (2) 

dapat dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran bagi guru pada 

pembelajaran IPA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat yang diperoleh siswa melalui penelitian ini yakni diharapkan 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta pembelajaran dalam 

kelas akan lebih efektif karena guru menerapkan model pembelajaran yang 

variatif yaitu model kooperatif tipe  Team Assisted Individualization (TAI). 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi guru 

untuk meningkatkan performansi guru serta guru akan mendapat pengalaman baru 

tentang model pembelajaran yang inovatif. 

1.4.2.3  Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam memecahkan 

permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA khususnya materi energi serta 

dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa kelas 3 SD Negeri Kertaharja 

01 Kabupaten Tegal. 

1.4.2.4 Bagi Pembaca 

Digunakan sebagai salah satu bahan kajian untuk penelitian selanjutnya 

dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Pada landasan teori akan disajikan teori-teori yang menjadi landasan 

dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

sumber-sumber yang relevan. Teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut: 

2.1.1 Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan hal paling pokok. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan 

bergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai 

peserta didik. Ada beberapa pandangan tentang pengertian belajar. Syah (2010: 

90) mengatakan bahwa belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. 

Slameto (2013:2) berpendapat bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Sedangkan menurut Rifa’i dan Anni (2011: 84) belajar merupakan 

perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara individu dan 

lingkungannya. Pada pengertian lain belajar adalah adalah perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, menirukan, dan sebagainya (Sardiman: 2011:20).
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Hamalik (2003, dalam Susanto 2013: 3) menambahkan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku individu atau seseorang melaui interaksi 

dengan lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dalam 

lingkungannya untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan pskomotor. Adapun ciri-ciri belajar adalah adanya perubahan tingkah 

laku. Perubahan tingkah laku tersebut merupakan hasil interaksi individu dengan  

lingkungan, serta perilaku tersebut bersifat relatif menetap (Wiranataputra dkk 

2008: 1.14). 

Lebih dalam lagi Gagne (1997 dalam Rifa’i dan Anni 2011: 84-85) 

menyebutkan bahwa belajar merupaan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat 

pelbagai unsur yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan 

perilaku. Unsur-unsur tersebut meliputi: 

2.1.1.1 Peserta Didik 

Peserta didik didefinisikan sebagai warga belajar atau peserta pelatihan yang 

sedang melakukan kegiatan belajar. Dari definisi tersebut dapat kita pahami 

bahwa kedudukan siswa di sekolah adalah sebagai peserta didik atau warga 

belajar. Jadi keberadaan siswa merupakan salah satu unsur dalam kegiatan belajar. 

2.1.1.2 Rangsangan (Stimulus) 

Peserta didik memiliki organ panca indera yang berfungsi untuk menangkap 

rangsangan yang diterima oleh peserta didik. Peristiwa yang merangsang 

penginderaan peserta didik disebut stimulus. Banyak stimulus yang berada di 

lingkungan seseorang. Agar peserta didik mampu belajar optimal, ia harus 
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memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. Berdasarkan uraian tersebut 

maka kita dapat mengatakan bahwa agar peserta didik mampu belajar optimal 

maka guru sebagai fasilitator hendaknya dapat memberikan stimulus yang 

menarik minat peserta didik dan tentunya stimulus tersebut haruslah  berhubungan 

dengan materi pembelajaran. 

2.1.1.3 Memori 

Otak berguna untuk mentransformasikan hasil pengindraan ke dalam memori 

yang kompleks. Memori yang ada pada peserta didik berisi pelbagai kemampuan 

yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan 

belajar sebelumnya. 

2.1.1.4 Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Peserta didik 

yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori meberikan respon 

terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta didik akan diamati pada akhir 

proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja 

(performance). 

2.1.2  Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belajar. Mengacu pada 

Slameto (2010: 54) faktor tersebut terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. 

Berikut ini akan diuraikan mengenai kedua faktor tersebut. 

2.1.2.1 Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor 

kelelahan. Penjelasan selengkapnya diuraikan sebagai berikut: 
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2.1.2.1.1 Jasmaniah 

Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Kesehatan adalah 

keadaan atau hal sehat. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan serta 

bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, 

ngantuk jika badannya lemah, atau pun ada gangguan-gangguan kelainan fungsi 

alat inderanya serta tubuhnya. Oleh karena itu agar belajar dapat dilakukan secara 

optimal hendaknya seseorang menjaga kesehatannya. Sedangkan  cacat tubuh 

merupakan sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya 

mengenai tubuh/badan. Siswa yang cacat belajarnya akan terganggu. Jika hal ini 

terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan 

alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu.  

2.1.2.1.2 Psikologis 

 Terdapat tujuh faktor yang tergolong dalam faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu terdiri atas intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Uraian selengkapnya yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Intelegensi 

Inteligensi merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

dalam menghadapi dan menyesuaikan situasi baru secara cepat dan efektif, 

menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif, dan mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar. Namun faktor intelegensi saja tidak cukup, karena belajar merupakan satu 
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kesatuan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Sehingga 

siswa dengan intelegensi tinggi belum tentu lebih berhasil daripada siswa yang 

memiliki tingkat intelegensi rendah.  

(2) Perhatian 

Perhatian adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam belajar karena 

untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya dan hendaknya bahan pelajaran 

menarik perhatian dengan mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau 

bakatnya. 

(3) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar. Apabila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Okeh sebab itu 

penting bagi pengajar untuk memperhatikan minat siswa dalam belajar. 

(4) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat mempengaruhi belajar. Jika bahan 

pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya 

lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi 

dalam belajarnya. 

(5) Motif 

Motif erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan 

itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu 

sendiri sebagai daya penggerak/pendorong. Motif yang kuat sangatlah perlu dalam 
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belajar, di dalam membentuk motif yang kuat itu dapat dilaksanakan dengan 

adanya latihan-latihan/kebiasaan-kebiasaan dan pengaruh lingkungan yang 

memperkuat. 

(6) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana 

alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Anak yang 

sudah siap (matang)  belajarnya akan lebih berhasil. Jadi kemajuan baru untuk 

memiliki kecakapan tergantung dari kematangan dan belajar. 

(7) Kesiapan  

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon. Kesiapan muncul dari dalam 

diri seseorang dan berkaitan erat dengan kematangan.  

2.1.2.1.3 Kelelahan 

 Kelelahan terdiri atas kelelahan jasmani dan rohani (psikis). Kelelahan 

jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

Kelelahan mempengaruhi belajar. Oleh karenanya, agar siswa dapat belajar 

dengan baik haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam 

belajarnya. 

2.1.2.2 Faktor Ekstern 

Selain faktor intern, faktor lain yang mempengaruhi belajar adalah faktor 

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

ekstern ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan  faktor masyarakat. 

Penjelasan selengkapnya mengenai faktor ekstern diuraikan sebagai berikut: 
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2.1.2.2.1 Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan awal pada siswa. Terdapat 

faktor-faktor pada keluarga yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa. 

Faktor tersebut meliputi cara mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

Uraiannya adalah sebagai berikut:  

(1) Cara Orang Tua Mendidik 

Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat 

menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. Oleh karena itu 

hendaknya orang tua memperhatikan cara mendidik anaknya agar anak lebih 

mudah mencapai keberhasilan dalam belajarnya. 

(2) Relasi Antaranggota Keluarga 

Relasi antar anggota keluarga berpengaruh terhadap keberhasilan dalam belajar. 

Hubungan yang baik antar anggota keluarga mendukung keberhasilan belajar 

anak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih 

sayang, disertai bimbingan dari anggota keluarga. 

(3) Suasana Rumah 

Suasana rumah merupakan situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di 

dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah yang nyaman 

mendukung keberhasilan anak dalam belajar. Dan sebaliknya suasana yang 

kurang nyaman memberikan pengaruh negatif pada proses belajar anak. 

(4) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga berpengaruh terhadap belajar siswa. Hal tersebut 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan fasilitas belajar siswa, misalnya 
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kebutuhan makan, pakaian, kesehatan, alat tulis menulis, buku-buku, dan 

sebagainya. 

(5) Pengertian Orang Tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Orang tua wajib memberi 

pengertian dan mendorongnya, membantu sedapat mungkin kesulitan yang di 

alami anak di sekolah. 

(6)  Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan dalam keluarga akan berpengaruh terhadap 

sikap anak dalam belajar. Kebudayaan berkaitan dengan pembiasaan pada siswa.  

2.1.2.2.1 Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar siswa mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah. Penjelasan dari masing-masing faktor sekolah adalah 

sebagai berikut: 

(1) Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara/ jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. 

Metode mengajar itu mempengaruhi belajar. Metode belajar guru yang kurang 

baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula, begitu pun 

sebaliknya. Untuk mendukung keberhasilan belajar siswa, guru hendaknya berani 

mencoba metode-metode yang baru, yang dapat membantu meningkatkan 

kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Agar 

siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang 

setepat, efisien, dan efektif mungkin. 
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(2) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. 

Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Kurikulum 

yang tidak baik tersebut misalnya kurikulum yang terlalu padat, di atas 

kemampuan siswa, dan tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatian siswa. 

(3) Relasi Guru dengan Siswa 

Hubungan guru dengan siswa mempengaruhi proses belajar. Guru yang 

kurangberinteraksi dengan siswa secara akrab menyebabkan proses belajar-

mengajar itu kurang lancar. Juga siswa merasa jauh dari guru, maka siswa akan 

segan berpartisipasi secara aktif dalam belajar. 

(4) Relasi Siswa dengan Siswa 

Hubungan yang baik berpengaruh positif terhadap kemajuan belajar siswa. 

Hubungan baik tersebut ditandai dengan adanya sikap rukun, saling menghargai 

antar siswa, persaingan yang sehat, dan sebagainya.  

(5) Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan berkaitan erat dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan belajar. 

Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru, kedisiplinan 

pegawai/karyawan, kedisiplinan kepala sekolah, dan kedisiplinan tim BP dalam 

pelayanan kepada siswa, selain itu juga memerlukan adanya kedisiplinan siswa. 

Aspek kedisiplinan sekolah tersebut saling berkaitan untuk mendukung kemajuan 

belajar siswa di sekolah.  

(6) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memeperlancar penerimaan bahan 

pelajaran yang diberikan kepada siswa. Mengusahakan alat pelajaran yang baik 
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dan lengkap adalah perlu agar guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa 

dapat menerima pelajaran dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula. 

(7) Waktu Sekolah 

Waktu sekolah yang dimaksud adalah waktu belajar mengajar yang ditetapkan 

oleh sekolah. Waktu sekolah hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik dan 

psikis siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan baik.  

(8) Standar Pelajaran di atas Ukuran 

Berdasarkan teori belajar yang mengingat perkembangan psikis dan kepribadian 

siswa yang berbeda-beda, penetapan standar pelajaran di atas ukuran tidak boleh 

terjadi. Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan 

siswa masing-masing. Hal terpenting adalah tujuan yang telah di rumuskan oleh 

guru dapat tercapai. 

(9) Keadaan Gedung 

Keadaan gedung berkaitan dengan lingkungan tempat di mana siswa belajar. 

Keadaan gedung hendaknya disesuaikan dengan banyaknya siswa yang akan 

mengikuti kegiatan pembelajaran agar siswa merasa nyaman dalam belajar. Jika 

keadaan gedung tidak memadai bagi setiap siswa maka hal ini akan mengganggu 

proses belajar siswa. 

(10) Metode Belajar 

Metode belajar berkaitan dengan cara belajar yang tepat agar belajar menjadi 

efektif. Hal ini membutuhkan pembinaan dari guru. Dengan pembagian waktu 

belajar yang tidak baik, siswa justru tidak akan berhasil dalam belajar. Maka perlu 

belajar teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, cara belajar yang 

tepat, dan cukup istirahat sehingga hasil belajar akan meningkat.  
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(11) Tugas Rumah 

Tugas rumah adalah tugas yang diberikan guru kepada siswa untuk dikerjakan di 

rumah. Dalam memberikan tugas rumah, guru hendaknya menyesuaikan 

kemampuan siswa, karena apabila siswa diberikan tugas rumah berlebih justru 

akan mengganggu proses belajar siswa itu sendiri.  

2.1.2.2.2 Masyarakat 

Masyarakat merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga. 

Masyarakat berpengaruh pada belajar siswa secara ekstern. Faktor dalam 

masyarakat yang mempengaruhi belajar siswa yaitu: 

(1) Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

Kegiatan siswa di masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan 

pribadinya. Tetapi kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. 

Apabila terlalu banyak kegiatan siswa dalam masyarakat justru akan mengganggu 

belajar siswa. Oleh karena itu siswa harus bijaksana dalam membagi waktunya. 

(2) Mass Media 

Yang termasuk mass media yaitu media hiburan, misalnya bioskop, TV, radio, 

majalah/koran/komik/surat kabar dan sebagainya. Mass media berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun 

negatif. Oleh karena itu pihak orang tua harus ikut mengambil kontrol dalam 

memilih mass media yang boleh dan tidak boleh untuk digunakan anak guna 

mendukung belajar anak. 

(3) Teman Bergaul 

Pengaruh teman bergaul akan lebih cepat masuk dalam jiwa seorang anak. Agar 

siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar siswa memiliki 
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teman bergaul yang baik dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan 

dari  orang tua dan pendidik harus cukup bijaksana 

(4) Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Bentuk kehidupan masyarakat berkaitan dengan kebisaan yang tertanam dalam 

lingkungan tersebut. Kebiasaan hidup yang baik turut mempengaruhi belajar anak 

(Slameto 2010: 54-72). 

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa terdapat banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi belajar dan pada masing-masing faktor terdapat 

dampak positif maupun negatif terhadap kemajuan belajar siswa. Untuk itu 

diperlukan peran pihak tertentu dalam mencegah dampak negatif dari faktor-

faktor tersebut, seperi orang tua, guru, siswa, tokoh masyarakat, dan sebagainya. 

2.1.3 Pembelajaran 

Pada dasarnya pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta 

didik melakukan kegiatan belajar dengan tujuan terwujudnya efisiensi dan 

efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik (Isjoni 2010: 11). Gagne, 

Brings, dan Wager (1992, dalam Winataputra dkk 2008: 1.9) mengemukakan 

bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa (instruction is a set of effent 

that effect learners in such a way that learning is facilitated). Sedangkan Susanto 

(2013: 19) berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sementara Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pembelajaran 

diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses belajar antara guru dan siswa dimana di dalamya 

terdapat interaksi baik antara guru sebagai pendidik, siswa sebagai peserta didik, 

dan sumber belajar guna tercapanya tujuan belajar. Proses pembelajaran yang baik 

harus memperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi belajar demi 

tercapainya tujuan pembelajaran salah satunya adalah faktor eksternal yaitu faktor 

dari luar siswa yakni kondisi di luar siswa, dalam hal ini model pembelajaran 

mengambil peran penting berhasilnya proses pembelajaran. Hal tersebut searah 

dengan pendapat Joyce (1992, dalam Trianto 2014: 51) yang mengatakan bahwa 

setiap model mengarahkan dalam merancang pembelajaran untuk membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.4  Aktivitas Belajar 

Hamalik (2011: 179) mendefinisikan mengenai aktivitas belajar, yaitu 

berbagai aktivitas yang diberikan pada pembelajar dalam situasi belajar-mengajar. 

Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan siswa meperoleh muatan yang 

ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan 

tujuan kurikulum dapat tercapai. Hamalik (2013: 172) menambahkan bahwa 

aktivitas belajar diklasifikasikan menjadi delapan kelompok, yaitu: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi membaca, melihat gambar-gambar, 

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

dan bermain. 

(2)  Kegiatan-kegiatan lisan (oral), meliputi mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 
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(3)  Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, dan mendengarkan radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi menggambar, membuat grafik, 

diagram, peta, dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, 

dan berkebun. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental, meliputi merenung, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi minat, membedakan, berani, tenang, 

dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas secara sederhana aktivitas belajar adalah semua 

kegiatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

tujuan mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.5  Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa’i dan Anni (2011: 85). Pada pengertian 

lain, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar (Susanto 2013: 5). 
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Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari kegiatan  

belajar baik menyangkut ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selanjutnya 

Rifa’i dan Anni (2010: 86-89) menguraikan mengenai aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor, yaitu sebagai berikut: 

2.1.5.1  Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup  kategori pengetahuan 

(knowledge), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), 

penilaian (evaluation) lebih jelasnya yaitu:  

(1) Pengetahuan 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali informasi 

(materi peserta didikan) yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan 

mencerminkan tingkat hasil belajar paling rendah pada ranah kognitif. 

(2) Pemahaman 

Hasil belajar ini berada pada satu tahap di atas pengingatan materi sederhana, dan 

mencerminkan tingkat pemahaman paling rendah. 

(3) Penerapan 

Hasil belajar di bidang ini memerlukan tingkat pemahaman yang lebih tinggi 

daripada tingkat pemahaman sebelumnya. 

(4) Analisis 

Hasil belajar ini mencerminkan tingkat intelektual lebih tinggi daripada 

pemahaman dan penerapan, karena memerlukan pemahaman isi dan bentuk 

struktural materi peserta didikan yang telah dipelajari. 
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(5) Sintetis 

Hasil belajar di bidang ini menekankan perilaku kreatif, dengan penekanan dasar 

pada pembentukan  struktur atau pola-pola baru. 

(6) Penilaian 

Hasil belajar di bidang ini adalah paling tinggi di dalam hirarki kognitif karena 

berisi unsur-unsur seluruh kategori tersebut dan ditambah dengan keputusan 

tentang nilai yang didasarkan pada kritera yang telah ditetapkan secara jelas. 

2.1.5.2 Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori 

tujuan peserta didikan afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan 

(responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), pembentukan 

pola hidup (organization by value complex). Penjelasan masing-masing kategori 

afektif adalah sebagai berikut: 

(1) Penerimaan 

Hasil belajar ini berentangan dari kesadaran sederhana tentang adanya sesuatu 

sampai pada perhatian selektif yang menjadi bagian milik individu peserta didik. 

(2) Penanggapan 

Hasil belajar di bidang ini adalah penekanan pada kemahiran merespon (membaca 

materi peserta didikan), keinginan merespon (mengerjakan tugas secara sukarela), 

atau kepuasan dalam merespon (membaca untuk hiburan). 

(3) Penilaian 

Hasil belajar di bidang ini dikaitkan dengan perilaku yang konsisten dan cukup 

stabil di dalam membuat nilai yang dapat dikenali secara jelas. yang 

diklasifikasikan ke dalam sikap dan apresiasi akan masuk ke dalam kategori ini. 
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(4) Pengorganisasian 

Hasil belajar ini dapat berkaitan dengan konseptualisasi nilai (mengenali tanggung 

jawab setiap individu untuk memperbaiki hubungan antar manusia) atau  

pengorganisasian sistem nilai (mengembangkan rencana kerja yang memenuhi 

kebutuhan sendiri baik dalam peningkatan ekonomi maupun pelayanan sosial) 

(5) Pembentukan pola hidup 

Hasil belajar pada tingkat ini mencakup pelbagai aktivitas yang luas, namun 

penekanan dasrnya adalah pada kekhasan perilaku peserta didik atau peserta didik 

memiliki karakteristik yang khas. 

2.1.5.3. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik. Kategori jenis perilaku 

untuk ranah psikomotor adalah persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan 

terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks 

(complex over response), penyesuaian (adaptation), krativitas (originaliti). 

Penjelasan mengenai masing-masing kategori jenis perilaku ranak afektif 

dijelaskan pada uraian berikut: 

(1) Persepsi 

Persepsi berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk memperoleh 

petunjuk dan memandu kegiatan motorik. 

(2) Kesiapan 

Kategori ini mencakup kesiapan mental (kesiapan mental untuk bertindak), 

kesiapan jasmani (kesiapan jasmani untuk bertindak), dan kesiapan mental 

(keinginan untuk bertindak). Pada tingkatan ini persepsi terhadap petunjuk itu 

menjadi prasyarat penting. 
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(3) Gerakan Terbimbing 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal dalam belajar 

keterampilan kompleks. Ia meliputi gerakan peniruan dan mencoba-coba (dengan 

menggunakan pendekatan gerakan ganda untuk mengidentifikasi gerakan yang 

baik) 

(4) Gerakan Terbiasa 

Hasil belajar pada tingkatan ini berkaitan dengan keterampilan kinerja dari 

pelbagai tipe, namun pola-pola gerakannya kurang kompleks dibandingkan 

dengan tingkatan berikutnya yang lebih tinggi. 

(5) Gerakan Kompleks 

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran kinerja dari tindakan motorik 

yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. Hasil belajar pada tingkat ini 

mencakup kegiatan motorik yang sangat terkoordinasi. 

(6) Penyesuaian 

Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat baik 

sehingga individu partisipan dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi masalah baru. 

(7) Kreativitas 

Hasil belajar pada kategori tingkatan kreativitas menekankan aktivitas yang 

didasarkan pada keterampilan yang benar-benar telah dikembangkan. 

Pada penelitian ini, ranah belajar yang menjadi acuan hasil belajar siswa 

adalah pada ranah kognitif yang berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran dan ranah afektif yaitu yang berkaitan dengan 

perasaan, sikap, dan nilai. Sedangkan untuk mengetahui apakah hasil belajar yang 
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dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui 

evaluasi (Susanto 2013: 5). 

2.1.6 Karateristik Siswa SD 

Sebelum guru melakukan suatu pembelajaran kepada peserta didiknya, 

guru hendaknya mengetahui karakteristik peserta didik yang akan diajarnya agar 

guru dapat mengambil langkah yang tepat akan seperti apa pembelajaran yang 

akan diterapkan pada peserta didiknya sehingga tujuan pembelajaran akan lebih 

mudah dicapai. Oleh karenanya guru perlu mempelajari perkembangan peserta 

didik karena dengan mempelajari perkembangan peserta didik guru akan 

mengetahui perkembangan peserta didik dan guru akan tau bagaimana 

memberikan pengajaran yang tepat kepada siswanya. Selanjutnya Sumantri (2005, 

dalam Susanto 2013: 71) menjelaskan mengenai pentingnya mempelajari 

perkembangan siswa bagi guru yaitu: 

(1) Guru akan memperoleh ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja 

(2) Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak membantu kita untuk 

merespons sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu pada seorang anak. 

(3) Pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu mengenali 

berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. 

(4) Dengan mempelajari perkembangan anak akan membantu memahami diri 

sendiri. 

Anitah W, dkk (2009: 2.20-2.24) mengemukakan bahwa perkembangan 

siswa sekolah dasar usia 6-12 tahun termasuk pada perkembangan masa 

pertengahan (middle childhood) memiliki fase-fase yang unik dalam 

perkembangannya yang menggambarkan peristiwa penting bagi siswa yang 
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bersangkutan. Tahapan perkembangan siswa dapat dilihat dari aspek 

perkembangan berikut: 

2.1.6.1 Perkembangan Fisik 

Perkembangan ini berkiatan dengan perkembangan berat, tinggi badan, 

dan perkembangan motorik. Siswa pada tingkat sekolah dasar, kemampuan 

motoriknya mulai halus dan terarah. Berat badan siswa laki-laki lebih ramping 

daripada siswa perempuan, karena masa andolesen (transisi perkembangan dari 

anak-anak ke remaja) perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Gerakan-gerakan 

yang dilakukan siswa sudah mula mengarah pada gerakan yang kompleks, rumit, 

dan cepat serta sudah mampu menjaga keseimbangan dengan tepat. 

2.1.6.2 Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial siswa pada tingkat Sekolah Dasar sudah terasa ada 

pemisahan kelompok jenis kelamin sehingga dalam pengelompokkan siswa lebih 

senang berkelompok berdasarkan jenis kelamin, padahal kurang sesuai menurut 

kriteria pengelompokan belajar. Rasa kepemimpinan sangat tinggi juga rasa kerja 

sama dan empati sudah mulai tumbuh dalam usia ini. 

2.1.6.3 Perkembangan Bahasa 

Pada masa ini perkembangan bahasa siswa terus berlangsung sacara 

dinamis. Dilihat dari cara siswa berkomunikasi menunjukkan bahwa mereka 

sudah mampu menggunaan bahasa yang halus dan kompleks. Menurut Susanto 

(2013: 74) bagi anak usia sekolah dasar, perkembangan bahasa ini, minimal dapat 

menguasai tiga kategori, yatu: (1) dapat membuat kalimat yang lebih sempurna; 

(2) dapat membuat kalimat majemuk; (3) dapat menyusun dan mengajukan 

pertanyaan. 
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2.1.6.4 Perkenbangan Kognitif 

Perkembangan kognitif siswa sekolah dasar berkembang secara dinamis. 

Piaget (dalam Anitah W 2009: 2.22) mengemukakan bahwa pada usia Sekolah 

Dasar siswa akan memiliki kemampuan berfikir operasional konkret (concrete 

operational) yang disebut pula sebagai masa performing operation. Pada tahap ini 

siswa sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, 

menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. 

Siswa Sekolah Dasar sudah mampu menyadari konservasi yakni menghubungkan 

aspek-aspek yang berbeda secara cepat.  Kemampuan berpikir operasional konkret 

merupakan  suatu kemampuan prasyarat untuk menuju pada kemampuan formal 

oprasional. 

2.1.6.5 Perkembangan Moral 

Susanto (2013: 76) mengatakan perkembangan moral pada anak usia 

sekolah dasar adalah bahwa anak sudah dapat mengikuti peraturan atau tuntutan 

dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini (usia 11 atau 12 

tahun), anak sudah dapat memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di 

samping itu anak sudah dapat mensosialkan setiap bentuk perilau dengan konsep 

benar salah atau baik buruk. Anitah W (2009: 2.22) menambahkan bahwa 

perkembangan moral yang harus dimiliki siswa sekolah dasar adalah kemampuan 

bertindak menjadi orang baik. Tindakan yang dilakukan selalu berorientasi kepada 

orang lain yang dianggap berbuat baik. Bahkan siswa akan melakukan tindakan 

yang baik apabila orang lain merasa senang. Tidak hanya itu, pada usia sekolah 

dasar siswa harus mampu berperilaku baik menurut orang lain seperti menunaikan 

kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka hendaknya guru mampu memberi 

contoh yang baik dalam berperilaku. Karena anak pada usia sekolah dasar dalam 

berperilaku selalu berorientasi kepada orang lain yang dianggap berbuat baik  

2.1.6.6 Perkembangan Ekspresif 

Pola perkembangan ekspresif siswa sekolah dasar dapat dilihat dari 

kegiatan ungkapan bermain dan kegiatan seni (art). Siswa sekolah dasar sudah 

menyadari aturan dari suatu permainan, bahkan siswa di usia itu sudah mulai 

membina hobinya. 

2.1.6.7 Aspek-aspek Intelegensi 

Pada usia sekolah dasar (usia 6-12 tahun) anak sudah dapat mereaksi 

rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut 

kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan 

menghitung (Susanto 2013: 72). Yusuf (2004, dalam Susanto 2013: 72) 

berpendapat bahwa pada anak usia 6-12 tahun ini ditandai dengan tiga 

kemampuan atau kecakapan baru, yaitu mengklasifikasikan (mengelompokkan), 

menyusun, dan mengasosiasikan (menghubungkan atau menghitung) angka-angka 

atau bilangan. Disamping itu pada akhir masa ini anak sudah memiliki 

kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang sederhana. 

2.1.6.8 Aspek Kebutuhan Siswa 

Secara umum ada dua kebutuhan siswa: (1) psikologi biologis yang 

dinyatakan dalam keinginan, minat, tujuan, harapan, dan misalnya; (2) sosial yang 

berkaitan dengan tuntutan lingkungan masyarakat. 

Dengan mengetahui karakteristik siswa SD maka guru akan dapat 

memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan berpikir 
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mereka sehingga akan lebih mudah bagi siswa untuk memahami pembelajaran 

yang diberikan oleh guru. Marsh (1996 : 19, dalam Izzaty 2008) memberikan 

pendapatnya mengenai strategi guru dalam pembelajaran pada masa kanak-kanak 

akhir (usia SD) sebagai berikut: (1) Menggunakan bahan-bahan yang konkret, 

misalnya barang/benda konkret, (2) Menggunakan alat visual, misalnya OHP, 

transparan, (3) Menggunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari 

hal yang bersifat sederhana ke hal yang bersifat kompleks, (4) Menjamin 

penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik, misalnya menggunakan 

angka kecil dari butir-butir kunci, (5) Memberi latihan nyata dalam menganalisis 

masalah atau kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki, dan curah pendapat. 

2.1.7 Performansi Guru 

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

ditetapkan. Dilihat dari arti kata, kinerja berasal dari kata performance (Supardi 

2013: 45). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa istilah lain dari 

performansi guru adalah kinerja guru. Susanto (2013: 29) mengemukakan bahwa 

kinerja guru merupakan prestasi, hasil, atau kemampuan yang dicapai atau 

diperlihatkan oleh guru dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran. 

Sedangkan menurut Supardi (2013: 54) kinerja guru merupakan suatu kondisi 

yang menunjukkan kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya di madrasah 

serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau 

selama melakukan aktivitas pebelajaran. 

Seorang guru dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila memenuhi 

standar kualitas guru seperti hasil riset, Teacher quality is the most important 
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determinant of the school quality yag tergabung dalam National Center for 

Educational Statistic di Amerika Serikat (NCES) mengatkan bahwa standar 

kualitas yang harus dipenuhi oleh guru adalah: 1) the academic skills of teacher, 

2) teacher assignment, 3) teacher experience, dan 4) professional development 

(Rivkin, dkk 2005 dalam Supardi: 2013: 14). 

Maksud dari kutipan di atas adalah bahwa kemampuan akademik berkaitan 

dengan penguasaan tingkat pendidikan, penguasaan kompetensi pedagogik. 

Kemampuan assignment adalah berkaitan dengan kemampuan dalam membina 

hubungan dan kepribadian yang mantap. Pengalaman guru adalah seberapa besar 

pengalaman yang telah dijalankan oleh guru dapat menigkatkan kinerjanya. 

Pengembangan professional guru diharapkan guru dapat mendapatkan profesinya 

yang dilandasi penguasaan dasar-dasar professional guru dalam kegiatan 

pembelajaran terhadap peserta didik di dalam maupun di luar kelas. 

Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi-

kompetensi yang dipersyaratkan dipenuhi. Kompetensi tersebut meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen). Menurut Rusman (2013:22) penjelasan mengenai masing-masing 

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional adalah sebagai berikut: 

2.1.7.1 Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi  pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (SNP Pasal 28 ayat 3 
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butir a). Artinya guru harus menguasai manajemen kurikulum, mulai dari 

merencanakan perangkat kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan mengevaluasi 

kurikulum, serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama 

terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik agar kegiatan pembelajaran 

lebih bermakna dan berhasil guna 

2.1.7.2 Kompetensi Kepribadian/ Personal 

Kompetensi kepribadian berarti kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia (SNP pasal 28 ayat 3 butir b). Artinya guru harus memiliki kepribadian 

yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan tri-pusat yang dikemukakan 

oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun 

Karso, Tut Wuri Handayani (di depan gru memberi contoh/teladan, di tengah 

memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan/motivasi) 

2.1.7.3 Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (SNP, 

pasal 28 ayat 3 butir d). Artinya guru harus menunjukkan kemampuan 

berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama 

teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas 

2.1.7.4 Kompetensi Professional 

Kompetensi adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, pasal 28 
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ayat 3 butir c). Artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan 

dengan bidang studi atau subjek matter yang akan diajarkan serta penguasaan 

didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritis, mampu 

memilih model, strategi, dan metode tepat serta mampu menerapkannya dalam 

kegiatan pembelajaran 

Berdasarkan uraian di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa 

performansi atau kinerja guru adalah capaian kemampuan guru dalam memenuhi 

tanggung jawabnya sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik 

sesuai dengan kriteria ketercapaian kompetensi yang harus dipenuhi oleh guru. 

2.1.8 Hakikat IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada dasarnya adalah ilmu yang 

mempelajari lingkungan alam di sekitar manusia. IPA merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan atau sains yang semula berasal dari bahasa inggris science. Kata 

science sendiri berasal dari kata dalam bahasa latin scentia yang berarti saya tahu. 

Science terdiri dari social science (ilmu pengetahuan sosial) dan natural science 

(ilmu pengetahuan alam). Namun, dalam perkembangannya science sering 

diterjemahkan sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam saja (Sumantri 

dalam Trianto,  2014: 136). 

Samatowa (2011: 3) mengatakan bahwa IPA adalah ilmu yang 

berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan alam dan mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Sementara itu H.W Fowler (dalam 

Trianto 2010: 136) mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai pengetahuan 

yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala 

kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. Kardi dan Nur 
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(dalam Trianto 2014: 136) menyebutkan pendapatnya tentang definisi Ilmu 

Pengetahuan Alam yaitu ilmu tentang dunia zat, baik makhluk hidup maupun 

benda mati yang diamati. Istilah lain tentang definisi Ilmu Pengetahuan alam 

dikemukakan oleh Winaputra (1992, dalam Samatowa 2011: 3) yang mengatakan 

bahwa:  

IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan 

kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku 

umum yang berupa kesimpulan dari hasil observasi dan 

eksperimen/sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu tersusun 

dalam satu system, tidak berdiri sendiri, satu dengan lainnya saling 

berkaitan, saling menjelasakan sehingga seluruhnya merupakan 

satu kesatuan yang utuh, sedangkan berlaku umum artinya 

pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh seseorang atau 

beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan 

memperoleh hasil yang sama atau konsisten. 

Masih terkait dengan definisi Ilmu Pengetahuan Alam, Susanto (2013: 

167) menjelaskan bahwa Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami 

alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan. Berdasarkan  beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa IPA merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang alam yang 

tersusun melalui prosedur yang sistematis, tidak berdiri sendiri, saling berkaitan 

dan berlaku umum. 

2.1.9 Hakikat Pembelajaran IPA di SD 

IPA atau istilah lain sering disebut dengan Sains adalah salah satu mata 

pelajaran pokok yang terdapat di dalam kurikulum Indonesia termasuk pada 

tingkatan Sekolah Dasar (SD). Pembelajaran sains merupakan pembelajaran 

berdasarkan pada prinsip-prinsip,konsep-konsep proses yang mana dapat 
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menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep IPA. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA di sekolah dasar dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan 

bukan hafalan terhadap kumpulan konsep IPA (Susanto 2013: 170). Menurut 

Blough, et al (1958, dalam Samatowa 2006: 104) 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar perlu didasarkan pada 

pengalaman untuk membantu siswa belajar IPA, mendiskrisikan dan 

menjelaskan hasil kerja dan prosedurnya. Tujuan utama pebelajaran 

IPA SD adalah membantu siswa memperoleh ide, pemahaman, dan 

keterampilan (life skills) esensial sebagai warga negara. Life skills 

esensial yang perlu dimiliki siswa adalah kemapuan menggunaan 

alat tertentu, kemampuan mengamati benda dan lingkunga 

sekitarnya, kemampuan mendengarkan, kemampuan berkomunikasi 

secara efektif, menanggapi, dan memecahkan masalah secara efektif. 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar tidak hanya sekedar pada penguasaan materi, melainkan menitikberatkan 

pada pengalaman belajar siswa dalam mempelajari IPA sesuai dengan tujuan 

utama pembelajaran IPA SD yaitu membantu siswa memperoleh ide, pemahaman, 

dan keterampilan (life skills). Hal ini sejalan dengan pendapat Samatowa (2006: 

104) yang mengatakan: 

Pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan, membangkitkan ide-ide siswa, 

membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di 

lingkungannya, membangun keterampilan yang diperlukan, dan 

menimbulkan kesadaran siswa bahwa belajar IPA menjadi sangat 

diperlukan untuk dipelajari. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di SD 

menekankan agar siswa SD mengenal konsep IPA dengan benar, bukan hanya 

menghafal konsep-konsep IPA tetapi memahami IPA dengan prosedur IPA yang 
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sistematis dengan harapan siswa dapat mengaitkan dan mengaplikasikan teori-

teori IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.10 Materi Energi 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha.  Manusia memperoleh 

energi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jika kekurangan makanan 

atau minuman, maka tubuh terasa lemah seolah- olah tidak bertenaga. Berikut 

akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk energi. 

2.1.10.1 Bentuk-bentuk Energi 

Bentuk-bentuk energi meliputi energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi 

listrik, energi bunyi, energi kimia. Penjelasan betuk energi adalah sebagai berikut: 

(1) Energi Panas 

Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda. Jadi, energi 

panas berasal dari benda yang memiliki suhu tinggi.  

(2) Energi Cahaya 

Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Misalnya, 

energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, dan lampu. Cahaya 

matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui 

fotosintesis serta untuk menerangi bumi dan segala isinya di saat siang hari.  

(3) Energi Gerak 

Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang 

dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya, air yang mengalir, angin, 

orang yang berlari, kereta yang berjalan, dan roda yang berputar. 
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(4) Energi Listrik 

Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Alat yang 

dapat menghasilkan energi listrik disebut sumber listrik. Contoh sumber listrik, 

antara lain, baterai, aki, dan generator.  

(5) Energi Bunyi 

Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan 

bunyi. Energi bunyi dapat diketahui melalui telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh 

benda-benda yang bergetar. Misalnya, senar gitar yang dipetik dapat 

menimbulkan bunyi karena bergetar. 

(6) Energi Kimia 

Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari hasil reaksi kimia. Energi kimia 

banyak terdapat dalam bahan makanan dan bahan bakar. 

2.1.10.2 Perubahan Energi 

Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun, 

energi dapat diubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Contoh perubahan bentuk 

energi, antara lain: 

(1) energi gerak dapat diubah menjadi energi listrik 

(2) energi matahari dapat diubah menjadi energi kimia, 

(3) energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya, 

(4) energi kimia dapat diubah menjadi energi gerak, dan sebagainya. 

2.1.10.3 Macam-macam Sumber Energi 

Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan energi pada benda 

lain untuk melakukan usaha. Macam-macam sumber energi yang terdapat di bumi 
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ini meliputi sumber energi makanan, minyak dan gas bumi, baterai, energi listrik, 

matahari, air dan angin. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

(1) Makanan 

Makanan yang kita makan sehari-hari merupakan salah satu sumber energi. 

Makanan merupakan salah satu sumber kimia. Setelah makan kita akan merasa 

berenergi dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan untuk manusia 

berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memperoleh energi dari matahari. 

Hewan memeroleh energi dari tumbuhan dan hewan lain yang dimakan. 

(2) Minyak Bumi dan Gasa Alam 

Saat ini, sebagian besar bahan bakar untuk kendaraancdan berbagai mesin berasal 

dari minyak bumi. Saat melakukan pengeboran minyak bumi, adakalanya 

mengenai lapisan gas yang disebut gas bumi atau gas alam. 

(3) Baterai 

Di dalam baterai terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan energi kimia. Saat 

baterai digunakan, energi kimia tersebut berubah menjadi energi listrik Ukuran 

baterai bermacam-macam, ada yang besar, ada pula yang kecil. Baterai 

merupakan sumber energi yang sangat praktis dan mudah dibawa kemana-mana. 

Namun, energi listrik yang dihasilkan baterai tidak begitu besar. 

(4) Energi Listrik 

Energi listrik digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai untuk 

menyalakan lampu penerangan sampai untuk menghidupkan alat-alat listrik 

lainnya. Misalnya, kipas angin, radio, televisi, lemari es, setrika, tape recorder 

(baca: tip rekorder), komputer, kompor listrik, dan penanak nasi atau rice cooker 

(baca: rais kuker). 
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(5) Matahari 

Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Matahari 

memancarkan cahaya dan panas. Jadi matahari merupakan salah satu 

sumberenergi panas yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu kita sangat bergantung pada matahari. 

(6) Air 

Aliran air dapat menghasilkan energi. Contohnya, air terjun. Jadi, air terjun juga 

merupakan sumber energi. Energi yang berasal dari aliran air terjun dapat 

digunakan untuk memutar turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Putaran 

yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator listrik sehingga energi 

listrik dapat dihasilkan.  

(7) Angin 

Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi. Jadi, angin juga 

termasuk sumber energi. Manusia telah memanfaatkan energi angin sejak dahulu. 

Misalnya, untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. 

Saat ini, angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi. 

2.1.10.4 Tujuan Penggunaan Sumber Energi 

Penggunaan sumber energi adalah proses atau cara untuk memanfaatkan 

sumber energi. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat lepas dari 

kebutuhan akan energi. Semua aktivitas yang dilakukan selalu membutuhkan 

energi. Energi yang dibutuhkan berasal dari sumber energi. Tanpa adanya energi, 

makhluk hidup akan mati.Tujuan penggunaan sumber energi, antara lain, sebagai 

berikut : 
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(1) Menghasilkan Penerangan 

Untuk menerangi rumah dan lingkungan sekitar di waktu malam, 

masyarakat di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik umumnya 

menggunakan lampu minyak. Sedangkan, untuk daerah yang sudah terjangkau 

jaringan listrik, masyarakatnya menggunakan lampu listrik untuk menerangi 

rumah dan lingkungan sekitarnya. 

(2) Menghasilkan Panas dan Dingin 

Pada daerah dingin, orang membuat pakaian dari bahan yang tebal dan 

menciptakan pemanas ruangan agar tidak kedinginan. Sebaliknya, orangorang 

yang tinggal di daerah panas memerlukan pendingin ruangan. Contoh alat yang 

digunakan untuk mendinginkan bahan makanan dan minuman adalah lemari es 

(kulkas).  

(3) Menggerakkan Suatu Benda 

Mobil dan kendaraan bermotor menggunakan energi gerak. Energi gerak 

tersebut, umumnya diperoleh dari bahan bakar bensin atau solar sehingga 

kendaraan dapat berjalan. Nelayan yang mempunyai perahu layar, memanfaatkan 

energi gerak yang berasal dari angin saat akan melaut. Energi gerak tersebut 

digunakan untuk menggerakkan perahu layarnya.  

2.1.10.5 Penghematan Energi 

Sumber energi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber energi 

yang dapa diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh 

sumber energi yang dapat diperbarui, antara lain baterai, makanan, air, angin, dan 

matahari. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui, antara lain, minyak 

bumi, gas alam, batu bara, dan barang-barang tambang lain 
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Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang 

apabila sudah habis terpakai, tidak dapat dibentuk lagi dalam waktu yang singkat. 

Oleh karena itu, manusia selalu berusaha dengan segala kepandaiannya untuk 

dapat menemukansumber energi baru. Agar sumber energi yang telah disediakan 

oleh alam ini tidak cepat habis, maka perlu digalakkan tindakan penghematan 

energi sedini mungkin. Usaha untuk menghemat energi yang dapat kita terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: 

(a) menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi, 

(b) mematikan alat-alat listrik bila tidak digunakan, 

(c) kamar kosong tidak perlu diberi penerangan, 

(d) menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar, 

(e) mematikan keran air apabila selesai digunakan, 

(f) menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian, 

(g) menggunakan kompor yang hemat energi. 

(Priyono dan Sayekti 2008 : 119-136) 

2.1.11 Model Pembelajaran 

Guru adalah salah satu yang komponen penting dalam pembelajaran yang 

berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pembelajaran. Guru dalam 

memainkan perannya sebagai pendidik, dalam hal ini pendidik di sekolah haruslah 

memiliki kecakapan dalam mengajarkan sebuah materi pembelajaran. Guru harus 

menguasai dan dapat menerapkan berbagai keterampilan mengajar salah satunya 

yaitu dengan melakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan model-model 

pembelajaran guna memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Penguasaan 
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model pembelajaran adalah salah satu bagian dari kompetensi guru yang harus 

dipenuhi yakni kompetensi professional. 

Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk 

strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Pedoman 

itu memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran (Daryanto 2013: 412). Joyce (dalam Trianto 

2014: 52) mengatakan : 

“A model of teaching is plan or pattern that we can use to design 

face to face teaching in classrooms or tutorial settings and to shape 

instructional material including books, films, tapes, computer-

mediated programs, and curricula(longterm courses of study). 

Each model guides us as we design instruction to help students 

achieve various objectives”. 

Maksud dari kutipan tersebut adalah model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola 

mengajar serta tatap muka di dalam kelas atau mengatur tutorial, dan untuk 

menentuan materi/perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film-film, tape-tape, program-program media komputer, dan kurikulum (sebagai 

kursus untuk belajar. Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain 

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mecapai berbagai tujuan. Trianto 

(2014: 52) menambahkan bahwa yang dimaksud dengan model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual berupa prosedur sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar yang menjadi pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para guru dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dan materi yang akan 

diajarkan, juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran, juga 

dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut dan tingkat 

kemampuan peserta didik (Trianto 2014: 54). Oleh karena itu guru dalam 

menentukan model pembelajaran hendaknya memperhatikan aspek-aspek seperti 

yang telah disebutkan di atas meliputi materi yang akan diajarkan, tujuan yang 

akan dicapai, dan tingkat kemampuan peserta didik, dalam hal ini adalah tingkat 

pemahaman peserta didik dalam menerima materi. 

2.1.12 Model Pembelajaran Kooperatif 

Banyak definisi mengenai model pembelajaran kooperatif, di antaranya, 

definisi pembelajaran kooperatif menurut Parker (1994, dalam Huda 2014: 29) 

yaitu kelompok kecil kooperatif sebagai suasana pembelajaran di mana para siswa 

saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas 

akademik untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya, Slavin (1995, dalam Isjoni 

2010: 15) mendefinisikan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model pembelajaran dimana system belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat  

merangsang siswa lebih  bergairah  dalam  belajar. 
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Pengertian lain tentang model pembelajaran kooperatif dikemukakan oleh 

Daryanto dan Raharjo (2013: 241) bahwa model pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-

kelompok yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesakan permasalahan 

untuk menerapkan pengetahuan dan keterapilan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran.  Model pembalajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial (Suprijono 2012: 61).  

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan model 

pembelajaran kooperatif adalah suatu kondisi pembelajaran dimana siswa belajar 

dalam sebuah kelompok-kelompok kecil secara heterogen dan saling berinteraksi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Selanjutnya Nur (2000. dalam 

Daryanto dan Raharjo 2013: 242) mengemukakan bahwa terdapat adanya prinsip 

dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut: 

(1) Setiap anggota kelompok (peserta didik) bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakan dalam kelompknya. 

(2) Setiap anggota kelompok (peserta didik) harus mengetahui bahwa semua 

anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. 

(3) Setiap anggota kelompok (peserta didik) harus membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama diantara anggota kelompoknya 

(4) Setiap anggota kelompok (peserta didik akan dikenai evaluasi 

(5) Setiap anggota kelompok (peserta didik) berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 
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(6) Setiap anggota kelompok (peserta didik) akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif. 

Adapun ciri-ciri model pembelajaran kooperatif menurut Daryanto dan 

Raharjo (2013: 242) adalah sebagai berikut: 

(1) Peserta didik dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar 

sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

(2) Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memilik kemampuan yang 

berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, maupun rendah. Jika 

mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta 

memperhatikan kesetaraan gender. 

(3) Penghargaan lebih menencakankan pada kelompok daripada masing-masing 

individu. 

2.1.13 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) 

Team Assisted Individualization (TAI) adalah salah satu pengembangan 

dari model pembelajaran berbasis cooperative learning yang dikembangkan oleh 

Robert E. Slavin. Tipe ini mengombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif 

dan pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasai kesulitan 

belajar peserta didik secara individual. Ciri khas dari pada tipe TAI ini adalah 

setiap peserta didik secara individual belajar materi yang sudah dipersiapkan oleh 

guru (Daryanto dan Raharjo 2013: 246). Slavin (1984, dalam Huda 2013: 200) 

mengungkapkan bahwa tujuan TAI adalah untuk meminimaisasikan pengajaran 
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individual yang terbukti kurang efektif, selain juga ditujukan untuk meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan, serta motivasi siswa dengan belajar kelompok. 

Dalam metode TAI siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuannya 

yang beragam. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa dan ditugaskan 

untuk menyelesaikan materi pembelajaran atau PR tertentu. Pada awalnya, jenis 

metode ini dirancang khusus untuk mengajarkan matematika atau keterampilan 

menghitung pada siswa-siswa SD kelas 3-6. Akan tetapi pada perkembangan 

berikutnya metode ini diterapkan pada materi-materi pebelajaran yang berbeda. 

(Huda 2014: 125). Unsur-unsur model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) adalah sebagai berikut: 1) teams/pembagian siswa 

anggota kelompok, 2) Tes penempatan, 3) Materi Kurikulum, 4) Belajar 

kelompok, 5) Skor Tim dan Rekognasi Tim, 6) Kelompok Pengajaran, 7) Tes 

Fakta, 8) Unit Seluruh Kelas (Slavin 2005: 195-196). 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TAI menurut Daryanto dan 

Raharjo (2013: 248) meliputi: 

(1) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari materi 

pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. 

(2) Guru memberikan kuis secara individual kepada peserta didik untuk 

mendapatkan skor dasar atau skor awal. 

(3) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta 

didik dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan (tinggi, 

sedang, atau rendah). Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, 

suku yang berbeda serta kesetaraan gender. 
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(4) Hasil belajar peserta didik secara individual didiskusikan dalam kelompok. 

Dalam diskusi kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban 

teman satu kelompok. 

(5) Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman, mengarahkan, 

dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

(6) Guru memberikan kuis kepada peserta didik secara individual 

(7) Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya 

(terkini). 

Menurut Slavin (1984, dalam Huda 2013: 201) terdapat beberapa manfaat 

TAI yang memungkinkan memenuhi kriteria pembelajaran efektif. Di antaranya 

adalah 1) meminimalisasikan keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan 

pengelolaan rutin; 2) melibatkan guru untuk mengajar kelompok-kelompok kecil 

yang heterogen; 3) memudahkan siswa untuk melaksanakannya karena teknik 

operasional yang cukup sederhana; 4) memotivasi siswa untuk mempelajari 

materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat, tanpa jalan pintas; dan 5) 

memungkinkan siswa untuk bekerja dengan siswa-siswa lain yang berbeda 

sehingga tercipta sikap positif di antara mereka. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Model pembelajaran kooperatif terbukti dapat meningkatkan prestasi dan 

ingatan belajar peserta didik. Ini dibuktikan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Tran (2011) dengan judul “The Effects of Cooperative Learning on 
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the Academic Achievement and Knowledge Retention” atau “Pengaruh 

Pembelajaran Kooperatif pada Prestasi Belajar dan Ingatan”. Penelitian tersebut  

menghasilkan pernyataan sebagai berikut: 

The results showed that after approximately 8 weeks students who 

were instructed using cooperative learning achieved significantly 

higher scores on the achievement and knowledge retention 

postteststhan did students who were instructed using lecture-based 

teaching. The study supports the effectiveness of cooperative learning 

in Vietnamese higher education. 

maksud dari kutipan di atas adalah hasil penelitian memperlihatkan setelah kira-

kira delapan minggu siswa dibimbing menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif sukses mendapat skor yang signifikan lebih tinggi pada hasil postest 

dalam prestasi dan ingatan pengetahuan dibandingkan dengan siswa dengan 

menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Penelitian ini mendukung 

keefektifan pembelajaran kooperatif di SMA Vietnam. 

Model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) merupakan 

bagian dari model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran TAI terbukti 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran pada mata pelajaran 

IPA. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah lalu yang dilakukan oleh Nneji 

(2011) yang berjudul “ Impact of Framing and Team Assisted Individualized 

Instructional Strategies Students’ Achievement In Basic Science in The North 

Central Zone of Nigeria”. atau “Pengaruh Strategi Pembelajaran Farming dan 

Team Assisted Individualized  Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA 

Dasar di Daerah Pusat Nigeria Utara”. Penelitian tersebut menghasilkan persepsi 

sebagai berikut: 
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The findings agree that both TAI and framing strategies are effective 

in promoting students’ achievement in Basic Science in the Northern 

region of Nigeria. Thus, these teaching strategies could serve as 

viable alternatives to the teaching. Basic Science and a viable 

strategy to ensure effective implementation of the new 9-year basic 

Education Curriculum in Nigeria 

Maksud dari kutiapan tersebut adalah ditemukan bahwa antara strategi TAI dan 

Farming efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pendidikan IPA 

dasar di Wilayah Nigeria Utara. Sehingga strategi pembelajaran ini dapat 

dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran IPA Dasar dan strategi ini efektif 

dalam pelaksanaannya pada kurikulum pendidikan dasar 9 tahun di Nigeria. 

Sedangkan di Indonesia penelitian tentang model pembelajaran TAI 

bukanlah penelitian pertama yang dilakukan oleh peneliti, melainkan sudah 

dilaksanakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, mulai dari jenjang sekolah dasar 

hingga jenjang menengah atas. Pertama, penelitian dilakukan oleh Hijriyah (2013) 

berjudul ”Keefektifan Model Pembelajaran  Team Assisted Individualization 

(TAI) terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV pada Materi Globalisasi di SD 

Negeri 2 Tinggarjaya Banyumas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada 

kelas eksperimen diketahui lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

menggunakan model konvensional pada kelas kontrol. Terbukti dengan hasil rata-

rata nilai PKn materi Globalisasi pada kelas eksperimen sebesar 83,39 sedangkan 

kelas kontrol hanya sebesar 76,07. 

Selanjutnya penelitian dilaksanakan oleh Puspitasari (2013) yang berjudul 

“Penerapan Model Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) dalam 

Meningkatkan Pembelajaran IPA di Kelas V SD”. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa terdapat peningkatan hasil belajar setelah dilaksanakannya penerapan 

model pembelajaran TAI yaitu sebelum diadakan penelitian tindakan kelas, hasil 

belajar rata-rata kelas 73, 05 dengan ketuntasan 78 % kemudian setelah diadakan 

penelitian tindakan kelas hasil belajar meningkat dengan nilai rata-rata kelas 76, 

48 dengan ketuntasan 86% pada siklus 1 dan pada siklus II kembali terjadi 

peningkatan hasil belajar yaitu nilai rata-rata kelas menjadi 86,83 dengan 

ketuntasan 100%. 

Kemudian penelitain tentang TAI juga dilakukan oleh Surita (2012) yang 

berjudul “Peningkatan Hasil belajar Menggunakan Team Assisted 

Individualization Pembelajaran Matematika Kelas VI SD N 12 Kubu”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar setelah 

dilaksanakannya penerapan model pembelajaran TAI yaitu sebelum diadakan 

penelitian tindakan kelas, hasil belajar rata-rata kelas 51,67 dengan ketuntasan 

44,44 % kemudian setelah diadakan penelitian tindakan kelas dengan satu siklus 

yang dilaksanakan melalui 3 pertemuan didapati peningkatan hasil belajar yaitu 

pada pertemuan ke-1 nilai rata-rata kelas 58,33 dengan ketuntasan 55,56% pada 

pertemuan ke-2 nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 63 dengan ketuntasan 

72,22% dan pada pertemuan  ke-3 rata-rata kelas kembali meningkat menjadi 

64,70 dengan ketuntasan 73,33%. 

Selanjutnya penelitian TAI dilakukan oleh Fitri (2014) berjudul 

“Perbedaan Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization dengan Pembelajaran 

Konvensional pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa MTsN Model Padang”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe TAI pada kelas eksperimen diketahui lebih baik 

daripada hasil belajar siswa yang menggunakan model konvensional pada kelas 

kontrol. Terbukti dengan hasil rata-rata nilai pada mata pelajaran Ekonomi pada 

kelas eksperimen sebesar 86, 33, sedangkan kelas kontrol hanya sebesar 71,71. 

Kemudian Rahmadeni (2013) melakukan penelitian berjudul “Peningkatan 

Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 1 dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) di SMA 

Negeri 2 Bukittinggi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

hasil belajar setelah dilaksanakannya penerapan model pembelajaran TAI yaitu 

sebelum diadakan penelitian tindakan kelas, hasil belajar nilai rata-rata ulangan 

harian kelas XI IPS hanya hanya mencapai 46-64 kemudian setelah dilaksanakan 

penelitian tindakan kelas hasil belajar meningkat yaitu nilai rata-rata kelas 

menjadi 76,35 dengan ketuntasan 67,65% pada siklus I dan pada siklus II kembali 

terjadi peningkatan hasil belajar yaitu nilai rata-rata kelas menjadi 82,70 dengan 

ketuntasan 88,24%. 

Berikutnya penelitian TAI dilaksanakan oleh Trisna (2012) berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar Biologi Melalui Model Team Assisted 

Individualization dengan Media Audio Visual”. Penelitian ini di laksanakan di di 

kelas X 3 SMA Negeri 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar setelah dilaksanakannya 

penerapan model pembelajaran TAI yaitu sebelum diadakan penelitian tindakan 

kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai  ketuntasan 60%  dengan KKM 74 

kemudian setelah diadakan penelitian tindakan kelas hasil belajar meningkat yaitu 

nilai rata-rata kelas menjadi 79 dengan ketuntasan 73,68 % pada siklus 1 dan pada 
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siklus II kembali terjadi peningkatan hasil belajar yaitu nilai rata-rata kelas 81 

dengan ketuntasan 84,21%. 

Mengacu pada beberapa penelitian di atas, maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian untuk membuktikan bahwa model pembelajaran TAI juga 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi energi pada siswa kelas 

3 SD Negeri Kertaharja 01 Kabupaten Tegal.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

IPA adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang alam, oleh karena itu 

di harapkan peserta didik tidak hanya mengetahui konsepnya saja tetapi juga dapat 

memahami konsep IPA dengan baik. Sampai saat ini di SD Negeri Kertaharja 01 

masih banyak peserta didik menganggap bahwa IPA adalah mata pelajaran yang 

menitik beratkan pada teori saja. Sehingga pemahaman siswa terhadap IPA masih 

kurang. Sebagian besar peserta didik mempelajari IPA dengan menghafal materi 

saja, selain itu guru masih kurang inovatif dalam pembelajaran dengan masih 

ditemukannya teaching center (pembelajaran terpusat pada guru). Siswa kurang 

memperhatikan guru dalam mengajar. Siswa tidak fokus dan kurang aktif dalam 

pembelajaran. Ditambah dengan kurangnya sarana prasarana sebagai pendukung 

pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA khususnya pada materi energi. 

Pada tahun ajaran 2013-2014 terdapat 15 siswa dari 35 siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pembelajaran IPA khususnya pada 

materi energi, atau sekitar 42,48% siswa kelas 3 di SD Negeri Kertaharja belum 
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memenuhi KKM. Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik perta didik sehingga aktivitas dan hasil belajar IPA dapat 

meningkat. 

Model pembelajaran TAI adalah salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang sesuai dengan karakter siswa SD, dengan penerapan model pembelajaran 

TAI diharapkan aktivitas dan hasil belajar IPA dapat ditingkatkan. Model 

pembelajaran ini menggabungkan keunggulan kemampuan inidividu dan 

kelompok, sehingga nantinya peserta didik tidak hanya menguasai materi pada 

saat berkelompok saja tetapi secara individu mereka dapat menguasai materi. 

Berikut ini adalah kerangka berpikir peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

IPA materi energi melalui model pembelajaran TAI di SD Negeri Kertaharja 01 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

“Melalui model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI), 

aktivitas dan hasil belajar IPA materi energi pada siswa kelas 3 serta 

performansi guru kelas 3 SD Negeri Kertaharja 01 dapat meningkat.

Kondisi 

awal 

Guru : 

kurang inovatif 

dalam 

membelajarkan IPA 

 

Siswa : 

- Kurangnya aktivitas timbal balik 

siswa dalam pembelajaran. 

- Hasil belajar siswa belum 

mencapai  KKM 

 

Tindakan 
Melaksanakan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan model 

pembelajaran  TAI 

Kondisi 

akhir 

Guru : 

-     Guru menjadi inofativ 

dalam membelajarkan 

IPA 

-    Performansi guru 

meningkat 

 

Siswa: 

- Aktivitas belajar siswa 

terhadap mata pelajaran 

IPA meningkat 

- Hasil belajar IPA 

meningkat dan mencapai 

KKM 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan desain Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) secara kolaboratif. Penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru 

atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa (Arikunto, dkk 2010:3). 

PTK kolaboratif yaitu PTK yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak 

yang melakukan tindakan (dalam hal ini guru kelas) dan pihak yang mengamati 

proses tindakan (dalam hal ini peneliti).  

Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Pada masing-

masing siklus terdapat dua pertemuan. Setiap siklus melalui empat tahapan yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi (observ), dan refleksi 

(reflection) dengan penjelasan sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan (Planning) 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, dimana, oleh 

siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto, dkk: 2009: 17). 

Penelitian ini akan dilakukan secara kolaboratif. Dalam penelitian kolaborasi, 

penelitian tindakan dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan
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tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan (Arikunto, dkk: 

20010: 17).  

3.1.2 Pelaksanaan (Acting) 

Tahapan yang kedua adalah tahap pelaksanaan tindakan. Tahap ini 

merupakan tahap implementasi atau penerapan isi rancangan yaitu mengenai 

tindakan kelas. Pada tahap ini pelaksana tindakan peneliti harus menerapkan apa 

yang sudah dirumuskan dalam rancangan kegiatan sehingga kegiatan akan sesuai 

dengan tujuan semula. 

3.1.3 Observasi (Observing) 

Pengamatan atau observasi yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan 

oleh pengamat. Objek observasi adalah seluruh proses tindakan terkait, 

pengaruhnya, keadaan dan kendala tindakan direncanakan dan pengaruhnya, serta 

persoalan yang timbul dalam konteks terkait. Observasi dalam PTK adalah 

kegiatan mengumpulkan data yang berupa perubahan kinerja PBM (Kunandar 

2012: 73). Selama proses pelaksanaan tindakan berlangsung peneliti bertindak 

sebagai pengamat. Peneliti mengamati segala sesuatu selama proses tindakan 

dilakukan. 

3.1.4 Refleksi (Reflecting) 

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis seperti 

yang telah di catat dalam observasi. Refleksi mempertimbangkan ragam 

perspektif yang mungkin ada dalam suatu situasi dan memahami persoalan serta 

keadaan tempat timbulnya persoalan itu (Kunandar: 2012: 75). Jadi kegiatan 

refleksi dilakukan berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya yaitu observasi. 

Di bawah ini adalah bagan prosedur PTK menurut Arikunto (2010:16)  
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Bagan 3.1 : Prosedur PTK 

 

3.2 Siklus Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada masing-masing siklus 

terdapat 2 pertemuan. Pada setiap akhir siklus dilaksanakan tes formatif. Setiap 

pertemuan membutuhkan waktu 2x35 menit sehingga keseluruhan penelitian 

membutuhkan waktu 8x 35 menit. Setiap siklus melalui empat tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Rinciannya adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1 Siklus 1 

Pada siklus I akan dilakukan tahapan-tahapan yaitu (1) perencanaan; (2) 

pelaksanaan; (3) observasi; (4) refleksi. Tahapan-tahapan tersebut dikemukakan 

pada uraian berikut ini: 

Perencanaan 

SIKLUS 1 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS 1 Pelaksanaan Refleksi 

Refleksi 

? 
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3.2.1.1 Perencanaan 

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap ini meliputi: 

(1) Mengidentifikasi masalah terkait pembelajaran IPA 

(2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi pengaruh 

energi dalam kehidupan sehari-hari dan ciri-ciri energi yang pelaksanaan 

kegiatan pembelajarannya menggunakan model TAI. 

(3) Menyiapkan instrumen penelitian berupa tes dan lembar kegiatan siswa. 

(4) Menyusun lembar pengamatan aktivitas, hasil belajar siswa, dan performansi 

guru. 

(5) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Pada tahapan ini akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

(1) Menyiapkan Rencana Pembelajaran. 

(2) Menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

(3) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

(4) Menyiapkan lembar pengamatan performasi guru kemudian memberikannya 

kepada observer untuk mengamati proses pembelajaran. 

(5) Melakukan kegiatan awal pembelajaran, meliputi: (a) memeriksa kesiapan 

kelas; (b) melakukan presensi kehadiran siswa; (c) melakukan tanya jawab di 

awal pembelajaran (apersepsi) yang berkaitan dengan materi energi. 

(6) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(7) Membagikan lembar materi pembelajaran kepada siswa untuk dipelajari 

secara individu (unsur TAI: materi kurikulum). 

(8) Memberikan soal kuis kepada siswa (unsur TAI: tes penempatan). 
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(9) Membagi siswa menjadi kelompok kecil beranggotakan 5-6 siswa 

berdasarkan nilai saat mengerjakan soal kuis (unsur TAI: teams/pembagian 

anggota kelompok). 

(10) Meminta siswa untuk mengerjakan kembali soal kuis (yang sebelumnya 

dikerjakan individu) dengan berdiskusi bersama kelompok (unsur TAI: 

belajar kelompok). 

(11) Memantau diskusi siswa (unsur TAI: kelompok pengajaran). 

(12) Mengulas materi pembelajaran dengan menampilkan media pembelajaran 

guna mendukung pembelajaran IPA materi energi (unsur TAI: unit seluruh 

kelas). 

(13) Memberikan penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi (unsur 

TAI: skor tim dan rekognasi tim). 

(14) Pada akhir pembelajaran siswa mengerjakan tes evaluasi dan tes formatif I 

pada akhir siklus (unsur TAI: tes fakta). 

3.2.1.3 Observasi/Pengamatan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pengamatan. 

Pengamatan yang dilakukan mengacu pada tujuan penelitian yaitu pengamatan 

terhadap hasil belajar dan aktivitas siswa serta performansi guru, oleh karena itu 

pengamatan difokuskan pada: 

3.2.1.3.1 Hasil belajar siswa 

Pengamatan terhadap hasil belajar siswa meliputi: 

(1) Hasil belajar rata-rata kelas. 

(2) Banyaknya siswa yang tuntas belajar dengan standar nilai minimum ≥ 72. 

(3) Presentase tuntas belajar klasikal ≥ 75%. 
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3.2.1.3.2 Aktivitas siswa 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa meliputi: 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

(2) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran meliputi : (a)  Keantusiasan 

siswa dalam pembelajaran; (b) Kemampuan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran; (c) Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

dibelrikan oleh guru; (d) Kemampuan siswa dalam melaksanakan model 

pembelajaran TAI; (e) Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok; (f) 

Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

3.2.1.3.3 Performansi guru dalam proses belajar mengajar 

Pengamatan terhadap performansi guru menyangkut penerapan model 

pembelajaran TAI pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mulai 

dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir pembelajaran. 

3.2.1.4 Refleksi 

Hasil dari observasi kemudian direfleksi untuk mengetahui kekurangan 

dan kelebihan aspek-aspek yang diamati kemudian untuk menentukan tindak 

lanjut dari siklus 1. 

3.2.2 Siklus II 

Pada siklus dua akan dilaksanakan empat tahap kegiatan yaitu; (1) 

perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Keempat tahap 

tersebut akan dijelaskan pada uraian di bawah ini: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Pada tahap pelasanaan peneliti melaksanakan tindakan berupa: 
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(1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) IPA materi sumber 

energi dan penggunaan sumber energi yang pelaksanaan kegiatan 

pembelajarannya menggunakan model TAI dengan memperhatikan hasil pada 

siklus I. 

(2) Menyiapkan instrumen penelitian berupa tes, lembar kegiatan siswa, dan 

lembar observasi sebagai pengumpulan data terhadap materi pelajaran IPA. 

(3) Menyiapkan instrumen penelitian berupa tes dan lembar kegiatan siswa. 

(4) Menyusun lembar pengamatan aktivitas, hasil belajar, siswa, dan 

performansi guru. 

(5) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran.. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

(1) Menyiapkan Rencana Pembelajaran. 

(2) Menyiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

(3) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

(4) Menyiapkan lembar pengamatan performasi guru kemudian memberikannya 

kepada observer untuk mengamati proses pembelajaran. 

(5) Melakukan kegiatan awal pembalajaran, meliputi: (a) memeriksa kesiapan 

kelas; (b) melakukan presensi kehadiran siswa; (c) melakukan tanya jawab 

di awal pembelajaran (apersepsi) yang berkaitan dengan materi energi. 

(6) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(7) Membagikan lembar materi pembelajaran kepada siswa untuk dipelajari 

secara individu (unsur TAI: materi kurikulum). 

(8) Memberikan soal kuis kepada siswa (unsur TAI: tes penempatan). 
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(9) Membagi siswa menjadi kelompok kecil beranggotakan 5-6 siswa 

frvberdasarkan nilai saat mengerjakan soal kuis (unsur TAI: 

teams/pembagian anggota kelompok). 

(10) Meminta siswa untuk mengerjakan kembali soal kuis (yang sebelumnya 

dikerjakan individu) dengan berdiskusi bersama kelompok (unsur TAI: 

belajar kelompok). 

(11) Memantau diskusi siswa (unsur TAI: kelompok pengajaran). 

(12) Mengulas materi pembelajaran dengan menampilkan media pembelajaran 

guna mendukung pembelajaran IPA materi energi (unsur TAI: unit seluruh 

kelas). 

(13) Memberikan penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi (unsur 

TAI: skor tim dan rekognasi tim). 

(14) Pada akhir pembelajaran siswa mengerjakan tes evaluasi dan tes formatif I 

pada akhir siklus (unsur TAI: tes fakta). 

3.2.2.3 Observasi/Mengamati 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilaksanakan adalah mengamati. Pengamatan 

yang dilaksanakan mengacu pada tujuan penelitian, yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa 

serta performansi guru. Uraiannya adalah sebagai berikut: 

3.2.2.3.1 Hasil belajar siswa 

Pengamatan pada hasil belajar siswa difokuskan pada: 

(1) Hasil belajar rata-rata kelas. 

(2) Banyaknya siswa yang tuntas belajar dengan standar nilai minimum ≥ 70. 

(3) Banyaknya siswa yang tidak tuntas belajar. 

(4) Presentase tuntas belajar klasikal ≥ 75%. 
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3.2.2.3.2 Aktivitas siswa 

Pengamatan pada aktivitas siswa difokuskan pada: 

(1) Kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

(2) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran meliputi : (a)  Keantusiasan 

siswa dalam pembelajaran; (b) Kemampuan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran; (c) Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

dibelrikan oleh guru; (d) Kemampuan siswa dalam melaksanakan model 

pembelajaran TAI; (e) Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok; (f) 

Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

3.2.2.3.3 Performansi Guru 

Pengamatan terhadap performansi guru dilaksanakan dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Pengamatan ini menyangkut penerapan model pembelajaran TAI 

dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah-langkah untuk emnaganlisis semua kegiatan 

pada siklus II. Hasil dari observasi kemudian direfleksi untuk menentukan tindak 

lanjut. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

(1) Menganalisis hasil aktivitas siswa pada siklus II. 

(2) Menganalisis hasil belajar siswa. 

(3) Menganalisis hasil performansi guru pada siklus II. 

(4) Melakukan penilaian terhadap hasil yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I dan siklus II terhadap aktivitas dan 

hasil belajar siswa serta performansi guru, peneliti akan mengambil kesimpulan 

tercapai atau tidaknya hipotesis tindakan. 
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3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri 

Kertaharja 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sebanyak  38 siswa, yang 

terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan dan guru kelas SD Negeri 

Kertaharja 01. Data yang didapat dari siswa adalah aktivitas dan hasil belajar 

siswa sedangkan dari guru akan diperoleh data performansi guru. 

3.4  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kertaharja 01 Kabupaten Tegal. 

Sekolah ini berada di desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal 

mulai bulan Maret 2014 sampai bulan April 2015. 

3.5  Variabel/Faktor yang Diteliti 

Penelitian ini ditekankan pada penerapan penggunaan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization (TAI) terhadap peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar IPA materi energi di kelas 3 SD Negeri Kertaharja 01 Kabupaten Tegal. 

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) sedangkan variabel 

terikatnya adalah aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru. 

3.6 Data dan Cara Pengumpulan Data 

Pada penelitian yang dilakukan ini dibutuhkan data yang akurat. Data yang 

dibutuhkan tersebut antara lain, sebagai berikut: 
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3.6.1  Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: 

3.6.1.1 Siswa  

Data yang diperoleh dari siswa berupa aktivitas belajar siswa selama mengikuti 

pembelajaran dan hasil belajar siswa berupa tes formatif pada setiap siklus. 

3.6.1.2 Guru  

Data guru diperoleh melalui pengamatan terhadap perencanaan dan  pelaksanaan 

dalam pembelajaran. Lembar pengamatan terhadap performansi guru 

menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru 1 dan 2 (APKG 1, 2) 

3.6.1.3 Dokumen 

Dokumen dalam penelitian ini berupa daftar nama siswa, daftar nilai siswa, RPP, 

lembar kerja siswa, foto-foto maupun video pembelajaran, hasil tes formatif. 

3.6.2 Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh pada penelitian ini, terdiri dari: 

3.6.2.1 Data kuantitatif 

Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa. Data ini diperoleh melalui 

tes formatif pada setiap akhir siklus. Data ini berupa nilai hasil belajar siswa dan 

nilai rata-rata kelas. 

3.6.2.2 Data kualitatif  

Data kualitatif penelitian diperoleh melalui pengamatan. Pengamatan 

dilakukan terhadap hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru serta pengamatan untuk model team assisted indvaduaization (TAI). Hasil 

pengamatan akan dicatat dalam lembar pengamatan. Penjabaran hasil pengamatan 
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inilah yang merupakan data kualitatif dari penelitian ini. Data ini dapat berupa 

informasi berbentuk kalimat tentang pengamatan yang dilakukan. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang 

meliputi: 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes dalam penelitian ini dilaksanakan pada tiap akhir pembelajaran dan tes 

formatif pada setiap akhir siklus. Tes diberikan kepada siswa berupa pilihan ganda 

dan isian. 

3.6.3.2 Teknik Non Tes 

Dalam teknik no tes dmenggunakan 2 macam teknik, yaitu: 

(1) Pengamatan/Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti dan kepala sekolah selama 

proses pembelajaran. Kegiatan observasi dilaksanakan untuk mengamati aktivitas 

siswa maupun guru selama proses pembelajaran. Peneliti mengamati aktivitas 

siswa sedangkan kepala sekolah menilai aktivitas guru. Pengamatan pada siswa 

dilakukan untuk mengetahui apakah siswa terlibat aktif dalam pembelajaran atau 

tidak. Sedangkan pengamatan terhadap guru dilaksanakan untuk mengetahui 

performansi guru dalam menerapkan model TAI selama proses pembelajaran. 

Pengamatan terhadap siswa menggunkan instrumen berupa lembar aktivitas dan 

pengamatan terhadap guru menggunakan instrumen berupa APKG 1 dan APKG 

2. 
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(2) Dokumentasi 

Pada teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data-data tentang siswa 

meliputi hasil tes formatif, catatan harian tentang siswa seperti daftar hadir siswa, 

foto, dan video. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelititian ini menggunakan tenik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Aspek-aspek yang dianalisis berupa nilai individu, nilai rata-rata kelas, 

ketuntasan belajar individu, dan ketuntasan belajar klasikal. Analisis tingkat 

keberhasilan dilakukan setiap siklusnya dengan cara memberikan evaluasi berupa 

soal tes pada akhir pembelajan. 

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

3.7.1.1 Menentukan nilai akhir individu: 

NA=  x100  

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SP = Skor Perolehan 

SM = Skor Maksimal  

BSNP (2007 : 25) 

3.7.1.2 Menentukan rata-rata kelas: 

  

Keterangan: 
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NR = Nilai Rata-Rata Kelas 

NA      = Jumlah Nilai Akhir 

    = Jumlah Siswa 

(Zainal Aqib, dkk, 2010: 41) 

3.7.1.3 Menentukan presentase tuntas belajar siswa: 

 

(Zainal Aqib, dkk, 2010: 41) 

3.7.2 Data Kualitatif 

3.7.2.1 Aktivitas Siswa 

Data aktifitas siswa dalam kelompok dan klasikal dianalisis dengan 

menggunakan ceklist ( ) dan skor nilai 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup), 1 

(kurang). Dengan skor akhir adalah rata-rata aktifitas siswa dalam kelompok dan 

aktifitas siswa secara klasikal 

Dihitung dengan rumus : 

 

  

Hasil perolehan nilai aktifitas belajar siswa dianalisis dengan pedoman 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Kualifikasi Prosentase Keaktifan Siswa 

Presentase Kriteria 

75% - 100% 

50% - 74,99% 

25% - 49.99% 

Sangat Tinggi 

Tiggi 

Sedang 
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0% - 24,99% Rendah 

 

(Yoni dkk 2010:176) 

3.7.2.2 Performansi Guru 

Penilaian performansi guru berdasarkan perolehan skor pada masing-masing 

indikator dalam penilaian APKG I dan APKG II. Kemudian dihitung 

menggunakan rumus: 

APKG I =  × 100 

APKG II =   × 100      

PG  =  

Keterangan: 

APKG I = Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran 

APKG II = Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

PG  = Performansi Guru 

(Dirjendikti: 1999) 

Setelah nilai akhir performansi guru dihitung berdasarkan rumus di atas, 

kemudian perolehan nilai tersebut di konversikan ke dalam kriteria keberhasilan 

performansi guru sesuai dengan pedoman berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Keberhasilan Performansi Guru 

Nilai Angka Kriteria 

86-100 

81-85 

71-80 

66-70 

61-65 

56-60 

Baik sekali 

Lebih dari baik 

Baik 

Lebih dari cukup 

Cukup 

Kurang dari cukup 
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51-55 

≤50 

Kurang 

Gagal 

 

(Pedoman Akademik Unnes: 2011:54) 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran TAI dikatakan efektif dalam meningkatkan aktifitas, 

hasil dan hasil belajar siswa serta performansi guru apabila memenuhi indikator 

sebagai berikut: 

3.8.1 Hasil Belajar siswa 

(1) Pembelajaran dengan menggunakan model TAI dikatakan berhasil 

apabila pada evaluasi belajar rata-rata kelas mendapat nilai ≥70 sesuai KKM 

yang ditentukan oleh sekolah. 

(2) Tingkat keberhasilan kelas atau nilai rata-rata kelas klasikal ≥ 75 %. 

Artinya dalam satu kelas yang memiliki nilai diatas KKM sekurang-

kurangnya 75%. 

3.8.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa berada pada kualifikasi memuaskan apabila rata-rata 

tingkat prosentase keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran TAI secara 

klasikal memperoleh nilai prosentase keaktifan sekurang-kurangnya 75 %. 

3.8.3 Performansi guru 

 Guru dapat dikatakan berhasil apabila memperoleh nilai akhir ≥71. 

Artinya baik pada APKG I maupun APKG II perolehan nilai guru sekurang-

kurangnya memperoleh nilai 71 
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BAB 5 

 PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model Team Assisted Individualization (TAI) pada mata pelajaran IPA materi 

energi telah berhasil meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta 

performansi guru kelas 3 SD Negeri Kertaharja 01 Kabupaten Tegal. Adapun 

rincian analisis data hasil penelitian yang mendukung pernyataan ini adalah 

sebagai berikut: 

5.1.1 Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Peningkatan persentase aktivitas belajar siswa terjadi dari siklus I ke siklus 

II. Pada siklus I keaktifan belajar siswa hanya sebesar 71,93% kemudian pada 

siklus II meningkat 8,01% menjadi 79,86% dengan kriteria ketercapain sangat 

tinggi. Dengan peningkatan ini berarti perolehan aktivitas belajar siswa telah 

memenuhi indikator keberhasilan aktivitas belajar minimal 75%. Hal ini 

menunjukkan bahwa model Team Assisted Individualization (TAI) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

5.1.2 Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Perolehan nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 75,79 kemudian pada 

siklus II meningkat menjadi 83,29. Sedangkan ketuntasan belajar klasikal pada
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siklus I hanya sebesar 76,32%, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 

92,11%. Perolehan ini sudah memenuhi indikator keberhasilan minimal nilai rata-

rata 70 dan indikator keberhasilan ketuntasan klasikal minimal 75%. Hal ini 

membuktikan bahwa model Team Assisted Individualization terbukti efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

5.1.3 Peningkatan Performansi Guru 

Perolehan nilai performansi guru melalui APKG I dan APKG II meningkat 

dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I perolehan nilai akhir performansi guru 

sebesar 80,94 sedangkan pada siklus II perolehan nilai akhir performansi guru 

meningkat 6,49 menjadi 87,43 dengan kriteria penilaian baik sekali. Perolahan 

tersebut menandakan tercapainya indikator keberhasilan minimal performansi 

guru yaitu 71 dan membuktikan bahwa mode Team Assisted Individualization 

dapat meningkatkan performansi guru, baik dalam penyusunan RPP maupun pada 

saat pelaksanaan pembelajaran 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Siswa 

Demi tercapainya tujuan pembelajaran dengan menerapkan model TAI 

maka hendaknya: 

(1) Siswa melakukan persiapan sebelum pelaksanaan pembelajaran 

(2) Siswa bersungguh-sungguh dalam mengikuti pemberlajaran. 
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5.2.2 Bagi Guru 

Demi tercapainya tujuan pembelajaran dengan menerapkan model TAI serta 

peningkatan kualitas pembelajaran, maka guru hendaknya: 

(1) Guru melakukan persiapan sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model TAI, misalnya menyiapkan materi yang akan dipelajari 

siswa baik individu maupun kelompok serta menyusun rancangan 

pembelajaran dengan baik. 

(2) Guru memnampilkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar 

ketika pelaksanaan pembelajaran. 

(3) Guru aktif melakukan inovasi pembelajaran agar pembelajaran tidak 

membosankan dan siswa menjadi lebih antusias dalam pembelajaran 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, model pembelajaran TAI 

terbukti efektif meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi energi. Oleh 

sebab itu hendaknya sekolah mendukung guru dalam melakukan inovasi 

pembelajaran, misalnya dengan menyediakan sarana prasaran yang memadai agar 

mempermudah guru dalam melakukan inovasi pembelajaran. 

5.2.4 Bagi Pembaca 

Penelitian tentang model pembelajaran TAI hendaknya tidak berhenti 

disini, namun dapat diteruskan ke penelitian yang akan datang guna memperoleh 

hasil yang lebih akurat mengenai model TAI. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS III SD NEGERI KERTAHARJA 01 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama  Jenis 

Kelamin 

(L/P) 

No Nama Jenis 

Kelamin 

(L/P) 

1. Wahyu Laelatul Q. L 20. Feri Ade Mustofa L 

2. Gina Novalia P 21. Haidar Rif’an A. A. L 

3. Susilo L 22. Irma Nuraeni P 

4. Alfin Mufadhol L 23. M. Nurkholis L 

5. Deo Rifki Rahmadani L 24. M. Ulin Nuha L 

6. Gunawan Putra L 25. Nadia Kayla A. P 

7. M. Aril S. L 26. Nailul Maghfiroh P 

8. Naila Syakirotul Fitri P 27. Nazla Dzatatun P 

9. Novaldo L 28. Rangga Dwi R. L 

10. Robiatul Adawiyah P 29. Sekar Berliana F. P 

11. Taufik Alvien F. L 30. Sekar Putri Lestari P 

12. Ade Reygina Tri S. P 31. Tsania Fitrotunnisa P 

13. Andika Rizki L 32. Umaroh Fadilani P 

14. Anggi Dwi L L 33. Wahyu Ramadhan L 

15. Aulia Sandra S. P 34. Tefa Zulian Tiffani P 

16. Bilqis Farulisa P 35. Hamam Milzam L 

17. Chelsea Izdizhar I. P 36. Fazza Hella Sy P 

18. Dea Putri Isnaeni P 37. Alif Fachruri L 

19. Diajeng Putri Lestari P 38. Nabil Muhammad Y. L 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD N Kertaharja 01 Guru Kelas III 

 

 

 

Maskub, S. Pd Shella Permatasari 

NIP. 19650902 198702 1 002 NIP. 
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Lampiran 2 

DAFTAR HASIL BELAJAR IPA MATERI ENERGI 

SD NEGERI KERTAHARJA 01 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

No Nama Siswa Nilai 
KKM 70 

Tuntas Tdk Tuntas 

1. Nurul Heki 60  √ 

2. Taufik Hidayat 75 √  

3. Devi Fitri Novita Sari 60  √ 

4. Rama Adi ktaviano 75 √  

5. Rustanto 70 √  

6. Wahyu Laelatul Kodir 60  √ 

7. Rosita Mevia Putri 75 √  

8. Wirodo 65  √ 

9. Aldi Yoga 75 √  

10. Alfin Mufadhol 55  √ 

11. Anidiya Alistia Ningsih 85 √  

12. Anisa Dwi Nuraeni 60  √ 

13. Ayu Setiyorini 70 √  

14 Baya Abdul Aziz 60  √ 

15. Deo Rifki R. 55  √ 

16. Diyah Ayu Imawati 80 √  

17. Fauziah Esa Putri 70 √  

18. Fikri Galih P. 70 √  

19. Fitriyani 90 √  

20. Hildan Sochibul A. 65  √ 

21. Imelda Dwi Yuliani 90 √  

22. Jauhari Putu Pratama 60  √ 

23. Meutiya Azahra E. 75 √  

24. M. Faishal Fahmi H. 70 √  

25. M. Damar  Triyahya 60  √ 

26. M. Rivfandi Nur Islami 75 √  

27. M. Subhan Budiman 70 √  

28. M. Thoriq Al Qautsar 60  √ 

29. Rakhmawati Nishfi Romadoni 75 √  

30. Reza Maulana Fatoni 60  √ 

31. Sinta Yulinda Laras Cahyo 90 √  

32. Syahfri Sulianto 60  √ 

33. Shifa Aenul Fadilah 80 √  

34. Zahra Nur Intan 65   √  

35. Muthi’ah Nur Adilah 80 √  

Jumlah Nilai 2445   
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Rata-Rata Nilai 69,86   

Jumlah Siswa Tuntas  20  

Persentase Tuntas  57,14%  

Jumlah Siswa Tdk Tuntas   15 
Persentase Tidk Tuntas   42,87% 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD N Kertaharja 01 Guru Kelas III 

 

 

 

Maskub, S. Pd Shella Permatasari 

NIP. 19650902 198702 1 002 NIP. 
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Lampiran 3 

SILABUS PEMBELAJARAN  

Nama Sekolah :    SD N Kertaharja 01 

Mata Pelajaran :    Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester :    III/ 2 

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi, dan sumber energi 

 

Kompetensi Dasar 

 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Sumber Belajar Alokasi waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4.2 

Mendiskripsikan 

hasil pengamatan 

tentang 

pengaruh energi 

panas, gerak, 

dan getaran 

dalam kehidupan 

seharihari. 

 

Pengaruh 

energi 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

1. Menunjukkan 

adanya 

pengaruh 

energi dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Mencari informasi adanya pengaruh 

energi dalam kehidupan sehari-hari. 

lingkungan 

sekitar 

Teknik 

- Tes 

- Non tes 

 

Bentuk Tes 

- Tertulis 

- Observasi 

- Buku IPA kelas III 

SD/MI 

- Sumber belajar yang 

relevan 

4 JP x 35 menit 

 2. Menyimpulkan 

bahwa energi 

itu ada, tidak 

dapat dilihat, 

tetapi dapat 

dirasakan 

 

Mencari informasi  bahwa energi 

itu ada, tidak dapat dilihat, tetapi 

dapat dirasakan 

lingkungan 

sekitar 

Teknik 

- Tes 

- Non tes 

 

Bentuk Tes 

- Tertulis 

- Observasi 

1
0
6
 



107 
 

 

 

            Kepala Sekolah   

 

 

 

   Maskub, S. Pd 

NIP. 19650902 198702 1 002

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Sumber Belajar Alokasi 

Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4.3 

mengidentifikasi 

sumber energi dan 

kegunaannya 

Sumber energi 

dan 

penggunaannya 

mengidentifikasi 

sumber energi dan 

kegunannya 

1. Mencari informasi berbagai 

bentuk energi di sekelilingnya. 

 

 

 Teknik 

a. Tes 

b. Non tes 

 

Bentuk Tes 

a. Tertulis 

b. Observasi 

 

- Buku 

pembelajaran 

IPA kelas III 

SD/MI 

- Sumber belajar 

yang relevan 

4 JP x 35 

menit 

 menjelaskan 

tujuan 

penggunaan 

sumber energi 

2. Mencari informasi sumber energi 

dan kegunaannya. 

 Teknik 

a. Tes 

b. Non tes 

 

Bentuk Tes 

a. Tertulis 

b. Observasi 

 

1
0
7
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Lampiran 4 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN  

Nama Sekolah :    SD N Kertaharja 01 

Mata Pelajaran :    Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester :    III/ 2 

Standar Kompetensi : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi, dan sumber energi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Media Penilaian Sumber Belajar Alokasi 

Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4.2 

Mendiskripsikan 

hasil pengamatan 

tentang 

pengaruh energi 

panas, gerak, 

dan getaran 

dalam kehidupan 

seharihari. 

 

Pengaruh 

energi dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

1. Menunjukkan 

adanya 

pengaruh 

energi dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Siklus 1 Pertemuan 1 

(Menggunakan langkah-langkah model 

pembelajara TAI) 

 

Kegiatan Pembelajaran 

1) Guru menugaskan kapada siswa untuk 

mempelajari materi pengaruh energi dalam 

kehidupan sehari-hari secara mandiri 

2) Guru memberikan lembar tugas individu 

berupa pertanyaan kuis kepada siswa 

3) Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa 

4) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

kembali lembar tugas kuis dengan 

berdiskusi bersama kelompoknya 

5) Guru memfasilitasi peserta didik dalam 

membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

- Gambar proses 

pengeringan 

ikan asin, 

pengeringan 

pakaian 

- Kincir angin 

- Lilin dan korek 

api 

- Lingkungan 

belajar peserta 

didik (lampu 

kelas, 

lingkungan 

kelas) 

- Mobil mainan 

 

Teknik 

- Tes 

- Non tes 

 

Bentuk Tes 

- Tertulis 

- Observasi 

1. BSE , Priyono, 

Titik Sayekti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 3: Untuk SD 

dan MI Kelas 3. 

Jakarta. 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

2. Haryanto. 2004. 

Sains: untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas III. Jakarta. 

Erlangga 

2 JP x 35 

menit 

1
0
8
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menergaskan materi dengan mengulas 

kembali materi yang telah dipelajari siswa 

melalui demonstrasi di depan kelas dengan 

menampilkan media pembelajaran yang 

berkaitan dengan materi pengaruh energi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

6) Guru memberikan soal evaluasi berupa kuis 

untuk dikerjakan siswa secara individu.  

7) Guru menghitung skor kelompok dan 

memberikan penghargaan kepada kelompok 

dengan skor penilaian tertinggi. 

2. Menyimpulk

an bahwa 

energi itu 

ada, tidak 

dapat 

dilihat, 

tetapi dapat 

dirasakan 

 

Siklus I pertemuan 2 

(Menggunakan langkah-langkah model 

pembelajara TAI) 

 

Kegiatan Pembelajaran 

1) Guru menugaskan kapada siswa untuk 

mempelajari materi ciri-ciri energi secara 

individu 

2) Guru memberikan lembar tugas individu 

berupa pertanyaan kuis kepada siswa 

3) Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa 

4) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

kembali lembar tugas kuis dengan 

berdiskusi bersama kelompoknya 

5) Guru memfasilitasi peserta didik dalam 

membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

menergaskan materi dengan mengulas 

kembali materi yang telah dipelajari siswa 

- peluit 

- gambar ikan 

basah dan 

kering 

- lingkungan 

belajar peserta 

didik 

Teknik 

3. Tes 

4. Non tes 

 

Bentuk Tes 

5. Tertulis 

6. Observasi 

 

1. BSE 

Priyono, Titik 

Sayekti. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 3: Untuk 

SD dan MI Kelas 

3. Jakarta. 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

2. Haryanto. 2004. 

Sains: untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas III. 

Jakarta. Erlangga 

2 JP x 35 

menit 

1
0
9
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melalui demonstrasi di depan kelas dengan 

menampilkan media pembelajaran yang 

berkaitan dengan materi ciri-ciri energi. 

6) Guru memberikan soal evaluasi berupa kuis 

untuk dikerjakan siswa secara individu. 

7) Guru menghitung skor kelompok dan 

memberikan penghargaan kepada kelompok 

dengan skor penilaian tertinggi. 

4.3mengidentifika

si sumber 

energi dan 

kegunaannya 

Sumber energi 

dan 

penggunannya 

1. mengidentifik

asi sumber 

energi dan 

kegunannayaa 

Siklus II Pertemuan 1 

(Menggunakan langkah-langkah model 

pembelajara TAI) 

 

Kegiatan Pembelajaran 

1) Guru menugakan kapada siswa untuk 

mempelajari sumber energi dan 

kegunaannya secara mandiri 

2) Guru memberikan lembar tugas individu 

berupa pertanyaan kuis kepada siswa 

3) Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa 

4) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

kembali lembar tugas kuis dengan 

berdiskusi bersama kelompoknya 

5) Guru memfasilitasi peserta didik dalam 

membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

menergaskan materi dengan mengulas 

kembali materi yang telah dipelajari siswa 

melalui demonstrasi di depan kelas dengan 

menampilkan media pembelajaran yang 

berkaitan dengan materi pengaruh energi 

- Jam dinding 

- Gambar 

penerapan 

kegunaan 

sumber energi 

(makanan, jam 

dinding, air 

terjun, kapal 

yang sedang 

berlayar 

- Lingkungan 

belajar peserta 

didik 

 

Teknik 

- Tes 

- Non tes 

 

Bentuk Tes 

- Tertulis 

- Observasi 

 

1. BSE 

Priyono, Titik 

Sayekti. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 3: Untuk 

SD dan MI Kelas 

3. Jakarta. 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

2. Haryanto. 2004. 

Sains: untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas III. 

Jakarta. Erlangga 

2 JP X 35 

menit 

1
1
0
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dalam kehidupan sehari-harisumber energi 

dan penggunaannya. 

6) Guru memberikan soal evaluasi berupa kuis 

untuk dikerjakan secara individu.  

7) Guru menghitung skor kelompok dan 

memberikan penghargaan kepada kelompok 

dengan skor penilaian tertinggi. 

 

 

2.menjelaskan 

tujuan 

penggunaan 

sumber energi 

Siklus II Pertemuan 2 

(Menggunakan langkah-langkah model 

pembelajara TAI) 

 

Kegiatan Pembelajaran 

1) Guru menugakan kapada siswa untuk 

mempelajari materi pengaruh energi dalam 

kehidupan sehari-hari secara mandiri 

2) Guru memberikan lembar tugas individu 

berupa pertanyaan kuis kepada siswa 

3) Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa 

4) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

kembali lembar tugas kuis dengan 

berdiskusi bersama kelompoknya 

5) Guru memfasilitasi peserta didik dalam 

membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

menergaskan materi dengan mengulas 

kembali materi yang telah dipelajari siswa 

melalui demonstrasi di depan kelas dengan 

menampilkan media pembelajaran yang 

- Gambar 

penerapan 

tujuan 

penggunaan 

sumber energi 

(kulkas, magic 

jar) 

- Mobil mainan 

- Lingkungan 

sekitar pserta 

didik (lampu, 

matahari) 

 

Teknik 

- Tes 

- Non tes 

 

Bentuk Tes 

- Tertulis 

- Observas

i 

 

1. BSE 

Priyono, Titik 

Sayekti. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 3: Untuk 

SD dan MI Kelas 

3. Jakarta. 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

2. Haryanto. 2004. 

Sains: untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas III. 

Jakarta. Erlangga 

2JP X 35 

menit 

1
1
1
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berkaitan dengan materi tujuan penggunaan 

sumber energi 

6) Guru memberikan soal evaluasi berupa kuis 

untuk dikerjakan secara individu.  

7) Guru menghitung skor kelompok dan 

memberikan penghargaan kepada kelompok 

dengan skor penilaian tertinggi. 

1
1
2
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Lampiran 5 

INSTRUMEN PENELITIAN 

DESKRIPTOR PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

A. Keantuasiasan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 Keantuasiasan siswa merupakan keseriusan siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran, sehingga pada proses pembelajaran siswa memiliki motivasi 

yang tinggi untuk belajar.  

 Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Siswa antusias hanya pada sebagian kecil kegiatan pembelajaran 

2. Siswa antusias kurang dari setengah kegiatan pembelajaran 

3. Siswa antusias pada sebagian besar dari kegiatan pembelajaran 

4. Siswa antusias pada seluruh kegiatan pembelajaran 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

B. Kemampuan siswa dalam melaksanakan pembelajaran IPA 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan 

1. Siswa aktif mengamati objek yang disajikan guru 

2. Siswa mampu menyebutkan contoh lain dari aplikasi penerapan 

pembelajaran IPA materi energi selain yang disebutkan oleh guru 

3. Siswa aktif menanggapi pertanyaan yang diberikan guru saat demonstrasi 

pembelajaran IPA materi energi 

4. Siswa mampu menyimpulkan hasil pengamatan 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

C. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
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a. Siswa mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh guru. 

b. Siswa mengerjakan tugas secara sistematis. 

c. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

d. Siswa tidak melakukan kegiatan lain, selain menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

D. Kemampuan siswa  dalam melaksanakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI) 

 Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa melaksanakan aktivitas sesuai perintah guru dalam menerapkan 

model pembeajaran TAI 

b. Siswa mengerjakan kuis/LKS awal guna mendapat skor awal 

c. Siswa bekerja sama aktif dalam kelompoknya 

d. Siswa mengerjakan kuis/LKS untuk mendapat skor akhr: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

E. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok. 

 Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Semua siswa berperan aktif dalam kegiatan kelompok 

b. Siswa saling bertukar informasi kepada seluruh anggota kelompok 

c. Siswa dapat bekerjasama dengan semua anggota kelompok. 

d. Siswa dapat menghargai informasi yang diberikan oleh anggota kelompok 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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F. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

 Untuk menilai butir ini, perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru terlebih dahulu. 

b. Siswa mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. 

c. Siswa mengemukakan pendapat secara logis. 

d. Siswa mengemukakan pendapat sesuai dengan materi pelajaran yang 

sedang dipelajarinya. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 6 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Petunjuk 

Setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) pada kolom 

yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 
Jumlah 

skor 
Nilai A B C D E F 

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.  Wahyu Laelatul                           

2.  Gina Novalia                           

3.  Susilo                           

4.  Alfin Mufadhol                           

5.  Deo Rifki                           

6.  Gunawan                           

7.  M. Aril S.                           

8.  Naila Syakirotul                           

9.  Novaldo                           

10.  Robiatul Adawiyah                           

11.  Taufik Alvien                           

12.  Ade Reygina                           

13.  Andika Taufan                           

14.  Anggi Dwi L                           

15.  Aulia Sandra S.                           

16.  Bilqis Farulisa                           

17.  Chelsea Izdizhar I.                           

18.  Dea Putri                           

19.  Diajeng                           

1
1
6
 



117 

 

 

Kertaharja, .......................... 2015 

Guru Mapel IPA Kelas III 

 

 

Shella Permatasari, S.Pd. 

                   NIP 

20.  Feri Ade Mustofa                           

21.  Haidar Rif’an                           

22.  Irma Nuraeni                           

23.  M. Nurkholis                           

24.  M. Ulin Nuha                           

25.  Nadia Kayla                           

26.  Nailul Maghfiroh                           

27.  Nazla Dzatatun                           

28.  Rangga Dwi K.                           

29.  Sekar Berliana                           

30.  Sekar Putri Lestari                           

31.  Tsania                           

32.  Umaroh Fadilani                           

33.  Wahyu Ramadhan                           

34.  Tefa Zulfan Tiffani                           

35.  Hamam Milzam                           

36.  Fazza Hella                           

37.  Alif Fachruri                           

38.  Nabil Muhammad Y.                           

Jumlah Siswa                           

Jumlah Nilai         

Rata-rata         

Prosentase Keaktifan Siswa 

(%) 

        

1
1
7
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Keterangan: 

A. Keantuasiasan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

B. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

C. Kemampuan siswa  dalam melaksanakanmodel Pembelajaran TAI 

D. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok 

E. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat 

 

Rumus untuk menentukan keaktifan siswa.  
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Lampiran 7 

INSTRUMEN PENELITIAN 

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(APKG I) 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

(dari yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke 

yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

   Untuk menilai pada butir ini menggunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tidak jelasdan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas 

tetapi lengkap. 

Rumusan jelasdan lengkap, atau jelas dan logis, 

atau lengkap dan logis 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 

 

Indikator : 1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup 

(life skill) 

Penjelasan : Deskriptor yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

a. Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  
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b. Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak 

operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional 

tetapi tidak sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan siswa 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional 

dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran 
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 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: bagan, gambar, model 

benda asli).Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 

media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan satu macam media yang 

sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam 

media yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Team Assisted  Individualization (TAI) 

Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : a. Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan 

penjelasan guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, 

simulasi, melakukan percobaan, membaca, dan 

sebagainya. 

b. Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran 

sangat diharapkan dengan maksud agar perbedaan 

individual siswa dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat 

dihindari. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya: 

a. sesuai dengan tujuan; 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan; 

c. sesuai dengan perkembangan anak; 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia; 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia; 

f. bervariasi (multi metode); 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan; 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal; 

i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa; 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 

  

 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran 
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 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan 

materi pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci. 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci dan sesuai dengan tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai 

rencana kegiatan terstruktur dan mandiri 

  

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada 

rencana pembelajaran 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup) dicantumkan tetapi 

tidak proporsional 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada 

jumlah waktu kegiatan pembukaan dan penutup 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam 

langkah-langkah pembelajaran dirinci secara 

proporsional 

  

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 
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    cara memotivasi siswa, yaitu: 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait materi, penyampaian tujuan, yang menarik bagi 

siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran, sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

  

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, dan menerapkan. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Tidak terdapat pertanyaan   

Terdapat pertanyaan ingatan. 

Terdapat pertanyaan pemahaman 

Terdapat pertanyaan penerapan 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  
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 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Penataan latar (setting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataanlatar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

  

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut:  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal). 

b. Penugasan yang harus dikerjakan. 

c. Alur dan cara kerja yang jelas. 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi: 

    a.  penilaian awal; 

    b. penilaian dalam proses; 

    c. penilaian akhir; 

    Jenis penilaian meliputi: 

    a. tes lisan; 

    b. tes tertulis; 

    c. tes perbuatan; 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tercantum prosedur ataujenis penilaian saja tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 

dengan tujuan 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 

antaranya sesuai dengan tujuan 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai 

dengan tujuan 

  

Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. Untuk menilai butir ini  

memenggunakan digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Rumusanpertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian TP. 

2 Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TP 

3 Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TP 

dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat 

evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang 

efektif. 
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4 Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TP 

dan memenuhi syarat-syarat penyusunan alat 

evaluasi termasuk penggunaan bahasa yang 

efektif disertai pencantuman kunci jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten). 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 Deskriptor a dan b tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, 

dan d tampak 

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 

  

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 Deskriptor a tampak 

2 
Deskriptor a dan b atau a dan c 

tampak 

3 Deskriptor a, b dan c tampak  

4 Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 8 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ALATPENILAIAN KOMPETENSI GURU 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(APKG I) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

  1           2    3          4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/  

indikator hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan  

mengorganisasikanmateri 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                    :  Niken Tri A. R., S. Pd. SD 
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pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Team Assisted Individualization 

 3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Team Assisted Individualization 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan 

latar pembelajaran 

4.2 Menentukan cara-cara        

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 
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5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan 

 jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan 

 kunci jawaban 

  Rata-rata butir 5 = E 

        

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

    Rata-rata butir 6 = F 

 

Nilai APKG I = R 

 

R   =   

  

 

   Kertaharja, ................. 2015 

Observer                                                

 

 

 Niken Tri A. R, S.Pd., SD. 

 NIP. 19661220 1992012 002 
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Lampiran 9 

INSTRUMEN PENELITIAN  

DESKRIPTORALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(APKG II) 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d 

tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, 

b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut: 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 
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c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan 

perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa 

mengikuti pelajaran. 

 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Team 

Assisted Individualization 

 Indikator : 2.1  Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental 

siswa untuk mulai belajar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

    Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara: 

    a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   

menantang atau menceritakan peristiwa yang sedang 

hangat. 

    b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa 

(apersepsi). 

    c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar 

materi dan kegiatan. 

    d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

    a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat 

materi pembelajaran. 

    b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

    c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru 

dapat mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus 

pada pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

    d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan 

situasi dan lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Guru tidak menggunakan media 

2 Guru menggunakan satu media namun tidak 

sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa 

3 Guru menggunakan satu media dan sesuai 
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dengan materi serta kebutuhan siswa 

4 Guru menggunakan lebih dari satu media 

dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 

siswa 

 

 Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtut. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

    a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

    b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

    c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

    d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-

tugas atau PR pada akhir pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b; atau a danc; atau b 

dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b dan d; 

atau b, c, dan d tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 



136 

 

 

   a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, 

sesuai dengan tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

   b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual 

sesuai dengan waktu dan fasilitas pembelajaran. 

   c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, 

klasikal ke kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan 

lancar. 

   d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 

   e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) 

siswa terlibat secara optimal. 

   f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua/ tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Lebih dari empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

   a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

   b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu 

   c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang   

         ditentukan. 

   d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah 

dialokasikan. 

   e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

   f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Satu deskriptor tampak 
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2 

3 

4 

Dua/ tiga deskriptor tampak 

Empat/ lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif dan prosedur yang sesuai dengan isi 

pembelajaran. Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar 

skala penilaian dapat ditentukan secara tepat. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan 

efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 

dipahami siswa. 

 

 Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan/ 

pendapat atau tidak menanggapi pertanyaan/ 

pendapat siswa 

2 Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 

pertanyaan/ pendapat, sesekali menggali respons 

atau pertanyaan siswa dan memberi respons yang 

sepadan. 

3 Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan memberikan 
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balikan kepada  siswa. 

4 Guru meminta siswa lain untuk merespon 

pertanyaan temannya atau menampung respons 

dan pertanyaan siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

 Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

    a. Pembicaraan lancar. 

    b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

    c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan atau gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

    d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.    

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

melakukan hal-hal berikut: 

    a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

    b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 
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    c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka 

yang mampu menggali reaksi siswa. 

    d. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi.  

   

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. 

Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 

pembelajaran. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai 

berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang dengan melibatkan 

siswa. 

Guru membimbing siswa membuat 

rangkuman atau ringkasan atau 

meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

 Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 



140 

 

 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

melakukan hal-hal berikut: 

    a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

    b. mengendalikan diri padawaktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan/negatif *) 

    c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam 

menegur siswa. *) 

    d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, 

maupun antara guru dengan siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

     *)1  Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud 

deskriptor b, c, dan d tidak dilakukan, karena perkembangan 

keadaan memang tidak menuntut dilakukannya tindakan 

dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  

indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif 

berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, 

dan d, sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak 

muncul, maka guru dianggap telah melakukan tindakan a, b, 

c, dan d, dengan nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan 

menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau 

lebih deskriptor tersebut muncul, maka guru diberi nilai 1 

untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) 

apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun 

ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang 

bersangkutan, maka praktikan dianggap belum mampu 
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melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi nilai 

untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar.Tingkat 

kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara, 

gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru 

menunjukkan kesungguhan dengan cara: 

    a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

    b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

    c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang 

dikerjakan. 

    d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

 Skala 

Penilaian 
Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.3  Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan 

serasi. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

                           Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

 

3 

 

Memberi perhatian dan tanggapan 

terhadap siswa yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa 

yang membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk 

memecahkan masalahnya sendiri. 
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4 

 

Mendorong siswa untuk membantu 

temannya yang membutuhkan.  

*) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang 

mengalami kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai 

maksimal (4). 

 

 Indikator : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

    a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

    b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan 

penyimpangan (misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, 

pembohong). 

    c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki 

kelebihan dalam belajar atau membantu siswa yang lambat 

belajar. 

    d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang 

cepat dalam belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.5  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

    a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 
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    b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

    c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

    d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi 

semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Indikator : 5.1 Kemahiran menggunakan metode dan alat bantu dalam 

pembelajaran IPA 

Penjelasan : Materi akan mudah dipahami oleh siswa jika guru mampu 

menerapkan metode dan media pembelajaran yang sesuai/ 

tepat sehingga dapat menimbulkan semangat/ motivasi siswa. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai 

berikut: 

a. Menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran. 

b. Menggunkan media yang tepat untuk membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran IPA. 

c. Menyebutkan sumber-sumber belajar termasuk pustaka 

yang membantu siswa mendalami konsep IPA. 

d. Mengelola keseluruhan proses pembelajaran IPA. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator  : 5.2 Menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari.  

 Penjelasan : Pemahaman konsep IPa siswa menjadi lebih baik apabila 

konsep itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberi contoh penerapan 

konsep 

Guru mendorong siswa memberi 

contoh penerapan konsep. 

Satu atau dua orang siswa memberi 

contoh penerapan konsep. 

Lebih dari dua orang siswa memberi 

contoh penerapan konsep. 

  

 Indikator : 5.3 Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran IPA. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization pada materi energi. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

b. Meminta siswa dalam ketepatannya memberikan 

informasi kepada siswa lain. 

c. Meminta siswa bertukar informasi kepada siswa lain. 

d. Meminta siswa mencatat informasi yang diberikan oleh 

siswa lain. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian 

sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Tidak melakukan penilaian selama 

proses pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau 

memberikan tugas kepada siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui 

kinerja yang ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui 

isyarat yang ditunjukkan siswa. 

 

 Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan :  Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan 

tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

 Indikator : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran. 
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 Penjelasan :  Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru 

dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

proses pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

    a. Pembelajaran lancar. 

    b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

    c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

  d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring 

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat 

bekerja sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d 

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

 Penjelasan :  Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

  a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

  b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

  c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan 

kata-kata daerah atau asing). 

  d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

 Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan 

dengan berbagai cara seperti menegur, menyuruh, 

memperbaiki atau menanyakan kembali. 

Skala 

Penilaian 
Penjelasan *) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa 

siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa temannya 

dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

 *)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai 

maksimal (4). 

 Indikator : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

   a. Berbusana rapi dan sopan. 

   b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas 

yang bersangkutan. 

   c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

   d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 10 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(APKG II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Nilailahguru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

              1         2      3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media,    

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas. 

  Rata-rata butir 1 = P       

 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                    :  Niken Tri A. R., S. Pd., SD 

 



149 

 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Team Assisted 

Individualization 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran.                                              

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, kondisi siswa,  

situasi,dan lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan.  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran     

dalam urutan yang logis. 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran     

secara individual, kelompok, 

atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien. 

   Rata-rata butir 2 = Q     

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa. 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat, dan gerakan badan. 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa. 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran. 

 Rata-rata butir 3 = R       
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar.                                          

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = S       

 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

5.1 Kemahiran menggunakan metode dan                                                            

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

5.2 Menerapkan konsep IPA dalam                                                       

 kehidupan sehari-hari. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan                                                         

 siswa dalam proses pembelajaran 

   mata pelajaran IPA. 

   Rata-rata butir 5 = T       

 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

  hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran. 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran. 
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     Rata-rata butir 6 = U         

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran.    

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia    

tepat. 

7.3 Peka terhadap kesalahan    

berbahasa siswa. 

7.4 Penampilan guru dalam      

pembelajaran. 

   Rata-rata butir 7 = V      

 

Nilai APKG I = K 

 

K   =   

   Kertaharja, ................... 2015 

Observer                                                

 

 

Niken Tri A. R., S. Pd. SD 

 NIP. 19661220 1992012 002 
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 1 Pertemuan 1 

Sekolah Dasar : SD Negeri Kertaharja 01 

Kelas/Semester : III/2 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi Waktu : 2x35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan 

sumber energi. 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, 

dan getaran dalam kehidupan seharihari. 

C. Indikator 

Menunjukkan adanya pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pembelajaran mandiri materi pengaruh energi dalam kehidupan 

sehari-hari di awal pembelajaran siswa dapat mengenal konsep pengaruh 

energi dalam kehidupan sehari-hari secara individual. 

2. Melalui penugasan kuis materi pengaruh energi secara individu siswa 

dapat mengetahui kemampuan individualnya dalam memahami konsep 

pengaruh enenrgi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Melalui diskusi kelompok materi pengaruh energi dengan kemampuan 

heterogen dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI , siswa dapat 

menyatukan informasi tentang konsep pengaruh energi dalam kehidupan 

sehari-hari bersama teman kelompoknya dengan bertanggungjawab.  

4. Melalui diskusi kelompok materi pengaruh energi dengan kemampuan 

heterogen dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI , siswa dapat 

meningkatkan kemampuan individualnya dalam memahami konsep 

pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari. 
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5. Melalui arahan guru dengan mengulas kembali materi pengaruh energi 

dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan siswa tentang konsep pengaruh 

energi dalam kehidupan sehari-hari akan lebih matang. 

6. Melalui pemberian media pembelajaran, siswa dapat memahami 

penerapan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. 

E. Materi Pembelajaran 

Pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari 

F. Metode Pembelajaran 

1. Demontrasi 

2. Diskusi 

3. Tanya Jawab 

4. Penugasan 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru menanyakan kabar siswa. 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan: 

1) Apakah kalian sudah sarapan tadi pagi? 

2) Setelah sarapan apa yang kita rasakan? 

3) Bagaimana kalau kita tidak sarapan? 

e. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu “pengaruh 

energi dalam kehidupan sehari-hari”. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru membagikan materi pengaruh energi dalam kehidupan sehari-

hari kepada siswa. 

2) Guru menugaskan siswa untuk mempelajari materi yang dibagikan 

dengan membaca materi tersebut secara mandiri. 

3) Siswa membaca materi yang diberikan guru. 
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4) Guru membagikan lembar tugas kepada siswa berupa kuis untuk 

dikerjakan secara individu. 

5) Siswa mengerjakan tugas individu. 

6) Guru menghitung skor awal siswa berdasarkan perolehan nilai 

tugas individu siswa. 

b. Elaborasi 

1) Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok beranggotakan 4-5 

siswa dengan kemampuan beragam. 

2) Guru membagikan hasil belajar kuis kepada siswa. 

3) Guru menyuruh siswa untuk mendiskusikan soal kuis individu 

untuk dikerjakan kembali secara bersama-sama dalam kelompok. 

4) Siswa mengerjakan kembali soal kuis dengan berdikusi bersama 

teman sekelompoknya. 

5) Guru memantau diskusi siswa dengan berkeliling kelas dan 

sedikit memberi arahan kepada siswa dalam mengerjakan tugas. 

c. Konfirmasi 

1) Masing-masing kelompok mewakilkan satu anggotanya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi bersama dalam kelompok. 

2) Guru mengkonfirmasi jawaban tugas. 

3) Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari siswa melalui 

demonstrasi di depan kelas. 

4) Guru menjelaskan pengertian energi. 

5) Guru menjelaskan bentuk-bentuk energi. 

6) Guru menampilkan media berupa kincir angin dan mobil mainan 

untuk penerapan energi gerak, lilin untuk penerapan energi 

panas, gambar penerapan bentuk energi dalam kegidupan sehari-

hari yaitu gambar proses pengeringan pakaian, lampu kelas untuk 

energi listrik, gitar untuk energi bunyi, dan lingkungan luar kelas 

untuk penerapan energi cahaya. 

7) Siswa mengamati tampilan media yang diberikan guru. 
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8) Setelah guru selesai mengulas materi, guru memberikan soal 

evaluasi untuk dikerjakan secara individu (hasil dari pemberian 

soal evaluasi akan dijadikan sebagai skor akhir). 

9) Siswa mengerjakan lembar kerja evaluasi. 

10) Guru menghitung perolehan skor kelompok. 

11) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan skor 

penilaian tertinggi. 

3. Penutup (5 menit) 

a. Memberikan simpulan pembelajaran secara bersama-sama antara guru 

dan siswa. 

b. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber 

a. BSE , Priyono, Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 3: Untuk 

SD dan MI Kelas 3. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional 

b. Haryanto. 2004. Sains: untuk Sekolah Dasar Kelas III. Jakarta. 

Erlangga 

2. Media Pembelajaran 

a. Gambar proses pengeringan ikan asin, pengeringan pakaian 

b. Kincir angin 

c. Lilin dan korek api 

d. Lingkungan belajar peserta didik (lampu kelas, lingkungan kelas) 

e. Mobil mainan 

I. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Penilaian Proses 

b. Penilaian hasil 

2. Jenis Tes 

a. Pengamatan aktivitas belajar siwa 

b. Tes tertulis (tes evaluasi) 

3. Bentuk tes 
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Pilihan Ganda, Isian, dan Uraian. 

4. Alat penilaian 

a. Lembar Tugas Peserta Didik (LKTD) [Terlampir] 

b. Lembar Kerja Peserta Didik 

5. Aspek, teknik dan waktu penilaian 

No

. 
Aspek 

Teknik 

Penilaian 
Waktu Penilaian Keterangan 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

4 

 

 

5. 

6. 

 

7. 

Keantuasiasan siswa 

Kemampuan siswa dalam 

melaksanakan 

pembelajaran IPA 

Kemampuan siswa 

menyelesaikan tugas 

Kemampuan siswa dalam 

menerapkan model 

pembelajaran TAI 

Kerjasama 

Kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat 

Pemahan konsep 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

 

 

Pengamatan 

Pengamatan 

Tes tertulis 

Saat proses 

pembelajaran 

dan diskusi 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat 

mengerjakan 

soal evaluasi. 

lembar 

observasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal pada 

lembar tes 

evaluasi 

6. Skor Penilaian 

 Nilai akhir (NA) siswa =  

 

 

 Tegal,  Maret 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD N Kertaharja 01 Guru Kelas 3 

 

 

 

Maskub, S. Pd Shella Permatasari 

NIP. 19650902 198702 1 002 NIP. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Energi 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, segala sesuatu dapat 

melakukan kegiatan atau usaha jika mempunyai energi. 

2. Bentuk-bentuk Energi 

a. Energi Panas 

Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda. 

Jadi, energi panas berasal dari benda yang memiliki suhu tinggi. Contoh 

benda yang memiliki suhu tinggi adalah matahari dan api. Panas yang 

dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, panas 

matahari di- gunakan untuk mengeringkan pakaian, panas setrika 

digunakan untuk melicinkan pakaian, dan panas dari api kompor dapat 

digunakan untuk memasak. Panas juga dapat dihasilkan oleh gesekan dua 

buah benda. 

b. Energi Cahaya 

Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. 

Misalnya, energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, dan 

lampu. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk 

membuat makanan melalui fotosintesis serta untuk menerangi bumi dan 

segala isinya di saat siang hari. Di malam hari, kita memerlukan energi 

cahaya untuk menerangi ruangan. Energi tersebut berasal dari lampu yang 

dinyalakan. Energi cahaya juga dimanfaatkan oleh mercusuar untuk 

memberikan arahan bagi kapal dalam mengetahui posisinya, 

memperingatkan adanya bahaya, dan memberitahu kapal bahwa daratan 

sudah dekat. 

c. Energi Gerak 

Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi kinetik adalah 

energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak secara 

alami dihasilka oleh angin dan air. Contohnya, air yang mengalir, angin, 

orang yang berlari, kereta yang berjalan, dan roda yang berputar. 
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d. Energi Listrik 

Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. 

Alat yang dapat menghasilkan energi listrik disebut sumber listrik. Contoh 

sumber listrik, antara lain, baterai, aki, dan generator. Beberapa alat listrik 

seperti kipas angin, setrika listrik, pompa air listrik, lampu listrik, dan 

blender dapat berfungsi karena adanya energi listrik. 

e. Energi Bunyi 

Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang 

menghasilkan bunyi. Energi bunyi dapat diketahui melalui telinga kita. 

Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Misalnya, senar gitar 

yang dipetik dapat menimbulkan bunyi karena bergetar, kita dapat 

mengeluarkan suara karena pita suara yang terletak di dalam tenggorokan 

kita bergetar. Makin kuat getarannya, makin besar pula energi bunyi yang 

dihasilkan oleh pita suara. 

f. Energi Kimia 

Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari hasil reaksi 

kimia. Energi kimia banyak terdapat dalam bahan makanan dan bahan 

bakar. 
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MATERI UNTUK DIPELAJARI SECARA INDIVIDU 

 

Pengaruh Energi dalam Kehidupan Sehari-hari 

Apakah itu Energi??? 

Pernahkah kamu melakukan kerja bakti di 

lingkungan sekolah atau sekitar rumahmu? Saat 

bekerja bakti di sekolah, setiap anak melakukan 

tugasnya masing-masing. Ada yang mengepel, 

menyapu, mengangkat meja, dan sebagainya. Agar 

dapat melakukan tugasnya masing-masing, setiap anak membutuhkan 

tenaga. Tenaga disebut juga energi. Kerja bakti merupakan salah satu 

kegiatan yang membutuhkan energi. Apakah sebenarnya yang disebut 

energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, segala 

sesuatu dapat melakukan kegiatan atau usaha jika mempunyai energi. 

Bentuk-bentuk Energi 

1. Energi Panas 

Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu 

benda. Jadi, energi panas berasal dari benda yang memiliki suhu 

tinggi. Contoh benda yang memiliki suhu tinggi adalah matahari dan 

api. Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan. Misalnya, panas matahari di- gunakan untuk mengeringkan 

pakaian dan panas dari api kompor dapat digunakan untuk memasak. 

Panas juga dapat dihasilkan oleh gesekan dua buah benda. 

2. Energi Cahaya 

Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber 

cahaya. Misalnya, energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, 

bintang, dan lampu. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh 

tumbuhan untuk membuat makanan melalui fotosintesis serta untuk 

menerangi bumi dan segala isinya di saat siang hari. Di malam hari, 
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kita memerlukan energi cahaya untuk menerangi ruangan. Energi 

tersebut berasal dari lampu yang dinyalakan. 

3. Energi Gerak 

Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi gerak adalah 

energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya, air 

yang mengalir, angin, orang yang berlari, kereta yang berjalan, dan 

roda yang berputar. 

4. Energi Listrik 

Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus 

listrik. Alat yang dapat menghasilkan energi listrik disebut sumber 

listrik. Contoh sumber listrik, antara lain, baterai, aki, dan 

generator. Beberapa alat listrik seperti kipas angin, setrika listrik, 

pompa air listrik, lampu listrik, dan blender dapat berfungsi karena 

adanya energi listrik. 

5. Energi Bunyi 

Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang 

menghasilkan bunyi. Energi bunyi dapat diketahui melalui telinga kita. 

Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Misalnya, senar 

gitar yang dipetik dapat menimbulkan bunyi karena bergetar, kita 

dapat mengeluarkan suara karena pita suara yang terletak di dalam 

tenggorokan kita bergetar. Makin kuat getarannya, makin besar pula 

energi bunyi yang dihasilkan oleh pita suara. 

6. Energi Kimia 

Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari hasil reaksi 

kimia. Energi kimia banyak terdapat dalam bahan makanan dan bahan 

bakar. 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(KUIS INDIVIDU DAN KELOMPOK) 

Sekolah Dasar  : SD Negeri Kertaharja 01 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Materi   : Energi 

Nama :…………………………………………………. No Absen :……… 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan… 

2. Setelah mencuci, Ibu menjemur pakaian di pagi hari, ketika sore hari, baju 

yang dijemur ibu yang tadinya basah menjadi kering. Energi apakah yang 

bekerja pada baju sehingga baju kering… 

3. Energi yang menggerakkan kincir angin adalah… 

4. Makanan yang kita makan sehari-hari memberikan tenaga/energi dalam tubuh 

kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. termasuk bentuk 

energi apakah yang dihasilkan dari makanan yang dimakan oleh manusia 

sehari-hari… 

5. Matahari menyediakan energi . . . . dan . . . . 
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KUNCI JAWABAN TES KUIS 

1. usaha 

2. energi panas 

3. energi gerak 

4. energi kimia 

5. energi panas dan energi cahaya 
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KISI KISI TES EVALUASI PERTEMUAN 1 

Sekolah Dasar : SD Negeri Kertaharja 01 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Jumlah soal : 9 soal (8 pilihan ganda, 1 isian) 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Standar Kompetensi  : 4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi, dan sumber energi 

No 

Urut 
KD/SKL 

Bahan 

Kelas/ 

Semester 

Materi Pokok Indikator Soal 
Bentuk 

Tes 
No. Soal Tingkat Kesulitan 

Aspek 

Kognitif 

1. 4.2 

Mendiskripsi

kan hasil 

pengamatan 

tentang 

pengaruh 

energi panas, 

gerak, dan 

getaran dalam 

kehidupan 

seharihari. 

Kelas III/ 

Semester  

2 

Energi dan 

pengaruhnya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

1. Siswa dapat 

mendefinisikan 

pengertian  energi 

Pilihan 

Ganda 

Soal no 1 Mudah C1 

2. Siswa dapat 

membedakan bentuk-

bentuk energi dan 

penerapannya 

isian Soal no 

10 

Sulit C2 

3. Siswa dapat  

menunjukkan contoh 

penerapan benuk 

energi dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan 

gandan 

dan isian 

Soal no 

2,3,4,5,6,

7,8 

Soal no 2 sulit 

Soal no 3 mudah 

Soal no 4, 7 sedang  

Soal no 5, 6 mudah 

C3 

1
6
3
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SOAL TES EVALUASI AKHIR PERTEMUAN 1 

Nama Sekolah : SD Negeri Kertaharja 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester :  III/ 2 

Materi :  Energi 

Waktu :  15 menit 

  

  

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

benar! 

1. Kemampuan benda untuk melakukan usaha disebut . . . . 

a. perkembangab c. gaya 

b. gerak d. energi 

2. Di bawah ini termasuk contoh penerapan energi panas dalam kegidupan 

sehari-hari, kecuali . . . . 

a. Proses pembuatan ikan asin untuk mengeringkan ikan dengan 

menjemurnya di bawah sinar matahari 

b. Nasi menjadi masak ketika dimasak di atas kompor yang menyala 

c. Baju basah menjadi kering ketika di jemur di bawah sinar matahari 

d. Proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari 

3. Kincir angin yang diletakkan di halaman apabila ada angin, baling-baling  

kincir akan bergerak, hal ini merupakan penerapan dari energi . . . . 

a. energi cahaya c.  energi gerak 

b. energi panas d. energi bunyi 

4. Benda berikut yang tidak mamanfaatkan energi gerak yaitu . . . . 

a. kapal yang berlabuh di laut 

b. berputarnya baling-baling pada kincir angin 

c. roda mobil yang berputar 

d. seseorang dapat bekerja setelah memperoleh tenaga dari makanan 

5. Benda berikut ini yang bisa menghasilkan energi bunyi adalah 

a. lilin c. gitar 

Nama : ......................................................................................   No. Absen : .............. 
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b. kaca pembesar d. kincir angin 

6. Energi yang terkandung dalam batu baterai adalah energi . . . . 

a. gerak c. panas 

b. cahaya d. kimia 

7. Energi yang sangat penting bagi bumi berasal dari 

a. matahari c. bintang 

b. bulan d. angin 

8. Tubuh kita memperoleh energi dari 

a. batu baterai c. minyak tanah 

b. makanan d. angin 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

9. Pilihlah jawaban di bawah ini untuk mengisi titik-titik pada kolom 

- Energi gerak - Energi kimia  

- Energi cahaya - Energi bunyi 

- Energi panas - Energi listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENTUK ENERGI CONTOH PENERAPAN 

a. . . . . . 
Proses pengolahan ikan asing yang 

menjadi kering setelah di jemur 

b. . . . . . Gitar yang dipetik menghasilkan suara 

c. . . . . . 

Kincir angin yang diletakkan di tempat 

berangin, baling-baling kincir akan 

berputar 

d. . . . . . 
Proses fotosintesis pada tumbuhan 

dengan bantuan sinar matahari 

e. . . . . . 
Lampu menyala setelah stop kontak 

ditekan 

f. . . . . . 
Seseorang menjadi bertenaga setelah 

makan 
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KUNCI JAWABAN TES EVALUASI 

 

A. Soal Pilihan Ganda 

1. D 

2. D 

3. C 

4.  D 

5. B 

6. D 

7. A 

8. B 

B. Soal Isian 

9 

a. energi panas 

b. energi bunyi 

c. energi gerak 

d. energi cahaya 

e. energi listrik 

f. energi kimia 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 1 Pertemuan 2 

Sekolah Dasar : SD Negeri Kertaharja 01 

Kelas/Semester : III/2 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi Waktu : 2x35 menit 

A. Standar Kompetensi 

4.   Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan 

sumber  energi. 

B. Kompetensi Dasar 

4.2 Mendiskripsikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, 

dan getaran dalam kehidupan seharihari. 

C. Indikator 

Menyimpulkan bahwa energi itu ada, tidak dapat dilihat, tetapi dapat 

dirasakan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pembelajaran mandiri materi ciri-ciri energi di awal pembelajaran 

siswa dapat mengenal konsep ciri-ciri enengi secara individual. 

2. Melalui penugasan kuis materi ciri-ciri energi secara individu siswa dapat 

mengetahui kemampuan individualnya dalam memahami konsep ciri-ciri 

energi. 

3. Melalui diskusi kelompok materi ciri-ciri energi dengan kemampuan 

heterogen dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI , siswa dapat 

menyatukan informasi tentang konsep ciri-ciri energi bersama teman 

kelompoknya dengan bertanggungjawab.  

4. Melalui diskusi kelompok ciri-ciri energi dengan kemampuan heterogen 

dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI , siswa dapat meningkatkan 

kemampuan individualnya dalam memahami konsep ciri-ciri energi. 

5. Melalui arahan guru dengan mengulas kembali materi ciri-ciri energi, 

pengetahuan siswa tentang konsep ciri-ciri energi akan lebih matang. 
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6. Melalui pemberian media pembelajaran, siswa dapat memahami 

penerapan ciri-ciri energi dengan lebih mudah. 

E. Materi Pembelajaran 

Ciri-ciri/sifat energi 

F. Metode Pembelajaran 

1. Diskusi 

2. Tanya jawab 

3. Demonstrasi 

4. Penugasan 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru menanyakan kabar siswa. 

c. Guru melakukan presensi kehadiran. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan: 

1) Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk     energi, nah angin itu 

termasuk bentuk energi apa ya? 

2) Apakah angin dapat dilihat? 

3) Apakah angindapat dirasakan? 

e. Guru menginformasikan materi yang akan    dipelajari yaitu tentang 

ciri-ciri energi yaitu energi itu ada, tidak dapat dilihat, dan dapat 

dirasakan. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru membagikan lembar materi ciri-ciri energi kepada siswa. 

2) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk  mempelajari materi. 

ciri-ciri energi secara mandiri dengan membaca materi ciri-ciri 

energi yang diberikan oleh guru. 

3) Siswa membaca materi yang diberikan oleh guru. 



169 

 

 

4) Guru memberikan lembar tugas kepada siswa berupa kuis untuk 

dikerjakan secara individu. 

5) Siswa mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru secara individu. 

6) Guru menghitung skor perolehan siswa yang didapat dari nilai 

kuis. 

b. Elaborasi 

1) Guru membagi siswa ke dalam 9 kelompok yang beranggotakan 4-

5 siswa dengan kemampuan yang beragam. 

2) Guru membagikan hasil belajar kuis materi ciri-ciri energi kepada 

siswa kembali. 

3) Guru meminta siswa untuk mendiskusikan soal kuis individu untuk 

dikerjakan kembali secara bersama-sama dalam kelompok. 

4) Siswa mengerjakan kembali soal kuis dengan berdikusi bersama 

teman sekelompoknya. 

5) Guru memantau diskusi siswa dengan berkeliling kelas dan sedikit 

memberi arahan kepada siswa dalam mengerjakan tugas. 

c. Konfirmasi 

1) Masing-masing kelompok mewakilkan anggotanya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

2) Guru mengkonfirmasi jawaban tugas. 

3) Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari siswa secara 

individu. 

4) Guru menjelaskan bahwa energi ada, tidak dapat dilihat namun 

dapat dirasakan. 

5) Guru menjelaskan ciri-ciri energi salah satunya dengan meniup 

tangan, kemudian meminta siswa untuk melakukan hal yang 

sama dan menanyakan apa yang siswa rasakan. 

6) Guru menampilkan gambar 2 buah ikan sebelum dan sesudah 

dipanaskan. 

7) Guru meniup peluit, kemudian menyuruh siswa untuk 

mengamatinya. 
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8) Guru menjelaskan perubahan energi dengan menyebutkan 

penerapan menggunakan benda-benda sekitar. 

9) Siswa mengamati tampilan media yang diberikan oleh guru. 

10) Setelah guru selesai mengulas materi guru memberikan tes formatif 

siklus I untuk dikerjakan secara individu. 

11) Siswa mengerjakan tes formatif. 

12) Guru menghitung total perolah skor masing-masing kelompok 

berdasarkan penskoran nilai tertinggi. 

13) Guru memberi penghargaan kepada kelompok dengan skor 

tertinggi. 

3. Penutup (5 menit) 

a. Memberikan simpulan pembelajaran secara bersama-sama antara guru 

dan siswa. 

b. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber 

a. BSE  

Priyono, Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 3: Untuk SD 

dan MI Kelas 3. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional 

b. Haryanto. 2004. Sains: Untuk Sekolah Dasar Kelas III. Jakarta. 

Erlangga 

2. Media Pembelajaran 

a. peluit 

b. gambar ikan basah dan kering 

c. lingkungan belajar peserta didik 

I. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Penilaian Proses 

b. Penilaian hasil 

2. Jenis Tes 

a. Pengamatan aktivitas belajar siwa 



171 

 

 

b. Tes tertulis (tes formatif siklus I) 

3. Bentuk tes 

Pilihan Ganda, Isian, dan Uraian. 

4. Alat penilaian 

a. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) [Terlampir] 

b. Lembar Tes Formatif Siklus I  

5. Aspek, teknik dan waktu penilaian 

No. Aspek 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 
Keterangan 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

 

7. 

Keantuasiasan siswa 

Kemampuan siswa 

melaksanakan pemb IPA 

Kemampuan siswa 

menyelesaikan tugas 

Kemampuan siswa dalam 

menerapkan model 

pembelajaran TAI 

Kerjasama 

Kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat 

Pemahan konsep 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Saat proses 

pembelajaran 

dan diskusi 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

Saat 

mengerjakan 

soal tes 

formatif. 

Soal pada 

LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal pada 

lembar tes 

formatif 

6. Skor Penilaian 

 Nilai akhir (NA) siswa =   

 

Tegal,     April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD N Kertaharja 01 Guru Kelas 3 

 

 

 

Maskub, S. Pd Shella Permatasari 

NIP. 19650902 198702 1 002 NIP. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

1. Energi tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan 

Makhluk hidup tidak dapat melihat energi, tetapi dapat merasakan 

keberadaan energi. Salah satu buktinya, sehabis beristirahat dan makan, 

tubuhmu yang semula letih dan lemah setelah beraktivitas akhirnya dapat 

segar dan kuat kembali. Hal ini tentu saja disebabkan oleh adanya energi baru 

yang berasal dari makanan yang telah kamu makan tersebut.. 

2. Contoh penerapan bahwa energi tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan: 

a. Energi cahaya yang berasal dari matahari, kita tidak dapat melihat energi 

itu sendiri, namun kita dapat dapat merasakan pengaruhnya, yaitu bumi 

menjadi terang. 

b. Energi panas yang berasal dari matahari, kita tidak dapat melihat energi 

itu, namun kita dapat merasakan pengaruhnya dalam kehidupan kita 

seperti benda-benda yang di jemur di bawah sinar matahari menjadi panas. 

c. Energi gerak yang berasal dari angin, kita tidak dapat melihat energi itu, 

namun kita dapat merasakan pengaruhnya yaitu kincir bisa bergerak bila 

ada hembusan angin 

d. Energi bunyi yang berasal dari getaran gitar yang dipetik, kita tidak dapat 

melihat energi itu, namun kita dapat merasakan pengaruhnya yaitu kita 

dapat mendengar bunyi petikan gitar yang terdengar oleh telinga kita. 

e. Energi kimi yang berasal dari makanan, kita tidak dapat melihat energi itu, 

namun kita dapat merasakan pengaruhnya yaitu kita merasa kenyang dan 

bertenaga setelah kita makan. 

3. Perubahan Energi 

Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun, 

energi dapat diubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Contoh: 

Contoh perubahan bentuk energi, antara lain: 

a. Energi gerak dapat diubah menjadi energi listrik, 

b. Energi matahari dapat diubah menjadi energi kimia, 

c. Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya, 

d. energi kimia dapat diubah menjadi energi gerak, dan sebagainya 
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MATERI YANG  DIPELAJARI SISWA SECARA INDIVIDU 

Energi Tidak Dapat Dilihat Tetapi Dapat Dirasakan 

Makhluk hidup tidak dapat melihat energi, tetapi dapat 

merasakan keberadaan energi. Salah satu buktinya, sehabis 

beristirahat dan makan, tubuhmu yang semula letih dan lemah 

setelah beraktivitas akhirnya dapat segar dan kuat kembali. Hal 

ini tentu saja disebabkan oleh adanya energi baru yang berasal 

dari makanan yang telah kamu makan tersebut. Energi tidak dapat 

dilihat, hanya dapat dirasakan. 

Contoh penerapan bahwa energi tidak dapat dilihat namun dapat 

dirasakan: 

1. Energi cahaya yang berasal dari matahari, kita tidak dapat 

melihat energi itu sendiri, namun kita dapat dapat merasakan 

pengaruhnya, yaitu bumi menjadi terang. 

2. Energi panas yang berasal dari matahari, kita tidak dapat 

melihat energi itu, namun kita dapat merasakan pengaruhnya 

dalam kehidupan kita seperti benda-benda yang di jemur di 

bawah sinar matahari menjadi panas. 

3. Energi gerak yang berasal dari angin, kita tidak dapat melihat 

energi itu, namun kita dapat merasakan pengaruhnya yaitu kincir 

bisa bergerak bila ada hembusan angin 

4. Energi bunyi yang berasal dari getaran gitar yang dipetik, kita 

tidak dapat melihat energi itu, namun kita dapat merasakan 

pengaruhnya yaitu kita dapat mendengar bunyi petikan gitar 

yang terdengar oleh telinga kita. 

5. Energi kimia yang berasal dari makanan, kita tidak dapat 
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melihat energi itu, namun kita dapat merasakan pengaruhnya 

yaitu kita merasa kenyang dan bertenaga setelah kita makan. 

Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. 

Namun, energi dapat diubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. 

Contoh perubahan bentuk energi, antara lain: 

1. Energi gerak dapat diubah menjadi energi listrik, 

2. Energi matahari dapat diubah menjadi energi kimia, 

3. Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya, 

4. Energi kimia dapat diubah menjadi energi gerak, dan 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa energi 

memiliki ciri-ciri : 

1. energi itu ada 

2. energi tidak dapat dilihat namun energi dapat dirasakan 

4. energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun dapat 

diubah 
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Lembar Kerja Peserta Didik (kuis individu dan kelompok) 

Sekolah Dasar : SD Negeri Kertaharja 01 

Kelas/Semester : 3/II 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Materi  : Energi 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 

1. Energi itu ada, tidak dapat dilihat, namun . . . . 

2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

Energi 
Berasal dari Terlihatkah

? 

Pengaruhnya Terasakah

? 

Cahaya Matahari tidak Bumi menjadi terang Ya 

Panas . . . . . . . . Benda yang dijemur menjadi 

kering 
. . . . 

Gerak 
. . . . . . . . 

Kincir bisa bergerak bila 

dihembus angin 
. . . . 

Bunyi Getaran 

senar gitar 
. . . . 

Menghasilkan bunyi 
. . . . 

 

3. Energi tidak dapat diciptakan namun energi dapat diubah, sebutkan 3 

contoh perubahan energi! 
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KUNCI JAWABAN TES KUIS 

1. dapat dirasakan 

2. jawaban tabel 

Energi 
Berasal dari Terlihatkah

? 

Pengaruhnya Terasakah

? 

Cahaya Matahari tidak Bumi menjadi terang Ya 

Panas Matahari tidak Benda yang dijemur menjadi 

kering 
ya 

Gerak Angin tidak 
Kincir bisa bergerak bila 

dihembus angin 
Ya 

Bunyi Getaran 

senar gitar 
tidak 

Menghasilkan bunyi 
Ya 

 

3. 3 contoh perubahan energi 

gerak menjadi listrik 

listrik menjadi cahaya 

listrik menjadi gerak 

(bisa dengan jawaban lain dari siswa) 
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Lampiran 13 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS 1 

 

NamaSekolah : SD Negeri Kertaharja 01 Jumlah soal :   11  butir soal 

Alokasi waktu :  20menit  Kurikulum : KTSP 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi : 3. Memahami kebebasan berorgansisasi 

No. 

Urut 
KD 

Kelas/ 

Semester 
Materi Indikator Soal Bentuk Tes 

Tingkat 

Kesukaran 
Kognitif 

No. 

Soal 

1. 
4.2   Mendiskripsikan 

hasil 

pengamatantentang 

pengaruh energi 

panas, gerak, dan 

getaran dalam 

kehidupan 

seharihari. 

III/2 Energi Siswa dapat mendefinisikan 

pengertian energi 

Pilihan 

Ganda 
Mudah C1 1 

2. 
Siswa dapat membedakan 

macam  bentuk energi 

Pilihan 

Ganda 
Sedang C1 2 

3. 
Siswa dapat menjelaskan salah 

satu pengertian bentuk energi 

Pilihan 

Ganda 
Sulit C1 3 

4. 

Siswa dapat menyebutkan 

contoh penerapan bentuk energi 

dalam kehidupan sehari-hari 

Pilihan 

Ganda 
Sedang C3 4 

5. 
Siswa dapat menyebutkan 

contoh bentuk energi 

Pilihan 

Ganda 
Sedang C2 5 

6. 

Siswa dapat menyebutkan 

contoh pemanfaatan bentuk 

energi 

Isian Mudah C2 6 

7. 
Siswa dapat menyebutkan sifat 

energi 
Isian Sedang C1 

7 1
7
7
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8. 
Siswa dapat menyebutkan salah 

satu contoh perubahan energi 
Isian Sulit 

C3 
8 

9. 
Siswa dapat menyebutkan 

bentuk-bentuk energi 
Uraian Sedang C1 9 

10. 
Siswa dapat menganalisis 

penerapan ciri-ciri energi 
Uraian Mudah C1 10 

11. 
Siswa dapat menyebutkan 

contoh perubahan energi 
Uraian Sedang C2 11 

1
7
8
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Lampiran 14 

LEMBAR SOAL TES FORMATIF SIKLUS 1 

 

Nama Sekolah :   SD Negeri Kertaharja 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester :   III/2 

Materi  :   Energi 

Waktu  :   20 menit 

  

  

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

benar! 

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan . . . . 

a. perubahan c. usaha 

b. gerak d. perkembangan 

2. Di bawah ini yang bukan termasuk bentuk energi adalah . . . . 

a gerak    c.   air 

b. cahaya    d.   panas 

3. Apakah yang dimaksud dengan energi panas . . . . 

a. Energi yang menyebabkan panas 

b. Energi yang memancarkan panas 

c. Energi yang memantulkan panas 

d. Energi yang dihasilkan dari panas suatu benda  

4. Di bawah ini termasuk penerapan bentuk energi panas dalam kehidupan 

sehari-hari kecuali . . . . 

a. Berbunyinya suara gitar yang dipetik 

b. Proses pengeringan baju yang dijemur 

c. Proses fotosistesi tumbuhan 

d. Kapal yang berlayar 

5. Energi panas dan cahaya yang utama dihasilkan dari . . . . 

a. matahari  d.   bintang 

b. bulan    e.   angin 

 

 

Nama : ......................................................................................   No. Absen : .............. 
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B. Isilah titik-titik  di bawah ini dengan tepat! 

6. Sebutksn salah satu pemanfaatan bentuk energi gerak berupa angin dalam 

kehidupan sehari-hari . . . . 

7. Energi tidak dapat kita lihat namun dapat kita . . . . 

8. Energi tidak dapat di ciptakan tidak dapat dimusnahkan namun dapat 

diubah, sebutkan salah satu contoh perubahan energi . . . 

C. Isilah uraian di bawah ini dengan benar! 

9. Sebutkan 6 macam bentuk energi! 

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

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

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

10. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

Energi 
Berasal 

dari 

Terlihatkah

? 

Pengaruhnya Terasakah

? 

Cahaya Matahari Tidak Bumi menjadi terang Ya 

Panas . . . . . . . . Benda yang dijemur 

menjadi kering 
. . . . 

Gerak 
. . . . . . . . 

Kincir bisa bergerak bila 

dihembus angin 
. . . . 

Bunyi Getaran 

senar gitar 
. . . . 

Menghasilkan bunyi 
. . . . 

 

11. Sebutkan 3 contoh perubahan energi! 

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

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

 .............................................................................................................................. 
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Lampiran 15 

LEMBAR KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 1 

I. Soal Pilihan Ganda 

1. C 

2. C 

3. D 

4. B 

5. A 

II. Soal isian 

6. Perahu yang berlayar, kincir angin, dll 

7. Rasakan 

8. Listrik menjadi cahaya, gerak menjadi listrik, kimia menjadi gerak, cahaya 

menjadi kimia, dll 

III. Soal Uraian 

9.  

Energi 
Berasal dari Terlihatkah

? 

Pengaruhnya Terasakah

? 

Cahaya Matahari Tidak Bumi menjadi terang Ya 

Panas Matahari Tidak Benda yang dijemur 

menjadi kering 
ya 

Gerak Angin Tidak 
Kincir bisa bergerak bila 

dihembus angin 
Ya 

Bunyi Getaran 

senar gitar 
Tidak 

Menghasilkan bunyi 
Ya 

 

10. 6 macam bentuk energi yaitu : energi cahaya, energi panas, energi gerak, 

energi listrik, energi kimia, energi bunyi 

11. contoh perubahan energi 

c. Listrik menjadi cahaya 

d. Gerak menjadi listrik 

e. Kimia menjadi gerak 

f. Cahaya menjadi kimia 
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Lampiran 16 

KRITERIA PENILAIAN SIKLUS I 

Siklus I Pertemuan 1 

I. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 (kuis individu dan kelompok) 

Jika menjawab soal benar 

masing-masing soal bernilai 20 untuk setiap nomor 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal untuk LKPD yaitu 100 

Nilai LKPD =  x 100 

II. LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK (Evaluasi Pembelajaran) 

Soal I 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 1 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 5 

Soal II 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 3 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 6 

Soal III 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 3 

Jika menjawab soal mendekati benar, maka skor perolehan 2 

Jika menjawab soal salah maka skor perolehan 1 

III. Jika soal tidak dijawab, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 9 

Jumlah skor maksimal = A+B+C 

                                     = 5+6+9 = 20 

Nilai Akhir =   x 100 
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KRITERIA PENILAIAN 

Siklus I Pertemuan 2 

I. LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK (Kerja Kelompok) 

Jika menjawab soal benar 

Soal No. 1 = skor maksimal 1 

Soal No. 2 = skor maksimal 3 

Soal No. 3 = skor maksimal 6 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal untuk LKPD yaitu 10 

Nilai LKPD =  x 100 

II. TES FORMATIF SIKLUS I 

Soal I 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 1 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 5 

Soal II 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 3 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 6 

Soal III 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 3 

Jika menjawab soal mendekati benar, maka skor perolehan 2 

Jika menjawab soal salah maka skor perolehan 1 

Jika soal tidak dijawab, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 9 

Jumlah skor maksimal = A+B+C 

     = 5+6+9 = 20 

 Nilai Akhir =   x 100 
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Lampiran 17 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS III SD NEGERI KERTAHARJA 01 

SIKLUS I 

No Nama  Jenis Kelamin 

(L/P) 

Pertemuan 

1 2 

1. Wahyu Laelatul Q. L √ √ 

2. Gina Novalia P √ √ 

3. Susilo L √ √ 

4. Alfin Mufadhol L √ √ 

5. Deo Rifki R. L √ √ 

6. Gunawan Putra L √ √ 

7. M. Aril S. L √ √ 

8. Naila Syakirotul F. P √ √ 

9. Novaldo Putra A. L √ √ 

10. Robiatul Adawiyah P √ √ 

11. Taufik Alvien F. L √ √ 

12. Ade Reygina T. S. P √ √ 

13. Andika Rizki L √ √ 

14. Anggi Dwi L L √ √ 

15. Aulia Sandra S. P √ √ 

16. Bilqis Farulisa P √ √ 

17. Chelsea Izdizhar I. P √ √ 

18. Dea Putri Isnaeni P √ √ 

19. Diajeng Putri Lestari P √ √ 

20. Feri Ade Mustofa L √ √ 

21. Haidar Rif’an A. A. L √ √ 

22. Irma Nuraeni P √ √ 

23. M. Nurkholis L √ √ 

24. M. Ulin Nuha L √ √ 

25. Nadia Kayla A. P √ √ 

26. Nailul Maghfiroh P √ √ 

27. Nazla Dzatatun P √ √ 

28. Rangga Dwi R. L √ √ 

29. Sekar Berliana F. P √ √ 

30. Sekar Putri Lestari P √ √ 

31. Tsania Fitrotunnisa P √ √ 

32. Umaroh Fadilani P √ √ 

33. Wahyu Ramadhan L √ √ 

34. Tefa Zulian Tiffani P √ √ 

35. Hamam Milzam L √ √ 

36. Fazza Hella Sy P √ √ 

37. Alif Fachruri L √ √ 

38. Nabil Muhammad Y L √ √ 
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Lampiran 18 

DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS I PERTEMUAN I 

Kelompok Anggota Kelompok Anggota 

1 

Diajeng Putri Lestari 

5 

Gina Novalia 

Sekar Putri Lestari Nabil Muhammad Y. 

Chealsea Izdizhar I GunawanPutra 

Sekar Berliana Faza Hella Sy 

Feri Ade Mustofa Ade Reygina Tri S 

2 

Bilqia Farulisa M. Nur Kholis 

M. Ulin Nuha 

6 

Nazla Dzatatun 

Umaroh Fadilani Novaldo Putra A 

Wahyu Ramadhan Irma Nuraini 

Deo Rifki R Rangga Dwi R. 

3 

M. Aril Saputra Alif Fechruri 

Aulia Sandra S. Nailul Maghfiroh 

Wahyu Laelatul Q. 

7 

Andika Rizki N. 

Robiatul Adawiyah Nadia Kayla A K. 

Haydar Rif’an A. Anggi Dwi L. 

4 

Dea Putri Isnaeni Taufik Alfien F 

Tsania Fitrottun Nisa Tefa Zulian T. 

Hammam Milzam Alvin Mufadol 

Naila Syakirotul F. 

Susilo 
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Lampiran 19 

DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Kelompok Anggota Kelompok Anggota 

1 

Feri Ade M. 

5 

Nailul Maghfiroh 

Naila Syakirotul F. Bilqis Farulisa 

Ade Reygina T. S. Gina Novalia 

Wahyu Ramadhan Aulia SandraS. 

Faza Hella Sy. Umaroh Fadilani 

2 

Nabil Muhammad Y. Susilo 

Deo Rifki R. 

6 

Alif Fachruri 

Sekar Putri L. Doajeng Putri L. 

M. Nur Kholis Tsania Fitrotun Nisa 

M. Ulin Nuha M. Aril 

3 

Haydar Rif’an A Tesa Zulian T. 

Chelsea Izdizhar 

7 

Rangga Dwi Riyadi 

Robiatul A. Anggi Dwi Latifah 

Wahyu Laelatu K. Gunawan Putra 

Nadia Kayla A. Nazla Dz 

Andika Rizki N. F Novaldo Putra 

4 

Irma Nur Aini Hamam Milzan 

Taufik Alfien F 

Dea Putri I 

Alvin Mufadol 

Sekar Berliana 
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Lampiran 20 

DATA HASIL PENILAIAN  INDIVIDU DAN KERJA KELOMPOK 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Kelompok Anggota 
Nilai 

Individu Kelompok 

1 

Diajeng Putri Lestari 60 

80 

Sekar Putri Lestari 60 

Chealsea Izdizhar I 80 

Sekar Berliana 80 

Feri Ade Mustofa 80 

2 

Bilqia Farulisa 60 

100 

M. Ulin Nuha 60 

Umaroh Fadilani 80 

Wahyu Ramadhan 80 

Deo Rifki R 80 

3 

M. Aril Saputra 60 

100 

Aulia Sandra S. 60 

Wahyu Laelatul Q. 80 

Robiatul Adawiyah 80 

Haydar Rif’an A. 100 

4 

Dea Putri Isnaeni 50 

80 

Tsania Fitrottun Nisa 80 

Hammam Milzam 60 

Naila Syakirotul F. 80 

Susilo 80 

5 

Gina Novalia 60 

100 

Nabil Muhammad Y. 60 

GunawanPutra 80 

Faza Hella Sy 80 

Ade Reygina Tri S 80 

M. Nur Kholis 80 

6 

Nazla Dzatatun 80 

100 

Novaldo Putra A 100 

Irma Nuraini 80 

Rangga Dwi R. 60 

Alif Fechruri 20 

Nailul Maghfiroh 40 

7 

Andika Rizki N. 100 

100 

Nadia Kayla A K. 40 

Anggi Dwi L. 40 

Taufik Alfien F 60 

Tefa Zulian T. 80 

Alvin Mufadol 80 
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Lampiran 21 

DATA HASIL  PENILAIAN INDIVIDU DAN KERJA KELOMPOK 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Kelompok Anggota 
Nilai 

Individu Kelompok 

1 

Feri Ade M. 10 

100 

Naila Syakirotul F. 30 

Ade Reygina T. S. 50 

Wahyu Ramadhan 60 

Faza Hella Sy. 100 

2 

Nabil Muhammad Y. 20 

100 

Deo Rifki R. 30 

Sekar Putri L. 40 

M. Nur Kholis 50 

M. Ulin Nuha 100 

3 

Haydar Rif’an A 30 

100 

Chelsea Izdizhar 40 

Robiatul A. 50 

Wahyu Laelatu K. 60 

Nadia Kayla A. 80 

Andika Rizki N. F 10 

4 

Irma Nur Aini 10 

100 

Taufik Alfien F 40 

Dea Putri I 50 

Alvin Mufadol 60 

Sekar Berliana 100 

5 

Nailul Maghfiroh 10 

100 

Bilqis Farulisa 30 

Gina Novalia 40 

Aulia SandraS. 50 

Umaroh Fadilani 60 

Susilo 100 

6 

Alif Fachruri 20 

100 

Doajeng Putri L. 20 

Tsania Fitrotun Nisa 80 

M. Aril 20 

Tesa Zulian T. 70 

7 

Rangga Dwi Riyadi 20 

80 

Anggi Dwi Latifah 80 

Gunawan Putra 40 

Nazla Dz 80 

Novaldo Putra 40 

Hamam Milzan 60 
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Lampiran 22 

DATA HASIL PENILAIAN TES EVALUASI AKHIR PEMBELAJARAN  

KELAS III SD NEGERI KERTAHARJA 01 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

No Nama Nilai 
KKM 70 

TUNTAS BLM TUNTAS 

1. Wahyu Laelatul K. 95 √  

2 Gina Novalia 95 √  

3 Susilo 95 √  

4 Alfin Mufadhol 60  √ 

5 Deo Rifki Rahmadani 95 √  

6 Gunawan Putra 95 √  

7 M. Aril S. 90 √  

8 Naila Syakirotul Fitri 90 √  

9 Novaldo Putra A. 85 √  

10 Robiatul Adawiyah 90 √  

11 Taufik Alvien F. 95 √  

12 Ade Reygina Tri S. 95 √  

13 Andika Rizki N. F 90 √  

14 Anggi Dwi L 100 √  

15 Aulia Sandra S. 90 √  

16 Bilqis Farulisa 50  √ 

17 Chelsea Izdizhar I. 90 √  

18 Dea Putri Isnaeni 80 √  

19 Diajeng Putri Lestari 95 √  

20 Feri Ade Mustofa 90 √  

21 Haidar Rif’an Aqila A. 80 √  

22 Irma Nuraeni 100 √  

23 M. Nurkholis 70 √  

24 M. Ulin Nuha 90 √  

25 Nadia Kayla A. 75 √  

26 Nailul Maghfiroh 100 √  

27 Nazla Dzatatun 100 √  

28 Rangga Dwi R. 65  √ 

29 Sekar Berliana F. 90 √  

30 Sekar Putri Lestari 90 √  

31 Tsania Fitrotunnisa 95 √  

32 Umaroh Fadilani 100 √  

33 Wahyu Ramadhan 70 √  

34 Tefa Zulian Tiffani 85 √  

35 Hamam Milzam 90 √  

36 Fazza Hella Sy 85 √  

37 Alif Fachruri 10  √ 
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38 Nabil Muhammad Y 90 √  

Jumlah Nilai 3250   

Rata-Rata Nilai 85,53   

Jumlah Siswa Tuntas   34 

Persentase Tuntas   89,47% 

Jumlah Siswa Tdk Tuntas   4 

Persentase Tdk Tuntas   78,95 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD N Kertaharja 01 Guru Kelas 3 

 

 

 

Maskub, S. Pd Shella Permatasari 

NIP. 19650902 198702 1 002 NIP. 
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Lampiran 23 

DATA HASIL PENILAIAN HASIL BELAJAR (TES FORMATIF)  

KELAS III SD NEGERI KERTAHARJA 01 

SIKLUS I 

No Nama Nilai 
KKM 70 

Tuntas Tdk Tuntas 

1. Wahyu Laelatul K. 80 √  

2 Gina Novalia 80 √  

3 Susilo 60  √ 

4 Alfin Mufadhol 95 √  

5 Deo Rifki Rahmadani 75 √  

6 Gunawan Putra 75 √  

7 M. Aril S. 85 √  

8 Naila Syakirotul Fitri 65  √ 

9 Novaldo Putra A. 70 √  

10 Robiatul Adawiyah 75 √  

11 Taufik Alvien F. 60  √ 

12 Ade Reygina Tri S. 70 √  

13 Andika Rizki N. F 50  √ 

14 Anggi Dwi L 75 √  

15 Aulia Sandra S. 75 √  

16 Bilqis Farulisa 80 √  

17 Chelsea Izdizhar I. 50  √ 

18 Dea Putri Isnaeni 90 √  

19 Diajeng Putri Lestari 85 √  

20 Feri Ade Mustofa 85 √  

21 Haidar Rif’an Aqila A. 100 √  

22 Irma Nuraeni 60  √ 

23 M. Nurkholis 80 √  

24 M. Ulin Nuha 100 √  

25 Nadia Kayla A. 70 √  

26 Nailul Maghfiroh 35  √ 

27 Nazla Dzatatun 100 √  

28 Rangga Dwi R. 85 √  

29 Sekar Berliana F. 85 √  

30 Sekar Putri Lestari 90 √  

31 Tsania Fitrotunnisa 90 √  

32 Umaroh Fadilani 100 √  

33 Wahyu Ramadhan 85 √  

34 Tefa Zulian Tiffani 75 √  

35 Hamam Milzam 80 √  

36 Fazza Hella Sy 85 √  

37 Alif Fachruri 45  √ 
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38 Nabil Muhammad Y 40  √ 

Jumlah Nilai 2880   

Rata-Rata Nilai 75,79   

Jumlah Siswa Tuntas 25   

Persentase Tuntas 76,32   

Jumlah Siswa Tdk Tuntas   9 

Persentase Tdk Tuntas   23,68% 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD N Kertaharja 01 Guru Kelas 3 

 

 

 

Maskub, S. Pd Shella Permatasari 

NIP. 19650902 198702 1 002 NIP. 
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Lampiran 24 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 1 

                            

No. Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai A B C D E F 

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 Wahyu L. K.   √    √    √     √   √    √  19 79,17 

2 Gina Novalia  √     √     √    √ √      √  17 70,83 

3 Susilo  √     √   √     √    √  √    14 58,33 

4 Alfin Mufadhol    √    √   √     √   √    √  21 87,5 

5 Deo Rifki R.  √     √     √   √   √    √   15 62,5 

6 Gunawan Putra  √     √    √    √   √    √   15 62,5 

7 M. Aril S.   √   √      √    √   √    √  19 79,17 

8 Naila S. F.   √    √   √     √   √   √    14 58,33 

9 Novaldo Putra A.  √     √    √    √    √   √   16 66,67 

10 Robiatul A.   √    √    √     √   √   √   18 75 

11 Taufik Alvien F.  √    √     √    √    √   √   15 62,5 

12 Ade R. T. S.  √     √   √     √    √    √  16 66,67 

13 Andika R. N. F   √   √     √    √   √    √   15 62,5 

14 Anggi Dwi L   √    √    √    √    √    √  18 75 

15 Aulia Sandra S.   √    √    √    √    √   √   17 78,83 

16 Bilqis Farulisa  √     √     √    √   √    √  19 79,17 

17 Chelsea I. I.  √    √    √     √   √   √    12 50 

18 Dea Putri Isnaeni    √    √   √     √    √    √ 23 95,83 

19 Diajeng Putri L.   √    √  √      √    √    √  16 66,67 

20 Feri Ade Mustofa   √    √    √    √    √   √   17 70,83 

21 Haidar Rif’an A.     √    √    √    √    √   √  23 95,83 

22 Irma Nuraeni  √    √    √     √   √   √    13 54,17 

1
9
3
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23 M. Nurkholis   √    √    √   √     √   √   16 66,67 

24 M. Ulin Nuha    √    √    √   √     √    √ 23 95,83 

25 Nadia Kayla A.  √     √   √     √   √    √   14 58,33 

26 Nailul Maghfiroh √    √    √      √  √    √    8 33,33 

27 Nazla Dzatatun    √    √   √     √    √   √  22 91,67 

28 Rangga Dwi R.   √    √    √    √  √      √  16 66,67 

29 Sekar Berliana F.   √    √    √    √  √       √ 17 70,83 

30 Sekar Putri L.    √    √   √     √    √   √  22 91,67 

31 Tsania F.    √    √   √     √    √   √  22 91,67 

32 Umaroh F.    √    √    √    √    √   √  23 95,83 

33 Wahyu R.   √    √    √    √    √    √  18 75 

34 Tefa Zulian T.  √     √    √    √   √    √   16 66,67 

35 Hamam M.   √    √    √    √     √  √   18 75 

36 Fazza H. Sy   √  √      √    √    √    √  16 66,67 

37 Alif Fachruri √    √    √      √   √   √    9 37,5 

38 Nabil Muhammad √    √    √      √   √   √    9 37,5 

Jumlah Siswa 3 12 15 8 4 5 21 8 4 6 21 7 1 1 24 12 4 9 17 8 7 11 16 4   

Jumlah Nilai 104 109 107 123 105 93   

Rata-rata 2,74 2,87 2,82 3,24 2,76 2,45   

Persentase (%) 68,42 71,71 70,39 80,92 69,08 61,18  70,28 

Kertaharja,    Maret 2015 

Guru Mapel IPA Kelas III 

 

 

 Shella Permatasari, S. Pd. 

 NIP 1
9
4
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Lampiran 25 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

                            

No. Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai A B C D E F 

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 Wahyu L. K.   √    √     √    √   √    √  20 83,33 

2 Gina Novalia   √    √     √    √   √    √  20 83,33 

3 Susilo  √     √   √     √    √   √   15 62,5 

4 Alfin Mufadhol    √    √   √     √    √   √  22 91,67 

5 Deo Rifki R.  √     √    √    √   √    √   15 62,5 

6 Gunawan Putra  √     √    √    √   √    √   15 62,5 

7 M. Aril S.   √    √     √    √   √    √  20 83,33 

8 Naila S. F.   √    √   √     √   √    √   15 62,5 

9 Novaldo Putra A.  √     √   √     √    √   √   15 62,5 

10 Robiatul A.   √    √    √     √   √   √   18 75 

11 Taufik Alvien F.  √    √     √    √   √    √   15 62,5 

12 Ade R. T. S.  √     √   √     √    √    √  17 70,83 

13 Andika R. N. F   √   √    √     √   √    √   19 79,17 

14 Anggi Dwi L   √    √    √    √    √   √   18 75 

15 Aulia Sandra S.   √    √    √    √    √   √   17 70,83 

16 Bilqis Farulisa   √    √     √    √   √    √  20 83,33 

17 Chelsea I. I.   √   √    √     √   √    √   14 58,33 

18 Dea Putri Isnaeni    √    √    √    √    √  √   22 91,67 

19 Diajeng Putri L.   √   √     √    √    √    √  17 70.83 

20 Feri Ade Mustofa   √    √    √    √    √    √  18 75 

21 Haidar Rif’an A.     √    √   √     √    √    √ 23 95,83 

22 Irma Nuraeni   √   √    √     √   √    √   14 58,33 

1
9
5
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23 M. Nurkholis   √    √    √    √    √    √  18 75 

24 M. Ulin Nuha    √    √    √   √     √    √ 23 95,83 

25 Nadia Kayla A.  √     √   √     √   √    √   14 58,33 

26 Nailul Maghfiroh   √   √   √      √  √     √   12 50 

27 Nazla Dzatatun    √    √    √    √    √   √  23 95,83 

28 Rangga Dwi R.   √    √    √    √    √    √  18 75 

29 Sekar Berliana F.   √    √    √    √   √     √  17 70,83 

30 Sekar Putri L.    √    √   √     √  √     √  20 83,33 

31 Tsania F.    √    √  √      √   √    √  20 83,33 

32 Umaroh F.    √    √    √    √   √     √ 23 95,83 

33 Wahyu R.   √    √    √    √    √    √  18 75 

34 Tefa Zulian T.  √     √    √    √   √    √   15 62,5 

35 Hamam M.   √    √    √    √    √    √  17 70,83 

36 Fazza H. Sy   √    √    √    √    √     √ 19 79,17 

37 Alif Fachruri   √   √   √      √   √   √    13 54,17 

38 Nabil Muhammad   √    √  √      √    √   √   16 66,67 

Jumlah Siswa - 6 24 8 - 7 23 8 1 11 18 8 - - 26 12 1 12 20 5 1 16 17 4   

Jumlah Nilai 116 115 109 126 105 100   

Rata-rata 3,05 3,03 2,87 2,87 2,76 2,63   

Persentase (%) 76,31 75,66 71,71 82,89 69,08 65,79  73,57 

Kertaharja,    Maret 2015 

Guru Mapel IPA Kelas III 

 

 

 Shella Permatasari, S. Pd. 

 NIP 1
9
6
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Lampiran 26 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I 

No Aspek yang diamati 

Persentase 

Keaktivan (%) 

Rata-rata 

persentase 

(%) Pert I Pert II 

1. 
Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran 
68,42 76,31 72,37 

2. 
Kemampuan siswa dalam 

melaksanakan pemb. IPA 
71,71 75,66 73,69 

3. 

Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

70,39 71,71 71,71 

4. 
Kemampuan siswa dalam 

menerapkan model TAI 
80,92 82,89 81,91 

5. 
Kemanpuan siswa bekerja sama 

dalam kelompok 
69,07 69,08 69,08 

6. 
Keberanian siswa mengemukakan 

pendapat 
61,18 65,79 63,49 

  70,28 73,57 71,93 
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Lampiran 27 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(APKG I) 

Siklus I Pertemuan 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

  1           2    3          4 

1.3 Merumuskan kompetensi dasar/    √ 

indikator hasil belajar 

1.4 Merancang dampak pengiring   √  

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A 3 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.4 Mengembangkan dan   √ 

mengorganisasikanmateri 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                  :  Niken Tri A. R, S. Pd. SD. 
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pembelajaran 

2.5 Menentukan dan mengembangkan  √ √ 

media pembelajaran 

2.6 Memilih sumber belajar         √ 

  

  Rata-rata butir 2 = B 3,33 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Team Assisted Individualization 

 3.1 Menentukan jenis kegiatan    √ 

pembelajaran 

3.6 Menyusun langkah-langkah  √ 

pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Team Assisted Individualization 

3.7 Menentukan alokasi waktu    

pembelajaran  

3.8 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.9 Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.3 Menentukan penataan 

latar pembelajaran 

4.4 Menentukan cara-cara        

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

3 

√ 

√ 

3,5 
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5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.3 Menentukan prosedur dan    √ 

 jenis penilaian 

5.4 Membuat alat penilaian dan    √ 

 kunci jawaban 

  Rata-rata butir 5 = E   3 

        

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.3 Kebersihan dan kerapian    √ 

6.4 Penggunaan bahasa tulis    √ 

 

    Rata-rata butir 6 = F 3 

 

Nilai APKG I = R 

 

R   =   

 =   

 =   

  

    

    

   Kertaharja,    April 2015 

Observer                                                

 

 

 Niken Tri A. R., S. Pd. SD 

NIP. 19661220 1992012 002 

 

 

 

√ 
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Lampiran 28 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(APKG I) 

Siklus I Pertemuan 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

  1           2    3          4 

1.5 Merumuskan kompetensi dasar/   √ 

indikator hasil belajar 

1.6 Merancang dampak pengiring   √ 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A 3 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.7 Mengembangkan dan   √ 

mengorganisasikanmateri 

pembelajaran 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                 : Niken Tri A. R., S. Pd. SD. 
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2.8 Menentukan dan mengembangkan   √ 

media pembelajaran 

2.9 Memilih sumber belajar    √   

  

  Rata-rata butir 2 = B 3,33 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Team Assisted Individualization 

 3.1 Menentukan jenis kegiatan    √ 

pembelajaran 

3.10 Menyusun langkah-langkah  √ 

pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Team Assisted Individualization 

3.11 Menentukan alokasi waktu   √ 

pembelajaran 

3.12 Menentukan cara-cara  √ 

memotivasi siswa 

3.13 Menyiapkan pertanyaan   

  Rata-rata butir 3 = C 3 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.5 Menentukan penataan    √ 

latar pembelajaran 

4.6 Menentukan cara-cara     √√   

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 3 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.5 Menentukan prosedur dan     

 jenis penilaian 

5.6 Membuat alat penilaian dan 

 kunci jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E 4  

        

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.5 Kebersihan dan kerapian    √  

6.6 Penggunaan bahasa tulis    √ 

 

    Rata-rata butir 6 = F 3 

 

Nilai APKG I = R 

 

R   =   

 =   

 =  3,22 

  

    

   Kertaharja,   April 2015 

Observer                                                

 

 

 Niken Tri A. R., S. Pd. SD 

NIP. 19661220 1992012 002 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 
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Lampiran 29 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(APKG II) 

Siklus I Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Nilailahguru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

              1         2      3          4 

1.2 Menyiapkan alat, media,    

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas. 

  Rata-rata butir 1 = P   3,5   

 

 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                    :  Niken Tri A. R., S. Pd. SD. 

 

√ 

√ 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Team Assisted 

Individualization 

2.1  Memulai kegiatan pembelajaran.                                       √       

2.2  Melaksanakan jenis kegiatan yang    

 sesuai dengan tujuan, kondisi siswa,  

situasi,dan lingkungan. 

2.3  Menggunakan alat bantu (media)                                        

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan.  

2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran                            √ 

 dalam urutan yang logis. 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran                √   

secara individual, kelompok, 

atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran                                                 

 secara efisien. 

   Rata-rata butir 2 = Q      3    

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.6 Memberi petunjuk dan penjelasan                                          

yang berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.7 Menangani pertanyaan dan                                                    

respon siswa. 

3.8 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,                                         

isyarat, dan gerakan badan. 

3.9 Memicu dan memelihara keterlibatan                                      

siswa. 

3.10 Memantapkan penguasaan materi                                √ 

pembelajaran. 

 Rata-rata butir 3 = R      3 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√  

√ 

√ 

 √ 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,                                                        √ 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar.                                          

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = S     3,4 

 

 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

5.1 Kemahiran menggunakan metode dan                                  

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

5.2 Menerapkan konsep IPA dalam                               

kehidupan sehari-hari. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan                                      

 siswa dalam proses pembelajaran 

   mata pelajaran IPA. 

    Rata-rata butir 5 = T     3 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

  hasil belajar 

6.3 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran. 

6.4 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran. 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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     Rata-rata butir 6 = U      3,5  

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.5 Keefektifan proses pembelajaran.       √ 

7.6 Penggunaan bahasa Indonesia    

tepat.                    √ 

7.7 Peka terhadap kesalahan         √ 

berbahasa siswa. 

7.8 Penampilan guru dalam         √  

pembelajaran. 

   Rata-rata butir 7 = V       3 

 

Nilai APKG I = K 

 

K   =   

 =   

      =  3,2 

    

 

   Kertaharja,     Maret  2015 

Observer                                                

 

 

Niken Tri A. R.  S. Pd . SD 

NIP. 19661220 1992012 002 
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Lampiran 30 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(APKG II) 

Siklus I Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Nilailahguru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

1         2      3          4 

1.1    Menyiapkan alat, media,   √ 

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas.  √ 

  Rata-rata butir 1 = P     3,5  

 

 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                    :  Niken Tri A. R., S. Pd., SD 

 

√ 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Team Assisted 

Individualization 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran.                                      √           

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang   √ 

 sesuai dengan tujuan, kondisi siswa,  

situasi,dan lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  √ 

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan.  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran     

dalam urutan yang logis. 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran     

secara individual, kelompok, 

atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  √ 

 secara efisien. 

   Rata-rata butir 2 = Q      3,5 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan     

yang berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan   

respon siswa. 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,   

isyarat, dan gerakan badan. 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan               

siswa. 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran. 

 Rata-rata butir 3 = R      2,8 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,   

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar.                                            

4.3 Mengembangkan hubungan antar-   

 pribadi yang sehat dan serasi. 

4.4 Membantu siswa menyadari    

 kelebihan dan kekurangannya. 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan    

kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = S  3,2      

 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

5.1 Kemahiran menggunakan metode dan                                      √                           

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

5.2  Menerapkan konsep IPA dalam                                                         

  kehidupan sehari-hari. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan                                              √       √  

 siswa dalam proses pembelajaran 

   mata pelajaran IPA. 

    Rata-rata butir 5 = T    3,33 

 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

  hasil belajar 

6.1   Melaksanakan penilaian selama     

proses pembelajaran. 

6.2   Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran. 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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     Rata-rata butir 6 = U      4   

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1  Keefektifan proses pembelajaran.    

7.2   Penggunaan bahasa Indonesia    

 tepat 

7.3   Peka terhadap kesalahan    

berbahasa siswa. 

7.4 Penampilan guru dalam      

pembelajaran. 

   Rata-rata butir 7 = V       3 

 

Nilai APKG I = K 

 

K   =   

  

      =  3,33 

    

   Kertaharja,    April 2015 

Observer                                                

 

 

Niken Tri A. R., S. Pd. SD 

NIP. 19661220 1992012 002 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 



212 

 

 

Lampiran 31 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU 

SIKLUS I 

Pertemuan APKG Rata-rata Skor Nilai Nilai Akhir 

1 
APKG 1 3,14 78,46 

79,49 
APKG 2 3,2 80 

2 
APKG 1 3,22 80,54 

82, 39 
APKG 2 3,33 83,32 

Rata-rata 80,94 
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Lampiran 32 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 2 pertemuan 1 

Sekolah Dasar : SD Negeri Kertaharja 01 

Kelas/Semester : 3/II 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi Waktu : 2x35 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan 

sumber energi 

B. Kompetensi Dasar 

4.3 Mengidentifikasi sumber energi dan kegunaaannya. 

C. Indikator 

Mengidentifikasi sumber energi dan kegunaannya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pembelajaran mandiri materi sumber energi siswa dapat mengenal 

konsep sumber energi secara individual. 

2. Melalui penugasan kuis materi sumber energi secara individu siswa dapat 

mengetahui kemampuan individualnya dalam memahami konsep sumber 

energi dan penggunaannya. 

3. Melalui diskusi kelompok materi sumber energi dengan kemampuan 

heterogen dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI , siswa dapat 

menyatukan informasi tentang konsep sumber energi dan penggunaannya 

bersama teman kelompoknya dengan bertanggungjawab.  

4. Melalui diskusi kelompok materi sumber energi  dengan kemampuan 

heterogen dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI , siswa dapat 

meningkatkan kemampuan individualnya dalam memahami konsep 

sumber energi. 

5. Melalui arahan guru dengan mengulas kembali materi sumber energi dan 

penggunaanya, pengetahuan siswa tentang konsep sumber energi dan 

penggunaanya akan lebih matang. 
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6. Melalui pemberian media pembelajaran, siswa dapat memahami 

penerapan sumber energi dan penggunaanya dengan lebih mudah. 

Karakter yang diharapkan: Disiplin, tanggung jawan, tolong menolong, 

mempunyai jiwa sosial. 

E. Materi Pembelajaran 

Sumber Energi 

F. Metode Pembelajaran 

1. Diskusi 

2. Demonstrasi 

3. Tanya Jawab 

4. Penugasan 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Kegitan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan: 

“Kemarin kita telah belajar tentang bentuk energi, nah pada siang hari 

kita merasakan panas ya? berasal dari apakah panas itu?”. 

d. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu “Sumber 

energi dan kegunaannya”. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru membagikan lembar materi sumber energi dan kegunaannya 

pada siswa. 

2) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi 

sumber energi dan kegunaanya yang diberikan oleh guru. 

3) Siswa membaca materiyang diberikan oleh guru. 

4) Guru memberikan lembar tugas kepada siswa berupa kuis untuk 

dikerjakan secara individu. 

5) Siswa mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru secara individu. 

6) Guru menghitung skor perolehan siswa yang didapat dari nilai kuis. 
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b. Elaborasi 

1) Guru membagi siswa ke dalam 9 kelompok yang beranggotakan 4-

5 siswa dengan kemampuan yang beragam. 

2) Guru membagikan hasil belajar kuis materi sumber energi dan 

kegunaannya kepada siswa kembali. 

3) Guru menyuruh siswa untuk mendiskusikan soal kuis individu 

untuk dikerjakan kembali secara bersama-sama dalam kelompok. 

4) Siswa mengerjakan kembali soal kuis dengan berdikusi bersama 

teman sekelompoknya. 

5) Guru memantau diskusi siswa dengan berkeliling kelas dan sedikit 

memberi arahan kepada siswa dalam mengerjakan tugas. 

c. Konfirmasi 

1) Masing-masing kelompok mewakilkan untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. 

2) Guru mengkonfirmasi jawaban tugas. 

3) Guru mengulas kembali materi sumber energi dan kegunaannya 

yang sebelumnya telah dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. 

4) Guru menjelaskan pengertian sumber energi. 

5) Guru menampilkan gambar makanan sebagai salah satu sumber 

enenrgi. 

6) Guru menampilkan jam dinding sebelum dan setelah dipasang 

baterai untuk membuktikan bahwa baterai merupakan salah satu 

sumber energi. 

7) Guru menampilkan gambar perahu yang sedang berlayar dengan 

menggunakan angin sebagai sumber energinya. 

8) Guru menampilkan gambar air terjun yang dapat menggerakkan 

turbin pada PLTA untuk menunjukkan bahwa air adalah salah satu 

sumber energi. 

9) Guru menampilkan gambar proses pengeringan pakaian yang 

dijemur pada sinar matahari untuk menunjukkan bahwa matahari 

merupakan salah satu sumber energi. 
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10) Guru mematikan dan menyalakan lampu kelas untuk membuktikan 

sumber energi barupa listrik. 

11) Siswa mengamati tampilan media yang diberikan guru. 

12) Setelah selesai mengulas materi pembelajaran guru memberikan 

soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. 

13) Guru menghitung total perolehan skor masing-masing kelompok. 

14) Guru memberi penghargaan kepada kelompok dengan skor 

tertinggi. 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a. Bersama dengan siswa guru memberikan simpulan pembelajaran. 

b. Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber 

a. BSE  

Priyono, Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 3: Untuk SD 

dan MI Kelas 3. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional 

b. Haryanto. 2004. Sains: Untuk Sekolah Dasar Kelas III. Jakarta. 

Erlangga 

2. Media Pembelajaran 

a. Jam dinding 

b. Gambar penerapan kegunaan sumber energi (makanan, jam dinding, 

air terjun, kapal yang sedang berlayar 

c. Lingkungan belajar peserta didik 

I. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Penilaian Proses 

b. Penilaian hasil 

2. Jenis Tes 

a. Pengamatan aktivitas belajar siwa 

b. Tes tertulis (tes evaluasi I siklus II) 
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3. Bentuk tes 

 Pilihan Ganda, Isian, Uraian 

4. Alat Penilaian 

a. Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD) [Terlampir] 

b. Lembar Tes Evaluasi Siklus II 

5. Aspek, teknik dan waktu penilaian 

No

. 
Aspek 

Teknik 

Penilaian 
Waktu Penilaian Keterangan 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

 

7. 

Keantuasiasan siswa 

Kemampuan siswa 

melaksanakan pemb. IPA 

Kemampuan siswa 

menyelesaikan tugas 

Kemampuan siswa dalam 

menerapkan model 

pembelajaran TAI 

Kerjasama 

Kemampuan 

mengemukakan pendapat 

Pemahan konsep 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Saat proses 

pembelajaran dan 

diskusi kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat mengerjakan 

soal tes formatif. 

Soal pada 

LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal pada 

lembar tes 

formatif 
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6. Skor Penilaian 

 Nilai akhir (NA) siswa =  

 

 

Tegal,    April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD N Kertaharja 01 Guru Kelas 3 

 

 

 

Maskub, S. Pd Shella Permatasari 

NIP. 19650902 198702 1 002 NIP. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

1. Macam-Macam Sumber Energi 

Sumber energi adalah benda yang dapat memberikan energi pada 

benda lain untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh sumber-sumber energi 

yang terdapat di sekitar kita, antara lain, makanan, minyak bumi, gas alam, 

baterai, listrik, matahari, air, dan angin. 

a. Makanan 

Makanan yang kita makan sehari-hari berasal dari tumbuhan dan 

hewan. Tumbuhan memperoleh energi dari matahari. Hewan memeroleh 

energi dari tumbuhan dan hewan lain yang dimakan. Sebagai sumber 

energi, makanan berfungsi antara lain untuk: 

(1) menggerakkan organ-organ tubuh, 

(2) memenuhi keperluan hidup, dan 

(3) mempertahankan kelangsungan hidup. 

b. Minyak Bumi dan Gas Alam 

Saat ini, sebagian besar bahan bakar untuk kendaraan dan berbagai 

mesin berasal dari minyak bumi. Saat melakukan pengeboran minyak 

bumi, adakalanya mengenai lapisan gas yang disebut gas bumi atau gas 

alam. Gas alam digunakan untuk menggerakkan mesin uap di pabrik-

pabrik dan sebagai bahan bakar kompor gas. 

c. Baterai 

Di dalam baterai terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan 

energi kimia. Saat baterai digunakan, energi kimia tersebut berubah 

menjadi energi listrik. Ukuran baterai bermacam-macam, ada yang besar, 

ada pula yang kecil. Baterai merupakan sumber energi yang sangat praktis 

dan mudah dibawa kemana- mana. Namun, energi listrik yang dihasilkan 

baterai tidak begitu besar. 

d. Energi Listrik 

Energi listrik digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. 

Mulai untuk menyalakan lampu penerangan sampai untuk menghidupkan 

alat-alat listrik lainnya. Misalnya, kipas angin, radio, televisi, lemari es, 
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setrika, tape recorder (baca: tip rekorder), komputer, kompor listrik, dan 

penanak nasi atau rice cooker (baca: rais kuker). 

e. Matahari 

Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di 

bumi. Matahari memancarkan cahaya dan panas. Dalam kehidupan sehari-

hari, manusia memerlukan energi matahari, antara lain, untuk: 

(1) menghangatkan tubuh 

(2) mengeringkan pakaian; 

(3) mengeringkan bahan makanan, seperti ikan, kerupuk, kopi yang baru   

dipetik, padi yang baru dipanen; 

(4) membuat garam; 

(5) bahkan kini energi matahari juga digunakan untuk membangkitkan 

energi listrik.  

f. Air 

Air biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang 

rendah. Aliran air dapat menghasilkan energi. Contohnya, air terjun. Jadi, 

air terjun juga merupakan sumber energi. Umumnya, air terjun mempunyai 

aliran air dalam jumlah besar sehingga dapat menghasilkan energi yang 

besar pula. Energi yang berasal dari aliran air terjun dapat digunakan 

untuk memutar turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Pembangkit 

listrik tenaga air dikenal dengan singkatan PLTA. 

g. Angin 

Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi. Jadi, 

angin juga termasuk sumber energi. Manusia telah memanfaatkan energi 

angin sejak dahulu. Misalnya, untuk menggerakkan perahu layar, layang-

layang, dan kincir angin. Saat ini, angin juga dimanfaatkan untuk 

membangkitkan energi listrik, tetapi masih terbatas pada negara-negara 

tertentu 
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MATERI YANG DIPELAJARI SISWA SECARA INDIVIDU 

 

 
Sumber energi adalah benda yang dapat memberikan energi 

pada benda lain untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh sumber-

sumber energi yang terdapat di sekitar kita, antara lain, 

makanan, minyak bumi, gas alam, baterai, listrik, matahari, air, 

dan angin. 

1. Makanan 

Makanan yang kita makan sehari-hari berasal dari 

tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memperoleh energi dari 

matahari. Hewan memeroleh energi dari tumbuhan dan hewan 

lain yang dimakan. Sebagai sumber energi, makanan berfungsi 

antara lain untuk: 

a. menggerakkan organ-organ tubuh, 

b. memenuhi keperluan hidup, dan 

c. mempertahankan kelangsungan hidup. 

2. Minyak Bumi dan Gas Alam 

Saat ini, sebagian besar bahan 

bakar untuk kendaraan dan berbagai 

mesin berasal dari minyak bumi. Saat 

melakukan pengeboran minyak bumi, 

adakalanya mengenai lapisan gas yang 

disebut gas bumi atau gas alam. Gas 

alam digunakan untuk menggerakkan 

mesin uap di pabrik-pabrik dan sebagai bahan bakar kompor 

gas. 

Minyak bumi dan gas alam umumnya diperoleh melalei 

pengeboran 

3. Baterai 

Di dalam baterai terdapat zat kimia yang dapat 

menghasilkan energi kimia. Saat baterai digunakan, energi 

kimia tersebut berubah menjadi energi listrik. Ukuran baterai 

bermacam-macam, ada yang besar, ada pula yang kecil. 

Baterai merupakan sumber energi yang sangat praktis dan 

mudah dibawa kemana- mana. Namun, energi listrik yang 

dihasilkan baterai tidak begitu besar. 
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Gambar batrei dan bagian bagiannya 

 

4. Energi Listrik 

Energi listrik digunakan secara luas dalam kehidupan 

sehari-hari. Mulai untuk menyalakan lampu penerangan sampai 

untuk menghidupkan alat-alat listrik lainnya. Misalnya, kipas 

angin, radio, televisi, lemari es, setrika, tape recorder (baca: 

tip rekorder), komputer, kompor listrik, dan penanak nasi atau 

rice cooker (baca: rais kuker). 

5. Matahari 

Matahari merupakan 

sumber energi terbesar bagi 

kehidupan di bumi. Matahari 

merupakan sumber energi panas 

dan cahaya. Dalam kehidupan 

sehari-hari, manusia memerlukan 

energi matahari, antara lain, 

untuk: 

a.  menghangatkan tubuh 

b.  mengeringkan pakaian; 

c. mengeringkan bahan makanan, seperti ikan, kerupuk, kopi 

yang baru   dipetik, padi yang baru dipanen; 

d.  membuat garam; 

e. bahkan kini energi matahari juga digunakan 

untuk membangkitkan energi listrik.  

6. Air 

Air biasanya mengalir dari tempat yang 

tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air dapat 

menghasilkan energi. Air yang berada di tempat 

zat kimia atau obat baterai 

selang sebagi kutub 

negatif 

batang arang 

kaleng penutup baterai 

tembaga sebagai kutub positif 
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yang tinggi memiliki energi yang besar ketika jatuh, Contohnya, 

air terjun. Air terjun merupakan aliran air yang jatuh dari 

tempat yang tinggi dan memiliki energi yang besar. Jadi, air 

terjun juga merupakan sumber energi. Umumnya, air terjun 

mempunyai aliran air dalam jumlah besar sehingga dapat 

menghasilkan energi yang besar pula. Energi yang berasal dari 

aliran air terjun dapat digunakan sebagai pembangkit listrik 

tenaga air (PLTA) 

Air terjun termasuk salah satu sumber energi 

7. Angin 

Angin adalah udara yang 

bergerak. Angin menyimpan energi. 

Jadi, angin juga termasuk sumber 

energi. Manusia telah memanfaatkan 

energi angin sejak dahulu. Misalnya, 

untuk menggerakkan perahu layar, 

layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, angin juga 

dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik, tetapi masih 

terbatas pada negara-negara tertent. Keberadaan angin laut 

dimanfaatkan nelayan untuk berlayar 

 

Di antara beberapa sumber energi dia atas terdapat 

sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui, sumber energi yang dapat diperbaharui misalnya 

air, angin, sumber energi panas dan cahaya dari matahari, dan 

makanan, sedangkan sumber energi yang tidak dapat 

diperbaharui adalah baterai, minyak dan gas bumi, listrik. 
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Lembar Kerja Peserta Didik (Kuis individu dan kelompok) 

Sekolah Dasar : SD Negeri Kertaharja 01 

Kelas/Semester : III/II 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Materi  : Energi 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 

1. Sumber energi adalah benda yang dapat memberikan . . . . pada benda lain 

untuk . . . . 

2. Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah . . . . 

3. Sebutkan tiga 3 sumber energi yang terdapat di sekitarmu . . . . 

4. Udara yang bergerak disebut . . . . 

5. Sebutkan 3 peralahatn rumah tangga di rumahmu yang menggunakan listrik . . 

. . 

6. Sumber energi yang digunakan untuk menyalakan TV adalah . . . . 

7. Sumber energi yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia adalah . . . . 

8. Ketika kita bermain layang-layang sumber energi apakah yang bekerja . . . . 

9. Energi penggerak pada kipas angin berasal dari . . .  

10. Kompor gas dapat menyala apinya karena memperoleh energi dari . . . . 
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Kunci Jawaban Tes Kuis 

1. Matahari 

2. energi , untuk melakukan usah 

3. matahari, makanan, air, angin, minyak dan gas bumi 

4. angin 

5. kipas angin, blender, magic jar, rise cooker, tape recorder, tv, mesin cuci, dll 

6. listrik 

7. makanan 

8. angin 

9. listrik 

10. gas bumi 
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Kisi-kisi Soal Tes Evaluasi siklus II pertemuan 1 

 

NamaSekolah : SD Negeri Kertaharja 01 Jumlah soal :   10  butir soal 

Alokasi waktu :  20menit  Kurikulum : KTSP 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi : 4.  Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi. 

No. 

Urut 
KD 

Kelas/ 

Semester 
Materi Indikator Soal Bentuk Tes 

Tingkat 

Kesukaran 
Kognitif No. Soal 

1. 
4.3  Mengidentifikasi 

sumber energi 

dan 

kegunaaannya. 

III/2 Energi Siswa dapat mendefinisikan 

pengertian sumber energi 

Pilihan 

Ganda 
Mudah C1 1 

2. 

Siswa dapat mengidentifikasi 

macam sumber energi 

Pilihan 

Ganda, 

uraian 

Sedang C2 2, 6 

3. 

Siswa dapat menganalisis 

penerapan sumber energi dan 

kegunaannya 

Pilihan 

Ganda 
Mudah C2 3, 4 

4. 

Siswa dapat memberikan contoh 

penerapan sumber energi dan 

kegunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Pilihan 

Ganda 
Sulit C3 

5, 7, 8, 9, 

10 

 

2
2
6
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LEMBAR SOAL TES EVALUASI 

 

Nama Sekolah :   SD Negeri Kertaharja 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester :   III/2 

Materi  :   Energi 

Waktu  :   20 menit 

  

  

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

benar! 

1. Sumber energi adalah benda yang dapat memberikan . . . untuk melakukan 

usaha. 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah 

a. gaya    c.  gerakan 

b. energi    d.  perpindahan 

2. Sumber energi yang dapat habis persediaanya di bumi adalah . . . 

a. matahari    c.  minyak bumi 

b. angin    d.  air 

3. 1. kompor gas    3. lampu senter 

2. mesin cuci   4. blender 

Alat-alat yang digerakkan oleh energi listrik adalah . .  

a. no 1 dan 3    c.  3 dan 4 

b. no 4 dan 1    d.  2 dan 4 

4.  

  

Energi yang dimiliki oleh benda pada gambar di atas adalah . . . 

a. energi kimia   c.  energi kimia 

b. energi listrik   d.  energi gerak 

Nama : ......................................................................................   No. Absen : .............. 
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7. Sumber energi yang digunakan pada jam tangan adalah . . . . 

a. listrik    c.  angin 

b. batrai    d.  air 

 

B. Isilah titik-titik  di bawah ini dengan tepat! 

8. Perahu layar digerakkan oleh . . . . 

9. Sumber energi panas terbesar adalah . . . . 

10. Sumber energi yang berguna untuk menggerakkan mobil remote adalah . .. 

11.  

gambar disamping memanfaatkan sumber energi berupa 

. . . . 

12. Kegunaan dari gerakan air terjun adalah . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

 

 

Kunci Jawaban Tes Evaluasi 1 

 

A. Soal Pilihan Ganda 

1. B 

2. C 

3. D 

4. D 

5. B 

B. Soal Isian 

1. angin 

2. matahari 

3. batrai 

4. listrik 

5. sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) 
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Lampiran 33 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 2 Pertemuan 2 

Sekolah Dasar : SD Negeri Kertaharja 01 

Kelas/Semester : III/2 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi Waktu : 2x35 menit 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan 

sumber energi 

B. Kompetensi Dasar 

4.3.Mengidentifikasi sumber energi dan kegunaaannya. 

C. Indikator 

Menjelaskan tujuan penggunaasn sumber energi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pembelajaran mandiri materi penggunaan sumber energi siswa 

dapat mengenal konsep penggunaan sumber enengi secara individual. 

2. Melalui penugasan kuis materi penggunaan sumber energi secara individu 

siswa dapat mengetahui kemampuan individualnya dalam memahami 

konsep penggunaan sumber energi. 

3. Melalui diskusi kelompok materi penggunaan sumber energi dengan 

kemampuan heterogen dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI , siswa 

dapat menyatukan informasi tentang konsep penggunaan sumber energi 

bersama teman kelompoknya dengan bertanggungjawab.  

4. Melalui diskusi kelompok materi penggunaan sumber energi dengan 

kemampuan heterogen dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI , siswa 

dapat meningkatkan kemampuan individualnya dalam memahami konsep 

penggunaan sumber energi. 
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5. Melalui arahan guru dengan mengulas kembali materi penggunaan sumber 

energi, pengetahuan siswa tentang konsep penggunaan sumber energi 

dalam kehidupan sehari-hari akan lebih matang. 

6. Melalui pemberian media pembelajaran, siswa dapat memahami 

penerapan tujuan penggunaan sumber energi energi dengan lebih mudah. 

Karakter yang diharapkan : disiplin, jujur, tanggung jawab, tolong menolong, 

mempunyai jiwa sosial  

E. Materi Pembelajaran 

Penggunaan sumber energi 

F. Metode Pembelajaran 

1. Diskusi 

2. Demonstrasi 

3. Tanya Jawab 

4. Penugasan 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru menanyakan kabar siswa. 

c. Guru melakukan presesnsi kehadiran siswa. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan: 

1) Kalau kita ingin minuman kita jadi dingin itu biasanya diapakan 

ya? di masukkan kemana? 

2) Agar nasi di rumah kita tetap hangat, kita pakai apa ya di rumah? 

3) Lalu kalau kita merasa panas karena berkeringat kita biasanya 

menyalakan apa agar menjadi sejuk? 

e. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu “Tujuan 

penggunaan sumber energi dan cara menghemat energi”. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Eksplorasi 
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1) Guru membagikan lembar materi tujuan penggunaan sumber 

enenrgi dan cara menghemat energi pada siswa. 

2) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi 

tujuan penggunaan sumber enenrgi dan cara menghemat energi 

yang diberikan oleh guru. 

3) Siswa membaca materiyang diberikan oleh guru. 

4) Guru memberikan lembar tugas kepada siswa berupa kuis untuk 

dikerjakan secara individu. 

5) Siswa mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru secara individu. 

6) Guru menghitung skor perolehan siswa yang didapat dari nilai kuis. 

b. Elaborasi 

1) Guru membagi siswa ke dalam 9 kelompok yang beranggotakan 4-

5 siswa dengan kemampuan yang beragam. 

2) Guru membagikan hasil belajar kuis materi tujuan penggunaan 

sumber energi dan cara menghemat energi kepada siswa kembali. 

3) Guru meminta siswa untuk mendiskusikan soal kuis individu untuk 

dikerjakan kembali secara bersama-sama dalam kelompok. 

4) Siswa mengerjakan kembali soal kuis dengan berdikusi bersama 

teman sekelompoknya. 

5) Guru memantau diskusi siswa dengan berkeliling kelas dan sedikit 

memberi arahan kepada siswa dalam mengerjakan tugas. 

c. Konfirmasi 

1) Masing-masing kelompok mewakilkan anggotanya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

2) Guru mengkonfirmasi jawaban tugas. 

3) Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari siswa secara 

individu. 

4) Guru  menyalakan dan mematikan lampu kelas dengan tujuan 

menjelaskan tujuan penggunaan sumber energi untuk menghasilkan 

penerangan. 
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5) Guru menampilkan gambar kulkas dan magic jar untuk 

menjelaskan tujuan penggunaan sumber energi untuk menghasilkan 

panas dan dingin. 

6) Guru menampilkan mobil mainan untuk menjelaskan tujuan 

penggunaan sumber energi untuk menggerakkan suatu benda. 

7) Siswa mengamati tampilan media yang diberikan oleh guru. 

8) Guru menjelaskan cara menghemat energi. 

9) Setelah selesai mengulas materi pembelajaran guru memberikan 

soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. 

10) Guru menghitung total perolehan skor masing-masing kelompok. 

11) Guru memberi penghargaan kepada kelompok dengan skor 

tertinggi. 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

a.  Bersama-sama dengan siswa, guru memberikan simpulan 

pembelajaran. 

b. Guru menutup pembelajaran. 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber 

a. BSE  

Priyono, Titik Sayekti. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 3: Untuk SD 

dan MI Kelas 3. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional 

b. Haryanto. 2004. Sains: Untuk Sekolah Dasar Kelas III. Jakarta. 

Erlangga 

2. Media Pembelajaran 

a. Gambar penerapan tujuan penggunaan sumber energi (kulkas, magic 

jar) 

b. Mobil mainan 

c. Lingkungan sekitar pserta didik (lampu, matahari) 

I. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Penilaian Proses 
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b. Penilaian hasil 

2. Jenis Tes 

a. Pengamatan aktivitas belajar siwa 

b. Tes tertulis (tes formatif siklus I) 

3. Bentuk tes 

Pilihan Ganda, Isian, dan Uraian 

4. Alat penilaian 

a. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) [Terlampir] 

b. Lembar Tes Formatif Siklus II 

5. Aspek, teknik dan waktu penilaian 

No. Aspek 
Teknik 

Penilaian 
Waktu Penilaian Keterangan 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

 

7. 

Keantuasiasan siswa 

Kemampuansiswa 

melaksanakan pemb. IPA 

Kemampuan siswa 

menyelesaikan tugas 

Kemampuan siswa dalam 

menerapkan model 

pembelajaran TAI 

Kerjasama 

Kemampuan dalam  

mengemukakan pendapat 

Pemahan konsep 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Saat proses 

pembelajaran 

dan diskusi 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

Saat 

mengerjakan 

soal tes 

formatif. 

Soal pada 

LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal pada 

lembar tes 

formatif 
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6. Skor Penilaian 

 Nilai akhir (NA) siswa =  

 

 

 Tegal,    April 2015 

Mengetahui, 

Kepala SD N Kertaharja 01 Guru Kelas 3 

 

 

 

Maskub, S. Pd Shella Permatasari 

NIP. 19650902 198702 1 002 NIP. 
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MATERI PEMBELAJARAN 

1. Tujuan Penggunaan Sumber Energi 

Penggunaan sumber energi adalah proses atau cara untuk 

memanfaatkan sumber energi. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak 

dapat lepas dari kebutuhan akan energi. Semua aktivitas yang dilakukan selalu 

membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan berasal dari sumber energi. 

Tanpa adanya energi, makhluk hidup akan mati.Tujuan penggunaan sumber 

energi, antara lain, sebagai berikut : 

a. Menghasilkan Penerangan 

Untuk menerangi rumah dan lingkungan sekitar di waktu malam, 

masyarakat di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik umumnya 

menggunakan lampu minyak. Sedangkan, untuk daerah yang sudah 

terjangkau jaringan listrik, masyarakatnya menggunakan lampu listrik 

untuk menerangi rumah dan lingkungan sekitarnya. 

b. Menghasilkan Panas dan Dingin 

Pada daerah dingin, orang membuat pakaian dari bahan yang tebal 

dan menciptakan pemanas ruangan agar tidak kedinginan. Sebaliknya, 

orangorang yang tinggal di daerah panas memerlukan pendingin ruangan. 

Contoh alat yang digunakan untuk mendinginkan bahan makanan dan 

minuman adalah lemari es (kulkas). Adakah lemari es di rumahmu? Untuk 

apa sajakah fungsi alat tersebut? 

c. Menggerakkan Suatu Benda 

Mobil dan kendaraan bermotor menggunakan energi gerak. Energi 

gerak tersebut, umumnya diperoleh dari bahan bakar bensin atau solar 

sehingga kendaraan dapat berjalan. Nelayan yang mempunyai perahu 

layar, memanfaatkan energi gerak yang berasal dari angin saat akan 

melaut. Energi gerak tersebut digunakan untuk menggerakkan perahu 

layarnya.  

2. Penghematan Energi 

Di alam ini tersedia banyak sumber energi. Berbagai macam sumber 

energi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapa 
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diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber 

energi yang dapat diperbarui, antara lain baterai, makanan, air, angin, dan 

matahari. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui, antara lain, 

minyak bumi, gas alam, batu bara, dan barang-barang tambang lain 

Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang 

apabila sudah habis terpakai, tidak dapat dibentuk lagi dalam waktu yang 

singkat. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha dengan segala 

kepandaiannya untuk dapat menemukansumber energi baru. Agar sumber 

energi yang telah disediakan oleh alam ini tidak cepat habis, maka perlu 

digalakkan tindakan penghematan energi sedini mungkin. Usaha untuk 

menghemat energi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

antara lain: 

(h) menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi, 

(i) mematikan alat-alat listrik bila tidak digunakan, 

(j) kamar kosong tidak perlu diberi penerangan, 

(k) menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar, 

(l) mematikan keran air apabila selesai digunakan, 

(m) menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian, 

(n) menggunakan kompor yang hemat energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

 

MATERI YANG DIPELAJARI SISWA SECARA INDIVIDU 

 

 
Penggunaan sumber energi adalah proses atau cara untuk 

memanfaatkan sumber energi. Semua aktivitas manusia yang 

dilakukan selalu membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan 

berasal dari sumber energi. Tanpa adanya energi, makhluk hidup 

akan mati.Tujuan penggunaan sumber energi, antara lain, sebagai 

berikut : 

1. Menghasilkan Penerangan 

Sumber energi listrik dapat digunakan sebagai penerangan 

rumah-rumah atau jalan. Lampu listrik untuk menerangi rumah dan 

lingkungan sekitarnya. 

2. Menghasilkan Panas dan Dingin 

Pada daerah dingin, orang membuat pakaian dari bahan yang 

tebal dan menciptakan pemanas ruangan agar tidak kedinginan. 

Sebaliknya, orangorang yang tinggal di daerah panas memerlukan 

pendingin ruangan. Contoh alat yang digunakan untuk mendinginkan 

bahan makanan dan minuman adalah lemari es (kulkas). 

3. Menggerakkan Suatu Benda 

Mobil dan kendaraan bermotor menggunakan energi gerak. 

Energi gerak tersebut, umumnya diperoleh dari bahan bakar 

bensin atau solar sehingga kendaraan dapat berjalan. Nelayan 

yang mempunyai perahu layar, memanfaatkan energi gerak yang 

berasal dari angin saat akan melaut. Energi gerak tersebut 

digunakan untuk menggerakkan perahu layarnya.  

 

Penghematan energi 

Sumber energi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak 

dapat diperbarui. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui, 

antara lain baterai, makanan, air, angin, dan matahari. Contoh 

sumber energi yang tidak dapat diperbarui, antara lain, minyak 

bumi, gas alam, batu bara, dan barang-barang tambang lain 

Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber 
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energi yang apabila sudah habis terpakai, tidak dapat dibentuk 

lagi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, manusia selalu 

berusaha dengan segala kepandaiannya untuk dapat menemukan 

sumber energi baru. Agar sumber energi yang telah disediakan 

oleh alam ini tidak cepat habis, maka perlu digalakkan tindakan 

penghematan energi sedini mungkin. 

Usaha untuk menghemat energi yang dapat kita terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: 

1. menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi, 

2. mematikan alat-alat listrik bila tidak digunakan, 

3. kamar kosong tidak perlu diberi penerangan, 

4. menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar, 

5. mematikan keran air apabila selesai digunakan, 

6. menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian, 

7. menggunakan kompor yang hemat energi. 
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Lembar Kerja Peserta Didik (Kuis Individu dan Kelompok) 

Sekolah Dasar  : SD Negeri Kertaharja 01 

Kelas/Semester  : III/2 

Mata Pelajaran  : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Materi   : Energi 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Apakah yang dimaksud dengan penggunaan sumber energi? 

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

2. Sebutkan 3 tujuan penggunaan sumber energi! 

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

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

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

3. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi yang tidak dapat 

diperbaharui? 

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

4. Berilah tanda centang untuk mengisi titik-titik di bawah ini 

Contoh Sumber Energi 
Dapat 

Diperbaharui 

Tidak Dapat 

Diperbaharui 

Matahari √  

Minyak Bumi   

Makanan   

Listrik   

Gas Bumi   

Angin   

 

5. Sebutkan 3 usaha menghemat energi! 

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

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

........................................................................................................................... 
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Kunci Jawaban Tes Kuis 

 

1. Penggunaan energi adalah proses atau cara untuk memanfaatkan sumber 

energi 

2. Tujuan penggunaan sumber energi 

a. Menghasilkan penerangan 

b. Menghasilkan panas dan dingin 

c. Menggerakkan suatu benda 

3. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah yang apabila sudah habis 

terpakai, tidak bisa dibentuk lagi dalam waktu yang singkat 

4.  

Contoh Sumber Energi 
Dapat 

Diperbaharui 

Tidak Dapat 

Diperbaharui 

Matahari √  

Minyak Bumi  √ 

Makanan √  

Listrik  √ 

Gas Bumi  √ 

Angin √  

 

5. Usaha menghemat energi 

a. menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi 

b. mematikan listrik apabila tidak digunakan 

c.  menggunakan air secukupnya, dll 
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Lampiran 34 

Kisi-kisi Soal Tes Formatif Siklus 2 Pertemuan 2 

 

NamaSekolah : SD Negeri Kertaharja 01 Jumlah soal :   11  butir soal 

Alokasi waktu :  20menit  Kurikulum : KTSP 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi : 4.  Memahami berbagai cara gerak benda, hubungan dengan energi, dan sumber energi. 

No. 

Urut 
KD 

Kelas/ 

Semester 
Materi Indikator Soal Bentuk Tes 

Tingkat 

Kesukaran 
Kognitif No. Soal 

1. 
4.3  Mengidentifikasi 

sumber energi 

dan 

kegunaaannya. 

III/2 Energi Siswa dapat mendefinisikan 

pengertian  sumber energi 

Pilihan 

Ganda 
Mudah C1 1 

2. 
Siswa dapat menganalisis 

penerpan sumber energi 

Pilihan 

Ganda 
Sulit C2 2 

3. 

Siswa dapat menyebutkan 

contoh penerapan sumber 

energi dalam kehidupan 

sehari-hari 

Pilihan 

Ganda 
Mudah C3 3 

4. 
Siswa dapat menyebutkan 

kegunaan dari sumber energi 

Pilihan 

Ganda 
Sulit C2 4 

5. 

Siswa dapat menyebutkan 

sumber energi yang dapat 

diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui 

Pilihan 

Ganda, 

Isian 

Sedang C2 

5, 8 

6. 
Siswa dapat menyebutkan 

penerapan kegunaan sumber 
Isian Mudah C3 

6 2
4
2
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energi angin dalam 

kehidupansehari-hari 

7. 

Siswa dapat menyebutkan  

penerapan kegunaan sumber 

energi listrik dalam 

kehidupan sehari-hari 

Isian Sedang C1 7 

8. 
Siswa dapat menyebutkan 

macam sumber energi 
Uraian Sedang C1 9 

9. 

Siswa dapat menyebutkan 

tujuan penggunaan sumber 

energi 

Uraian Sedang C1 10 

10. 
   Siswa dapat menyebutkan 

usaha menghemat energi 
Uraian Sedang C1 11 

 

 

 

 

2
4
3
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Lampiran 35 

LEMBAR SOAL TES FORMATIF SIKLUS 1I 

 

Nama Sekolah :   SD Negeri Kertaharja 01 

Mata Pelajaran :   Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester :   III/2 

Materi  :   Energi 

Waktu  :   20 menit 

  

  

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

benar! 

1. Sumber energi adalah benda yang dapat memberikan . . . untuk melakukan 

usaha. 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah 

a. gaya    c.  gerak 

b. energi    d.  perpindahan 

2. Pernyataan berikut ini yang tidak benar adalah . . . . 

a. seumber energi terbesar adalah matahari 

b. kayu bakar mengeluarkan energi panas 

c. strika dapat berfungsi karena adanya listrik 

d. makanan merupakan satu-satunya sumber energi tumbuhan 

3. Berikut ini peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik 

adalah . . . 

a. meja    c.  mesin cuci 

b. kursi    d.  kompor 

4. Kegunaan dari gerakan air terjun adalah . . . . 

a. pembangkit listrik 

b. mengeringkan pakaian 

c. penghasil energi panas 

d. memanaskan 

5. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui adalah . . . 

a. minyak bumi   c.  gas alam 

b. batrai    d.  matahari 

Nama : ......................................................................................   No. Absen : .............. 
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B. Isilah titk-titik di bawah ini dengan tepat ! 

6. Layang-layang dapat melayang di udara karena adanya . . . . 

7. Energi penggerak pada gambar di bawah  berasal dari . . .  

  

8. contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah . . . . 

 

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

9. Sebutkan 3 macam sumber energi 

10. Sebutkan 3 tujuan penggunaan sumber energi! 

11. Sebutkan 3 usaha menghemat energi! 
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Lampiran 36 

Kunci Jawaban Tes Formatif II 

 

A. Soal Pilihan Ganda 

1. B 

2. D 

3. C 

4. A 

5. D 

B. Soal Isian 

6. angin 

7. listrik 

8. minyak bumi, gas bumi, listrik, batrai, dll 

C. Soal Uraian 

9. Macam sumber energi 

a. matahari    e. air 

b. makana    f. listrik 

c. minyak bumi dan gas alam g. baterai 

d. angin 

10. Tujuan penggunaan sumber energi matahari 

a. menghasilkan sumber penerangan 

b. menghasilkan panas dan dingin 

c. menggerakkan suatu benda 

11. Usaha menghemat energi 

a. menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi, 

b. mematikan alat-alat listrik bila tidak digunakan, 

c. kamar kosong tidak perlu diberi penerangan, 

d. menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar, 

e. mematikan keran air apabila selesai digunakan, 

f. menggunakan air secukupnya saat mencuci pakaian, 

g. menggunakan kompor yang hemat energi 
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Lampiran 37 

KRITERIA PENILAIAN SIKLUS II 

Siklus II Pertemuan 1 

I. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 (kuis individu dan kelompok) 

Jika menjawab soal benar 

masing-masing soal bernilai 10 untuk setiap nomor 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal untuk LKPD yaitu 100 

Nilai LKPD =  x 100 

II. LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK (Evaluasi Pembelajaran) 

Soal A 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 1 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 5 

Soal B 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 3 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 15 

 

Jika soal tidak dijawab, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 9 

Jumlah skor maksimal = A+B+C 

                                     = 5+15 = 20 

Nilai Akhir =   x 100 
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Siklus II Pertemuan 2 

I. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (kuis individu dan kelompok) 

Jika menjawab soal benar 

Soal No. 1 = skor perolehan 1 

Soal No. 2 = skor perolehan 3 

Soal No. 3 = skor perolehan 1 

Soal No. 4 = skor perolehan 2 

Soal No 5 = skor perolehan 3 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal untuk LKPD yaitu 10 

Nilai LKPD =  x 100 

II. TES FORMATIF SIKLUS II 

Soal I  

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 1 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 5 

Soal II 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 3 

Jika menjawab soal salah, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 6 

Soal III 

Jika menjawab soal dengan benar, maka skor perolehan 3 

Jika menjawab soal mendekati benar, maka skor perolehan 2 

Jika menjawab soal salah maka skor perolehan 1 

Jika soal tidak dijawab, maka skor perolehan 0 

Skor maksimal yaitu 9 

Jumlah skor maksimal = A+B+C 

     = 5+6+9 = 20 

 Nilai Akhir =   x 100 
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Lampiran 38 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS III SD NEGERI KERTAHARJA 01 

SIKLUS II 

No Nama  Jenis Kelamin 

(L/P) 

Pertemuan 

1 2 

1. Wahyu Laelatul Q. L √ √ 

2. Gina Novalia P √ √ 

3. Susilo L √ √ 

4. Alfin Mufadhol L √ √ 

5. Deo Rifki Rahmadani L √ √ 

6. Gunawan Putra L √ √ 

7. M. Aril S. L √ √ 

8. Naila Syakirotul Fitri P √ √ 

9. Novaldo Putra A. L √ √ 

10. Robiatul Adawiyah P √ √ 

11. Taufik Alvien F. L √ √ 

12. Ade Reygina Tri S. P √ √ 

13. Andika Rizki L √ √ 

14. Anggi Dwi L L √ √ 

15. Aulia Sandra S. P √ √ 

16. Bilqis Farulisa P √ √ 

17. Chelsea Izdizhar I. P √ √ 

18. Dea Putri Isnaeni P √ √ 

19. Diajeng Putri Lestari P √ √ 

20. Feri Ade Mustofa L √ √ 

21. Haidar Rif’an A. A. L √ √ 

22. Irma Nuraeni P √ √ 

23. M. Nurkholis L √ √ 

24. M. Ulin Nuha L √ √ 

25. Nadia Kayla A. P √ √ 

26. Nailul Maghfiroh P √ √ 

27. Nazla Dzatatun P √ √ 

28. Rangga Dwi R. L √ √ 

29. Sekar Berliana F. P √ √ 

30. Sekar Putri Lestari P √ √ 

31. Tsania Fitrotunnisa P √ √ 

32. Umaroh Fadilani P √ √ 

33. Wahyu Ramadhan L √ √ 

34. Tefa Zulian Tiffani P √ √ 

35. Hamam Milzam L √ √ 

36. Fazza Hella Sy P √ √ 

37. Alif Fachruri L √ √ 

38. Nabil Muhammad Y L √ √ 
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Lampiran 39 

DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Kelompok Anggota Kelompok Anggota 

1 

Nadia Kayla A. K. 

5 

Feri Ade 

Haydar Rif’an A. SekarBerliana 

Susilo M. Ulin Nuha 

Robiatul A. Faza Hella Sy 

Wahyu Laelatul K Ade Reygina Tri S 

2 

Umaroh Fadilani Sekar Putri Lestari 

Hamam Milzam 

6 

Ttaufik Alfien F. 

Gunawan Putra Chelsea Izdizhar 

Andika Rizki N. Irma Nuraini 

Naila Syakirotul M. Nur Kholis 

3 

Novaldo Alif Fechruri 

Tsania Fitrotun N. Nailul Maghfiroh 

Tefa Aulia T. 

7 

Anggi Dwi L. 

Deo Rifki R. Gina Novalia 

Aulia Sandra S. Bilqis F. 

4 

M Aril Nabil MuhammadY. 

Rangga Dwi R. Alfin Mufadol 

Wahyu Ramadhan Nazla. Dz. 

Dea Putri I. 

Diajeng Putri L. 
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Lampiran 40 

DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Kelompok Anggota Kelompok Anggota 

1 

NailaSyakirotul 

5 

Nazla Dz. 

Anggi Dwi L. Andika Rizki 

Susilo AuliaSandra 

Deo Rifki Alof Fachruri 

Sekar Berliana Feri Ade M. 

2 

Dea Putri I M. Nur Kholis 

Ade Reygina 

6 

Faza Hella 

Wahyu Laelatul K Nabil Muhammad Y. 

Sekar Putri L Umaroh Fadilani 

Haydar Rif’an A. Alvin Mufadol 

3 

Hamam Milzan GunawanPutra 

Bilqis Farulisa 

7 

Diajeng Putri L. 

Nilum Maghfiroh Irma Nuraini 

Rangga Dwi R. M. Ulin Nuha 

Tefa Zulian T. Robiatul A. 

Nadia Kayla  Tufik Alfien  

4 

Tsania Fitrotun N. Novaldo 

Chelsea Izdizhar 

M. Aril 

Wahyu Ramadhan 

Gina Novalia 
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Lampiran 41 

DAFTAR NILAI HASIL INDIVIDU DAN KERJA KELOMPOK 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Kelompok Anggota 
Nilai 

Individu Kelompok 

1 

Nadia Kayla A. K. 65 

90 

Haydar Rif’an A. 70 

Susilo 70 

Robiatul A. 60 

Wahyu Laelatul K 90 

2 

Umaroh Fadilani 90 

90 

Hamam Milzam 80 

Gunawan Putra 90 

Andika Rizki N. 70 

Naila Syakirotul 70 

3 

Novaldo 60 

70 

Tsania Fitrotun N. 80 

Tefa Zulian T. 95 

Deo Rifki R. 70 

Aulia Sandra S. 60 

4 

M Aril 60 

100 

Rangga Dwi R. 60 

Wahyu Ramadhan 90 

Dea Putri I. 40 

Diajeng Putri L. 60 

5 

Feri Ade 65 

100 

SekarBerliana 90 

M. Ulin Nuha 80 

Faza Hella Sy 60 

Ade Reygina Tri S 70 

Sekar Putri Lestari 70 

6 

Ttaufik Alfien F. 95 

100 

Chelsea Izdizhar 50 

Irma Nuraini 75 

M. Nur Kholis 80 

Alif Fechruri 30 

Nailul Maghfiroh 40 

7 

Anggi Dwi L. 55 

90 

Gina Novalia 55 

Bilqis F. 50 

Nabil MuhammadY. 75 

Alfin Mufadol 85 

Nazla. Dz. 80 
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Lampiran 42 

DAFTAR NILAI HASIL INDIVIDU DAN KERJA KELOMPOK 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Kelompok Anggota 
Nilai 

Individu Kelompok 

1 

NailaSyakirotul 50 

100 

Anggi Dwi L. 20 

Susilo 60 

Deo Rifki 20 

Sekar Berliana 50 

2 

Dea Putri I 50 

100 

Ade Reygina 20 

Wahyu Laelatul K 40 

Sekar Putri L 40 

Haydar Rif’an A. 70 

3 

Hamam Milzan 65 

100 

Bilqis Farulisa 20 

Nilum Maghfiroh 10 

Rangga Dwi R. 45 

Tefa Zulian T. 40 

Nadia Kayla  50 

4 

Tsania Fitrotun N. 60 

70 

Chelsea Izdizhar 40 

M. Aril 30 

Wahyu Ramadhan 55 

Gina Novalia 10 

5 

Nazla Dz. 65 

100 

Andika Rizki 50 

AuliaSandra 20 

Alif Fachruri 10 

Feri Ade M. 20 

M. Nur Kholis 50 

6 

Faza Hella 65 

100 

Nabil Muhammad Y. 50 

Umaroh Fadilani 65 

Alvin Mufadol 60 

GunawanPutra 20 

7 

Diajeng Putri L. 40 

100 

Irma Nuraini 50 

M. Ulin Nuha 80 

Robiatul A. 50 

Taufik Alfien  75 

Novaldo 60 
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Lampiran 43 

DATA HASIL PENILAIAN TES EVALUASI AKHIR PEMBELAJARAN  

KELAS III SD NEGERI KERTAHARJA 01 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No Nama Nilai 
KKM 70 

Tuntas Tdk Tuntas 

1. Wahyu Laelatul K. 95 √  

2 Gina Novalia 75 √  

3 Susilo 100 √  

4 Alfin Mufadhol 100 √  

5 Deo Rifki Rahmadani 75 √  

6 Gunawan Putra 95 √  

7 M. Aril S. 85 √  

8 Naila Syakirotul Fitri 85 √  

9 Novaldo Putra A. 85 √  

10 Robiatul Adawiyah 85 √  

11 Taufik Alvien F. 80 √  

12 Ade Reygina Tri S. 70 √  

13 Andika Rizki N. F 85 √  

14 Anggi Dwi L 85 √  

15 Aulia Sandra S. 100 √  

16 Bilqis Farulisa 80 √  

17 Chelsea Izdizhar I. 70 √  

18 Dea Putri Isnaeni 80 √  

19 Diajeng Putri Lestari 80 √  

20 Feri Ade Mustofa 85 √  

21 Haidar Rif’an Aqila A. 85 √  

22 Irma Nuraeni 95 √  

23 M. Nurkholis 95 √  

24 M. Ulin Nuha 90 √  

25 Nadia Kayla A. 100 √  

26 Nailul Maghfiroh 85 √  

27 Nazla Dzatatun 100 √  

28 Rangga Dwi R. 90 √  

29 Sekar Berliana F. 95 √  

30 Sekar Putri Lestari 100 √  

31 Tsania Fitrotunnisa 100 √  

32 Umaroh Fadilani 100 √  

33 Wahyu Ramadhan 100 √  

34 Tefa Zulian Tiffani 85 √  

35 Hamam Milzam 85 √  

36 Fazza Hella Sy 100 √  

37 Alif Fachruri 10  √ 
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38 Nabil Muhammad Y 100 √  

Jumlah Nilai 3310   

Rata-Rata Nilai 87,11   

Jumlah Siswa Tuntas  37  

Persentase Tuntas  97,37%  

Jumlah Siswa Tdk Tuntas   1 

Persentase Tdk Tuntas   2,63% 
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Lampiran 44 

DATA HASIL PENILAIAN HASIL BELAJAR (TES FORMATIF) 

KELAS III SD NEGERI KERTAHARJA 01 

SIKLUS II 

No Nama Nilai 
KKM 70 

Tuntas Tdk Tuntas 

1. Wahyu Laelatul K. 85 √  

2 Gina Novalia 70 √  

3 Susilo 90 √  

4 Alfin Mufadhol 75 √  

5 Deo Rifki Rahmadani 80 √  

6 Gunawan Putra 85 √  

7 M. Aril S. 75 √  

8 Naila Syakirotul Fitri 80 √  

9 Novaldo Putra A. 75 √  

10 Robiatul Adawiyah 85 √  

11 Taufik Alvien F. 100 √  

12 Ade Reygina Tri S. 70 √  

13 Andika Rizki N. F 75 √  

14 Anggi Dwi L 75 √  

15 Aulia Sandra S. 100 √  

16 Bilqis Farulisa 75 √  

17 Chelsea Izdizhar I. 65  √ 

18 Dea Putri Isnaeni 85 √  

19 Diajeng Putri Lestari 85 √  

20 Feri Ade Mustofa 75 √  

21 Haidar Rif’an Aqila A. 100 √  

22 Irma Nuraeni 90 √  

23 M. Nurkholis 95 √  

24 M. Ulin Nuha 100 √  

25 Nadia Kayla A. 75 √  

26 Nailul Maghfiroh 65  √ 

27 Nazla Dzatatun 95 √  

28 Rangga Dwi R. 90 √  

29 Sekar Berliana F. 95 √  

30 Sekar Putri Lestari 75 √  

31 Tsania Fitrotunnisa 100 √  

32 Umaroh Fadilani 90 √  

33 Wahyu Ramadhan 95 √  

34 Tefa Zulian Tiffani 85 √  

35 Hamam Milzam 85 √  

36 Fazza Hella Sy 100 √  

37 Alif Fachruri 45  √ 
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38 Nabil Muhammad Y 80 √  

Jumlah Nilai 3165   

Rata-Rata Nilai 83,29   

Jumlah Siswa Tuntas  35  

Persentase Tuntas  92,11  

Jumlah Siswa Tdk Tuntas   3 

Persentase Tdk Tuntas   7,89% 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD N Kertaharja 01 Guru Kelas III 

 

 

 

Maskub, S. Pd Shella Permatasari 

NIP. 19650902 198702 1 002 NIP. 
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Lampiran 45 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 1 

                            

No. Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai A B C D E F 

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 Wahyu L. K.   √     √   √     √   √     √ 21 87,5 

2 Gina Novalia   √   √     √    √    √    √  17 70,83 

3 Susilo   √     √   √    √    √    √  19 79,17 

4 Alfin Mufadhol   √    √  √      √    √    √  16 66,67 

5 Deo Rifki R.   √    √    √    √   √    √   16 66,67 

6 Gunawan Putra  √      √   √     √  √    √   17 70,83 

7 M. Aril S.    √   √    √    √   √    √   18 75 

8 Naila S. F.    √    √    √    √   √    √  21 87,5 

9 Novaldo Putra A.  √     √    √     √   √     √ 19 79,17 

10 Robiatul A.   √     √   √    √    √    √  18 75 

11 Taufik Alvien F.    √    √    √    √    √   √  23 95,83 

12 Ade R. T. S.   √   √    √     √    √    √  16 66,67 

13 Andika R. N. F   √    √    √    √    √    √  17 70,83 

14 Anggi Dwi L   √    √    √    √    √    √  17 70,83 

15 Aulia Sandra S.    √    √    √    √   √     √ 23 95,83 

16 Bilqis Farulisa   √    √    √    √    √    √  18 75 

17 Chelsea I. I.  √    √    √     √    √    √  19 79,17 

18 Dea Putri Isnaeni   √    √    √     √   √   √   18 75 

19 Diajeng Putri L.    √   √    √     √  √     √  19 79,17 

20 Feri Ade Mustofa   √    √    √    √    √    √  18 75 

21 Haidar Rif’an A.     √    √    √    √    √   √  23 95,83 

22 Irma Nuraeni   √     √   √     √    √   √  22 91,67 

2
5
8
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23 M. Nurkholis    √   √     √   √    √     √ 21 87,5 

24 M. Ulin Nuha    √    √    √    √    √   √  23 95.83 

25 Nadia Kayla A.   √    √    √    √    √    √  18 75 

26 Nailul Maghfiroh   √   √    √    √    √    √   13 54,17 

27 Nazla Dzatatun    √    √  √     √     √    √ 19 79,17 

28 Rangga Dwi R.   √    √    √     √   √    √  21 87,5 

29 Sekar Berliana F.    √    √   √     √    √   √  22 91,67 

30 Sekar Putri L.   √   √    √     √    √    √  16 66,67 

31 Tsania F.   √    √     √   √    √    √  19 79,17 

32 Umaroh F.    √    √    √    √    √   √  23 95,83 

33 Wahyu R.    √    √  √      √    √   √  22 91,67 

34 Tefa Zulian T.   √    √    √    √    √    √  18 75 

35 Hamam M.   √    √    √     √   √     √ 20 83,33 

36 Fazza H. Sy    √    √    √    √   √     √ 23 95.83 

37 Alif Fachruri   √   √    √    √    √    √   13 54,17 

38 Nabil Muhammad   √    √    √    √   √     √  17 70,83 

Jumlah Siswa - 3 22 13  6 17 15 1 7 21 9 - 2 19 17 - 7 13 8 - 6 25 7   

Jumlah Nilai 124 123 114 129 115 115   

Rata-rata 3,26 3,24 3 3,39 3,03 3,03   

Persentase (%) 81,58 80,92 75 84,87 75,66 75,66  78,95 

Kertaharja,    Maret 2015 

Guru Mapel IPA Kelas III 

 

 Shella Permatasari, S. Pd. 

 NIP 

 

 

2
5
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Lampiran 46 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

                            

No. Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Skor 
Nilai A B C D E F 

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 Wahyu L. K.    √   √    √    √     √    √ 21 87,5 

2 Gina Novalia   √    √    √    √   √     √  17 70,83 

3 Susilo   √    √     √   √     √   √  20 83,33 

4 Alfin Mufadhol    √   √    √     √   √    √  20 83,33 

5 Deo Rifki R.   √   √     √    √    √    √  17 70,83 

6 Gunawan Putra   √    √    √    √    √    √  18 75 

7 M. Aril S.   √   √     √    √    √    √  16 66,67 

8 Naila S. F.   √    √    √    √    √    √  18 75 

9 Novaldo Putra A.  √     √    √     √   √     √ 18 75 

10 Robiatul A.   √    √    √    √    √   √   17 70,83 

11 Taufik Alvien F.    √    √    √    √    √   √  23 95,83 

12 Ade R. T. S.   √    √    √    √    √    √  18 75 

13 Andika R. N. F   √     √    √    √   √    √  21 87,5 

14 Anggi Dwi L   √    √    √    √    v    √  18 75 

15 Aulia Sandra S.    √    √    √   √     √   √  22 91,67 

16 Bilqis Farulisa    √    √    √    √    √   √  21 91,67 

17 Chelsea I. I.   √   √    √     √   √    √   16 66,67 

18 Dea Putri Isnaeni    √    √    √   √    √    √  21 87,5 

19 Diajeng Putri L.    √    √    √    √    √    √ 23 95,83 

20 Feri Ade Mustofa   √    √    √    √    √    √  19 79,17 

21 Haidar Rif’an A.     √    √    √    √   √    √  22 91,67 

22 Irma Nuraeni   √     √    √   √   √    √   17 70,85 

2
6
0
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23 M. Nurkholis    √   √    √    √    √    √  20 83,33 

24 M. Ulin Nuha    √   √     √    √    √    √ 23 95.83 

25 Nadia Kayla A.   √    √    √    √   √     √  17 70,83 

26 Nailul Maghfiroh   √   √    √    √     √   √   14 58,33 

27 Nazla Dzatatun    √    √    √    √   √    √  22 91,67 

28 Rangga Dwi R.    √   √    √    √    √    √  19 79,17 

29 Sekar Berliana F.    √    √    √    √   √    √  22 91,67 

30 Sekar Putri L.   √    √    √    √    √    √  18 75 

31 Tsania F.    √   √     √   √    √   √   19 79,17 

32 Umaroh F.    √   √     √    √    √   √  22 91,67 

33 Wahyu R.    √    √    √    √    √   √  23 95,83 

34 Tefa Zulian T.   √    √    √    √    √    √  18 75 

35 Hamam M.    √   √    √    √     √    √ 21 87,5 

36 Fazza H. Sy    √    √    √   √     √    √ 23 95,83 

37 Alif Fachruri   √   √    √    √     √   √   13 54,17 

38 Nabil Muhammad   √    √    √    √    √    √  18  

Jumlah Siswa  1 19 18  5 21 12 - 2 24 12 - 2 24 12 - 4 21 13 - 6 26 6   

Jumlah Nilai 131 121 124 124 123 114   

Rata-rata 3,45 3,16 3,26 3,26 3,24 3   

Persentase (%) 86,18 79,61 81,58 81,58 80,92 75  79,86 

Kertaharja,    Maret 2015 

Guru Mapel IPA Kelas III 

 

 

 Shella Permatasari, S. Pd. 

 NIP 2
6
1
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Lampiran 47 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I 

No Aspek yang diamati 

Persentase 

Keaktivan (%) 

Rata-rata 

persentase 

(%) Pert I Pert II 

1. 
Keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran 
81,58 86,18 83,88 

2. 
Kemampuan siswa dalam 

melaksanakan pemb. IPA 
80,92 79,61 80,27 

3. 

Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

75 81,58 78,25 

4. 
Kemampuan siswa dalam 

menerapkan model TAI 
84,87 81,58 83,23 

5. 
Kemanpuan siswa bekerja sama 

dalam kelompok 
75,66 80,92 78,29 

6. 
Keberanian siswa mengemukakan 

pendapat 
75,66 75 75,33 

Rata-rata 78,95 80,81 79,86 
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Lampiran 48 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(APKG I) 

Siklus II Pertemuan 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

              1      2    3    4 

1.1   Merumuskan kompetensi dasar/   √ 

indikator hasil belajar 

1.2  Merancang dampak pengiring            

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A     3 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1  Mengembangkan dan    

mengorganisasikanmateri 

pembelajaran 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                    :  Niken Tri A. R., S. Pd. SD. 

 

√ 

√ 
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2.2 Menentukan dan mengembangkan   √ 

media pembelajaran 

2.3  Memilih sumber belajar  

 Rata-rata butir 2 = B   3,33 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Team Assisted Individualization 

 3.1 Menentukan jenis kegiatan √ 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah  √ 

pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Team Assisted Individualization 

3.3  Menentukan alokasi waktu    

pembelajaran 

Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.4  Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C      3,2 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1  Menentukan penataan     

latar pembelajaran 

4.2  Menentukan cara-cara        

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D     3 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1  Menentukan prosedur dan 

jenis penilaian 

5.2  Membuat alat penilaian dan 

 kunci jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E 

        

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

    Rata-rata butir 6 = F    3,5 

 

Nilai APKG I = R 

 

R   =   

 =   

 =  3,34 

   

     

   Kertaharja, ................. 2015 

Observer                                                

 

 

 Niken Tri A. R., S. Pd. SD 

 NIP. 19661220 1992012 002 

 

 

 

√ 

√ 

4 

√ 

√ 
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Lampiran 49 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(APKG I) 

Siklus II Pertemuan 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  

                        1        2         3   4 

1.1  Merumuskan kompetensi dasar/  

indikator hasil belajar 

1.2  Merancang dampak pengiring 

berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

 Rata-rata butir 1 = A   3,5 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.1  Mengembangkan dan  

mengorganisasikanmateri 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                    :  Niken Tri A. R., S. Pd 

 

√ 

√ 

√ 
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pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

  media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  

  Rata-rata butir 2 = B   3,33 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Team Assisted Individualization 

 3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2  Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Team Assisted Individualization 

3.3   Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4  Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5  Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C      3,4 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.3  Menentukan penataan 

latar pembelajaran 

4.4  Menentukan cara-cara        

pengorganisasian siswa agar 

dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D      3 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan 

 jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan 

 kunci jawaban 

    Rata-rata butir 5 = E    4 

        

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

    Rata-rata butir 6 = F     3,5 

 

Nilai APKG I = R 

 

R   =   

 =   

 =  3,45 

 

    

    

   Kertaharja,   April 2015 

Observer                                                

 

 

 Niken Tri A. R., S. Pd. SD 

 NIP. 19661220 1992012 002 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Lampiran 50 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(APKG II) 

Siklus II Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Nilailahguru sesuai aspek kemampuan berikut.  

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

1        2      3          4 

1.1 Menyiapkan alat, media,    

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas. 

  

 Rata-rata butir 1 = P      3,5 

 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                    :  Niken Tri A. R, S. Pd. SD 

 

√ 

√ 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Team Assisted 

Individualization 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran.                                              

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, kondisi siswa,  

situasi,dan lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan.  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran     

dalam urutan yang logis. 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran     

secara individual, kelompok, 

atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien. 

   Rata-rata butir 2 = Q      3,5 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa. 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat, dan gerakan badan. 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa. 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran. 

 Rata-rata butir 3 = R     3,2 

 

√  

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

5.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa. 

5.2 Menunjukkan kegairahan mengajar.                                          

5.3 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi. 

5.4 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya. 

5.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = S      3,4 

 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

7.1 Kemahiran menggunakan metode dan                                                            

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

7.2  Menerapkan konsep IPA dalam                                                       

  kehidupan sehari-hari. 

7.3  Meningkatkan keterlibatan                                                         

 siswa dalam proses pembelajaran 

   mata pelajaran IPA. 

    Rata-rata butir 5 = T    3,67     

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

  hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran. 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran. 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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     Rata-rata butir 6 = U      3,5   

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran.    

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia    

tepat. 

7.3 Peka terhadap kesalahan    

berbahasa siswa. 

7.4 Penampilan guru dalam      

pembelajaran. 

   Rata-rata butir 7 = V      3,5 

 

Nilai APKG I = K 

 

K   =   

 =     

 =  3,47 

 

   Kertaharja, April 2015 

Observer                                                

 

 

Niken Tri A. R., S. Pd. SD 

 NIP. 19661220 1992012 002 

  

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Lampiran 51 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(APKG II) 

Siklus II Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Nilailahguru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

              1         2      3          4 

1.1  Menyiapkan alat, media,    

dan sumber belajar. 

1.2  Melaksanakan tugas harian kelas. 

  Rata-rata butir 1 = P    3,5  

 

 

 

1. NAMA GURU :  Shella Permatasari, S.Pd. 

2. SEKOLAH : SD Negeri Kertaharja 01 

3. MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

4. KELAS : III (Tiga) 

5.  TANGGAL :  

6. WAKTU :  

7.   OBSERVER                    :  Niken Tri A. R., S. Pd. SD 

 

√ 

√ 
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Team Assisted 

Individualization 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran.                                              

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, kondisi siswa,  

situasi,dan lingkungan. 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan.  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran     

dalam urutan yang logis. 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran     

secara individual, kelompok, 

atau klasikal. 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien. 

   Rata-rata butir 2 = Q    3,5 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran. 

3.2  Menangani pertanyaan dan 

respon siswa. 

3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat, dan gerakan badan. 

3.4  Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa. 

3.5  Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran. 

 Rata-rata butir 3 = R    3,6 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



275 
 

 
 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

 hangat, luwes, terbuka, penuh  

 pengertian, dan sabar kepada siswa. 

4.2  Menunjukkan kegairahan mengajar.                                          

4.5 Mengembangkan hubungan antar- 

 pribadi yang sehat dan serasi. 

4.6 Membantu siswa menyadari  

 kelebihan dan kekurangannya. 

4.7 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri. 

   Rata-rata butir 4 = S    3,2 

 

5. Melaksanakan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPA 

5.1 Kemahiran menggunakan metode dan                                                            

alat bantu dalam pembelajaran IPA. 

5.2 Menerapkan konsep IPA dalam                                                       

kehidupan sehari-hari. 

5.3 Meningkatkan keterlibatan                                                         

siswa dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran IPA. 

    Rata-rata butir 5 = T  3,67     

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

  hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran. 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran. 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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     Rata-rata butir 6 = U      4 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran.    

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia    

  tepat. 

7.3 Peka terhadap kesalahan    

 berbahasa siswa. 

7.4 Penampilan guru dalam      

 pembelajaran. 

   Rata-rata butir 7 = V    3,5 

 

Nilai APKG I = K 

 

K   =   

 =    

 =  3,57 

 

 

 

   Kertaharja, ................... 2015 

Observer                                                

 

 

Niken Tri A. R., S. Pd. SD 

 NIP. 19661220 1992012 002 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Lampiran 52 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU 

SIKLUS II 

Pertemuan APKG Rata-rata Skkor Nilai Nilai Akhir 

1 
APKG 1 3,34 83,46 

85,61 
APKG 2 3,47 86,68 

2 
APKG 1 3,45 86,38 

88,25 
APKG 2 3,57 89,18 

Rata-rata 87,43 
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Lampiran 53 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

Foto 1 : Pemberian materi untuk dipelajari secara individu 

 

 
Foto 2 : Siswa membaca materi secara individu 

 

 
Foto 3: Siswa mengerjakan kuis 
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Foto 4 : Pembagian kelompok 

 

 

 
Foto 5 : Diskusi kelompok 

 

 

Foto 6 : Presentasi hasil diskusi 
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Foto 6 : Penjelasan materi oleh guru 

 

 

 
Foto 7 : Siswa mengerjakan tes akhir pembelajaran 

 

 

 
Foto 8 : Pemberian pengahargaan kelompok terbaik 
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Foto 9 : Guru dan Peneliti 
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Lampiran 54 

SURAT PENELITIAN 
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