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ABSTRAK 

Rusdi, Iswardani. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model 

Take and Give Berbantuan Media Maket pada Siswa Kelas VD SD Islam 

Hidayatullah Semarang.Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.  

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. 

Moch Ichsan, M.Pd.  

Mata pelajaran IPA merupakan cara untuk mengenalkan konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan alam dan lingkungannya. IPA mengajak peserta 

didik memiliki rasa ingin tahu serta memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, serta memiliki kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. Namun, pada 

kenyataanya ditemukan permasalahan pada kualitas pembelajaran IPA pada kelas 

VD SD Islam Hidayatullah Semarang yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar yang masih rendah. Sebanyak 22 siswa dari 34 (35,29%) 

belum tuntas dengan KKM ≤ 67. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran maka digunakan model Take and Give berbantuan media Maket. 

Rumusan masalah secara umum adalah bagaimanakah cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA melalui model Take and Give berbantuan media Maket pada 

siswa kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang?”.Tujuan penelitian ini adalah 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model Take and Give 

berbantuan media Maket  pada siswa kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga 

siklus, tiap siklus terdiri dari 1 pertemuan. Masing-masing siklus terdiri dari 

empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas VD SD Islam Hidyatullah Semarang. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. Analisis data 

menggunakan analisis statistika deskriptif  dan analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian melalui model Take and Give berbantuan media Maket 

menunjukkan bahwa (1) Keterampilan guru meningkat pada siklus I memiliki 

rata-rata 29 skor (baik), kemudian pada siklus II meningkat menjadi 33 skor 

(sangat baik) dan pada siklus terakhir keterampilan guru meningkat menjadi 38 

skor (sangat baik). (2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 22,05 

(baik), kemudian siklus II rata-rata meningkat menjadi 24,94 (baik) dan pada 

siklus III rata-rata aktivitas siswa meningkat menjadi 27,02 (sangat baik). (3) 

Hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan persentase ketuntasan 52,90%. 

Pada siklus II, ketuntasan belajar meningkat mencapai 67,70% dan pada siklus III 

meningkat sebanyak  17,5% sehingga hasil belajar siswa menjadi 85,20 %. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model Take and Give  

berbantuan media Maket dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa. Saran bagi guru hendaknya pembelajaran melalui model 

Take and Give berbantuan media Maket dapat digunakan untuk pembelajaran lain.  

Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran, Take and Give, Maket 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 LATAR BELAKANG  

Pendidikan dianggap mempunyai peranan yang penting dalam 

pencerminan karakter suatu bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 2 yang berbunyi 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, IPA 

merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan mulai dari 

SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. Lebih lanjut menurut BSNP (2006:1) 

menjelaskan karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat dilihat 

melalui dua aspek yaitu biologis dan fisis. Aspek biologis, mata pelajaran IPA 

mengkaji berbagai persoalan yang berkait dengan berbagai fenomena pada 

makhluk hidup pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dan interaksinya 

dengan faktor lingkungan, pada dimensi ruang dan waktu. Untuk aspek fisis, IPA
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memfokuskan diri pada benda tak hidup, mulai dari benda tak hidup yang dikenal 

dalam kehidupan sehari-hari seperti air, tanah, udara, batuan dan logam, sampai 

dengan benda-benda di luar bumi dalam susunan tata surya dan sistem galaksi di 

alam semesta. 

IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk 

menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses 

penemuan dan memiliki sikap ilmiah, serta menekankan kepada siswa untuk 

mencari atau menemukan pengetahuan sendiri Sumanto dkk. (2007:40).  

Ruang lingkup mata pelajaran IPA di SD menurut Kurikulum KTSP 

(Depdiknas, 2006) meliputi dua aspek yaitu kerja ilmiah dan Pemahaman Konsep 

serta Penerapannya. Kerja ilmiah mencakup penyelidikan/penelitian, 

berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan pemecahan masalah, sikap 

dan nilai ilmiah. Sedangkan pemahaman konsep dan penerapannya mencakup 

makhluk hidup dan proses kehidupan yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. Cakupan materi di SD yaitu 

benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi : cair, padat, dan gas. Energii 

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

pesawat sederhana.  Bumi dan alam semesta meliputi:  tanah, bumi, tata surya, 

dan benda-benda langit. 

Dalam Standar Isi dijelaskan bahwa IPA di SD/MI bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan untuk (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya; (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 
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IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; (5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan (7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. (Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006). 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 

22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat 

SD/MI, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. 

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi 

lulusan. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan 

pengawasan proses pembelajaran agar terlaksana secara efektif dan efisien. 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
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sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik 

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 41 Tahun 2007). 

Selain dalam standar isi, berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 

tentang standar proses pada pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Tujuan yang tercantum dalam standar isi dan standar proses sudah baik karena 

mengandung gagasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

secara global. Namun kenyataanya pembelajaran IPA di sekolah belum sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan karena masih ada permasalahan yang muncul. 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007) mengemukakan bahwa dalam 

pembelajaran IPA terlihat bahwa siswa sekolah dasar masih minim sekali 

diperkenalkan dengan kerja ilmiah, padahal hal ini merupakan ciri penting dari 

pembelajaran IPA. Dapat disimpulkan bahwa minimnya pembelajaran IPA 

dengan kerja ilmiah tersebut berarti sikap ilmiah juga menjadi minim. Hal tersebut 

dikuatkan analisis hasil PISA (Programme for International Student Assess-ment) 

tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah ber-usia 

15 tahun yang dilakukan setiap 3 tahun sekali didapatkan data rata-rata skor 

prestasi literasi sains. Ditemukan bahwa dari 6 (enam) level kemampuan yang 

dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya 

mampu menguasai pelajaran sampai level 3 (tiga) saja, sementara negara lain 
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yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4 (empat), 5 (lima), 

dan 6 (enam). Dari data yang diperoleh, posisi Indonesia masih jauh di bawah 

rata-rata internasional. Siswa Indonesia pada tahun 2003 berada di peringkat ke 38 

dari 40 negara, pada tahun 2006 berada di peringkat ke 50 dari 57 negara, pada 

tahun 2009berada di peringkat 60 dari 65 negara dan pada tahun 2012 berada di 

peringkat ke 64 dari 65 negara.Lembaga survei internasional lain TIMSS (Trends 

in International Mathematics and Science Study) yang melakukan survei setiap 4 

tahun sekali mengemukakan bahwa keikutsertaan negara Indonesia untuk pertama 

kalinya yaitu pada tahun 1999 berada pada peringkat 34 dari 38 negara. Pada 

tahun 2003 peringkat 34 dari 46 negara. Ranking Indonesia pada TIMSS tahun 

2007 turun menjadi ranking 36 dari 48 negara. 

Dasar Pemikiran yang ditulis pada Panduan Seminar Sehari Hasil Studi 

Internasional Prestasi Siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains, dan 

Membaca (2006) yang menyebutkan bahwa salah satu sebab rendahnya mutu 

lulusan adalah belum efektifnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran selama 

ini masih terlalu berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan dalam semua 

bidang studi yang menyebabkan kemampuan belajar peserta didik menjadi 

terhambat. Metode pembelajaran yang terlalu berorientasi kepada guru cenderung 

mengabaikan hak-hak dan kebutuhan anak, serta pertumbuhan dan per-

kembangan anak, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan dan 

mencerdaskan kurang optimal. Permasalahan di atas merupakan hasil penelitian 

yang menunjukkan hasil pembelajaran IPA belum optimal. Pada kenyataannya, 

proses pembelajaran IPA yang diterapkan di sekolah kurang mampu 
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mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran 

yang berlangsung di kelas hanya diarahkan pada kemampuan siswa menghafal 

informasi yang diberikan oleh guru tanpa pemahaman yang mendalam, sehingga 

informasi tersebut cenderung tidak tahan lama di ingatan siswa. 

Kondisi serupa juga ditemui peneliti pada implementasi pembelajaran IPA 

kelas VD di SD Islam Hidayatullah Semarang. Berdasarkan refleksi yang 

dilakukan peneliti pada saat melakukan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan 

(PPL) di SD Islam Hidayatullah Semarang dan juga wawancara serta 

pengumpulan data dengan tim kolaborator, ditemukan beberapa masalah pada 

pembelajaran IPA di SD tersebut, diantaranya berkaitan dengan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar yang belum optimal. Deskripsi awal pada 

pembelajaran IPA di SD Islam Hidayatullah Semarang guru sudah melakukan 

pengkondisian kelas, seperti pada awal kegiatan yaitu melakukan apersepsi dan 

pada kegiatan inti menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi 

kepada siswa. Namun tetap saja siswa kurang antusias untuk mengikuti proses 

belajar. Permasalahan tersebut dikarenakan belum terselesaikannya hasil 

pembelajaran IPA sebagaimana tujuan dalam KTSP.  

Berdasarkan refleksi diatas tersebut ditemukan permasalahan dari guru, 

siswa, dan hasil belajar. Guru belum sepenuhnya menguasai keterampilan dasar 

mengajar. Terbukti guru kurang mengenalkan siswa materi secara konkret, media 

kurang optimal, lebih banyak ceramah satu arah, tidak melakukan variasi metode 

pembelajaran, serta belum membimbing siswa menemukan sendiri 

pemahamannya. 
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Dari segi siswa aktivitas belum tampak optimal terbukti siswa kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran, siswa hanya diam dan mendengarkan 

sehingga cenderung pasif, tidak fokus, siswa kurang memiliki kemapuan untuk 

berfikir kritis, jika ada yang belum diapahami siswa takut untuk mengajukan 

pertanyaan dan lebih sering ramai di kelas dikarenakan kurang tertarik dalam 

pembelajaran IPA yang disampaikan oleh guru karena mereka merasa apa yang 

disampaikan oleh guru sama persis dengan buku mereka yang telah dipelajari 

dirumah. 

Dilihat dari hasil belajar di kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang 

belum optimal pada pembelajaran IPA masih banyak siswa yang mendapatkan 

nilai di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Data refleksi pada aspek 

kognitif menunjukan dari 34 siswa dalam satu kelas hanya 12 siswa (35,29%) 

mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 67, sedangkan sisanya 22 siswa (64,71%) 

nilainya dibawah KKM dengan nilai terendah adalah 25 dan nilai tertinggi adalah 

90. Aspek afektif terlihat belum optimal masih banyak siswa bergurau dan tidak 

mendengarkan penjelasan guru. Aspek psikomotorik belum tampak karena siswa 

terlihat pasif  dalam bertanya maupun menyampaikan pendapat. 

Oleh karena itu, permasalahan kualitas pembelajaran IPA menjadi fokus 

masalah  utama untuk segera dicari solusi pemecahannya, karena masalah tersebut 

merupakan masalah krusial pada kegiatan belajar mengajar kelas VD SD Islam 

Hidayatullah Semarang. Untuk memecahkanya peneliti bersama kolaborator 

menetapkan alternatif tindakan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan 

kualiatas pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 



8 
 

 

serta hasil belajar siswa. Salah satu tindakan mengatasi permasalahan tersebut 

yaitu menerapkan model pembelajaran take and give berbantu media maket. 

Menurut Silbermen (2008:84) take and give secara bahasa mempunyai arti 

mengambil dan memberi, maksud take and give dalam model pembelajaran ini 

adalah dimana siswa mengambil dan memberi pelajaran pada siswa yang lainnya. 

Beberapa ahli percaya bahwa suatu mata pelajaran benar-benar dikuasai banyak 

apabila peserta didik mampu mengajarkan pada peserta lain. Model take and give 

dipilih karena dapat digunakan untuk mengasah kemampuan siswa untuk 

menggali informasi secara mendetail, dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajar teman sebaya. Dengan mengajar teman sebaya memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang baik pada 

waktu yang sama saat ia menjadi narasumber bagi yang lain. Strategi berikut juga 

memberikan kepada pengajar tambahan-tambahan apabila mengajar dilakukan 

oleh peserta didik. 

Menurut Huda (2013:243) beberapa kelebihan ketika menggunakan model 

take and give yaitu, antara lain: (1) Siswa akan lebih cepat memahami penguasaan 

materi dan informasi karena mendapatkan informasi dari guru dan siswa yang 

lain;(2) Dapat menghemat waktu dalam pemahaman dan  penguasaan siswa akan 

informasi;(3) Meningkatkan kemandirian siswa untuk mencari materi yang 

dibutuhkan saat pembelajaran serta (4) pembelajaran ini dapat dimodifikasi 

sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan situasi pembelajaran. 

Penelitian yang mendasari pemilihan judul ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Slamet Suryanto (2013) dengan judul “Penerapan Model Take and 
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Give disertai pemberian reward untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

VIII SMP/MTs tahun2013/2014” yang berlokasidi Kebumen, Jawa Tengah. Hasil 

yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah adanya peningkatan hasil 

penilaian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang semakin meningkat 

dari siklus I sampai siklus II. Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal sebesar 

66,7%, kemudian mengalami peningkatan pada siklus II yaitu sebesar 83,3%. 

Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran pun meningkat, siklus 49,92% pada pra 

siklus, menjadi 62,94% pada siklus I, dan 73,59% pada siklus II. Sedangkan untuk 

ketuntasan belajar siswa, mengalami peningkatan dari 10% pada pra siklus 

menjadi 64,51% pada siklus I, dan pada siklus II menjadi 79,31%.Dari penelitian 

ini telah memberikan simpulan bahwa penggunaan metode take and give pada 

pembelajaran Matematika dapat memberikan peningkatan terhadap hasil belajar 

siswa  SMP Muhammadiyah 1 Kebumen. 

Berdasarkan hasil diskusi bersama kolaborator, penelitian ini menggunakan 

media maket. Media maket (model) merupakan salah satu jenis dari media tiga 

dimensi. Media ini merupakan hasil kreativitas peneliti berdasarkan hasil diskusi 

bersama kolaborator. Media maket dikelompokkan kedalam enam kategori, yaitu 

model padat (solid model), model penampang, (cutaway model), model susun 

(built-up model), model kerja (working model), mock-up dan dirama. Masing-

masing model tersebut mungkin mempunyai ukuran yang persis sama dengan 

ukuan aslinya atau mungkin dengan skala yang lebih besar atau lebih kecil dari 

objek yang sesungguhnya. Model Penampang atau Cutaway model adalah jenis 
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model yang memperlihatkan suatu objek itu terlihat, jika bagian permukaannya 

diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya (Prastowo, 2011:228). 

Hasil penelitian tentang penerapan media maket dalam penelitian tindakan 

kelas sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh 

Melisa Dwi Wulansari (2013) “Pengaruh Penggunaan Media Maket dalam 

Pembelajaran Geografi pada tema hidrosfer terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X 

di SMA Negeri 1 Tanjunganom Nganjuk”. Hasil analisis ada perbedaan hasil 

belajar siswa dengan dua media yang berbeda yaitu media maket dan power point 

dibuktikan dengan media maket ternyata memiliki hasil yang lebih baik secara 

signifikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dari pada media power point, 

hal ini membuktikan bahwa penggunaan media maket mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Siswa kelas X-G memberikan persepsi baik terhadap media maket pada 

materi hidrosfer sub bab  jenis perairan sungai dengan presentase sebesar 77,32% 

Alasan peneliti memilih model take and give berbantu media maket 

sebagai alternatif pemecahan masalahnya karena akar permasalahan yang muncul 

dari siswa adalah aktivitas siswa masih kurang dan penggunaan media yang 

belum optimal. Sehingga dengan menerapkan model pembelajaran dan media 

tersebut siswa lebih aktif mengikuti proses pembelajaran karena guru sudah 

menggunakan pendekatan inovatif dan media yang menarik. 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengkaji masalah dengan 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Model Take And Give Berbantu Media Maket pada 

Siswa Kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang”. 
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1.2  RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

“Apakah melalui Model Take and Give berbantu Media Maket dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas VD SD Islam Hidayatullah 

Semarang?” 

Rumusan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah melalui Model Pembelajaran Take and Give berbantu Media 

Maket dapat meningkatkan keterampilan guru dalam  pembelajaran IPA di 

kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang? 

2. Apakah melalui Model Pembelajaran Take and Give berbantu Media 

Maket dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA di 

kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang? 

3. Apakah melalui Model Pembelajaran Take and Give berbantu Media 

Maket dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di 

kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merencanakan 

pemecahan masalah melalui model pembelajaran Take and Give berbantu media 

Maket. Adapun langkah-langkahnya  sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Take and Give berbantu 

Media Maket 

Sintaks Model Membuat Media Maket Langkah-langkah 
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Pembelajaran Take and 

Give 

(Uno, 2011: 94-95) 

(Prastowo, 2011:256-

257) 

Model pembelajaran 

Take and Give berbantu 

media Maket 

1 2 3 

Menjelaskan materi 

pembelajaran yang akan 

dipelajari sesuai dengan 

kompetensi yang sudah 

direncanakan 

Membuat sktetsa model 

penampang bumi beserta 

bagiannya dengan skala 

mini 

Guru merencanakan dan 

menyiapkan diri sebelum 

penyajian materi dengan 

memeriksa dan 

kelengkapan 

pembelajaran 

Melakukan tanya jawab 

antara guru dengan siswa 

tentang materi yang telah 

disampaikan 

Mencetak tiruan bumi 

dengan menggunakan 

bahan plaster paris dan 

cetakan bola plastik serta 

bahan penampang 

Membangkitkan kesiapan 

siswa untuk menemukan 

dan membangun sendiri 

pengetahuannya 

Membentuk siswa 

kedalam beberapa 

kelompok kerja 

Membentuk cetakan 

dengan menambahkan 

bagian yang serupa 

dengan bentuk bumi serta 

menghaluskan 

permukaannya dengan 

ampelas 

Menjelaskan kepada 

siswa tentang 

pembelajaran yang akan 

disampaikan 
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Memberikan kartu yang 

berisi sub bab dari materi 

yang dipelajari untuk 

dihafalkan 

Membuat guratan-

guratan struktur bumi 

(pada bagian belahan)  

Membagikan kepada 

siswa kartu Take and 

Give yang digunakan 

untuk menuliskan  materi 

yang dipahami oleh siswa 

Mencari pasangan yang 

sesuai dengan kartu yang 

telah dibawa dengan 

siswa lain   

Memberi pewarna pada 

masing-masing bagian-

bagian bumi dengan 

warna yang berbeda 

Memberikan materi 

pembelajaran kepada 

siswa melalui media 

maket 

Bertukar informasi sesuai 

dengan kartu yang telah 

dibawa (Tahapan Take 

and Give) 

Mengajak siswa untuk 

mengamati tiruan 

struktur bumi sebagai 

materi pembelajaran 

Mengajak siswa untuk 

menuliskan materi yang 

mereka pahami pada 

kartu Take and Give yang 

telah disediakan 

Melakukan refleksi di 

akhir pertemuan 

Tanya jawab dan diskusi Melakukan tahapan take 

and give yaitu saling 

bertukar informasi antar 

satu kelompok  

Melakukan penilaian 

yang sebenarnya 

Evaluasi Mengajak siswa untuk 

berdiskusi dan 

melaporkan hasil diskusi 
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kelompok.  

  Menarik kesimpulan pada 

pembelajaran serta 

melakukan evaluasi 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VD SD Islam 

Hidayatullah Semarang melalui Model Pembelajaran Take and Give berbantu 

Media Maket 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan keterampilan guru melalui Model Pembelajaran Take and Give 

berbantu Media Maket di kelas VD SD Islam Hidayatullah  Semarang. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa melalui Model Pembelajaran Take and Give 

berbantu Media Maket di kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui Model Pembelajaran Take and Give 

berbantu Media Maket di kelas VD SD Islam Hidayatullah  Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Penjabaran kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Model pembelajaran Take and Give berbantu media Maket dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat menjadi pendukung teori 

untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pembelajaran IPA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

dalam pembelajaran IPAtentang struktur bumi bagi: 

1.4.2.1 Bagi Guru  

1. Mengembangkan kurikulum di tingkat kelas, serta untuk mengembangkan dan 

melakukan inovasi pembelajaran IPA. 

2. Meningkatkan wawasan dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

mengenai model dan media pembelajaran yang inovatif sehingga tercipta 

kondisi kelas yang menarik dan menyenangkan. 

3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah 

berlangsung.  

4. Membantu guru untuk menyelesaikan masalah pada pembelajaran IPA serta 

mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih konkrit, aktif, 

kreatif dan menyenangkan bagi siswa dengan metode dan media yang 

bervariasi. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

1. Menumbuhkan minat belajar siswa dan pada pembelajaran IPA 

2. Meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA. 
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3. Meningkatkan keaktifan siswa dalam bertanya dan menemukan sendiri 

pengetahuannya. 

4. Melatih siswa untuk menumbuhkan sikap mandiri. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

1. Meningkatkan semangat kerja antar guru sehingga mampu memberikan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Memberikan inovasi pada proses pembelajaran dalam rangka perbaikan 

pembelajaran. 

3. Memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah. 

4. Meningkatkan profesionalitas lembaga sekolah dalam menyelenggarakan 

pendidikan
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar menurut Gagne (dalam Suprijono, 2011:2) yaitu perubahan 

disposisi kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan 

disposisi tersebut bukan diperoleh langsung melainkan dari proses pertumbuhan 

seseorang secara alami. Belajar menurut Slameto (2010:2) adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Pengertian lain tentang belajar dikemukakan 

oleh Hamalik (2010:27) yaitu belajar merupakan suatu proses kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

itu, yakni mengalami. Yang artinya bahwa belajar memerlukan suatu proses yang 

harus dijalani oleh seorang individu untuk mendapatkan pengalaman. Hasil dari 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan.  

Sependapat dengan hal tersebut, Uno (2011:139) belajar diartikan 

sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari latihan pengalaman 

individu akibat interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tersebut dapat berupa 

kebiasaan-kebiasaan, kecakapan atau dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan. Djamarah (2011:13) menambahkan pula bahwa belajar adalah  
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serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan belajar 

merupakan usaha sadar untuk memperoleh perubahan sikap berupa perubahan 

tingkah laku dari pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkunganya. 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip belajar menurut Slameto (2010:28) yaitu : (a) belajar 

merupakan proses yang berkelanjutan tahap demi tahap sesuai dengan 

perkembangannya; (b) belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan 

discovery; (c) belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara penegrtian 

yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. Sependapat dengan Slameto, Suprijono (2011:4) menyatakan prinsip 

belajar yaitu : (a) belajar adalah perubahan tingkah laku yang disadari dan 

bermanfaat sebagai bekal hidup; (b) belajar merupakan suatu proses dan terjadi 

karena didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai; (c) belajar merupakan 

bentuk pengalaman yang pada dasarnya adalah hasil dari interaksin antara peserta 

didik dengan lingkungannya.  

Menurut Sutikno (2013:7) Prinsip belajar adalah suatu petunjuk atau 

cara-cara untuk melakukan kegiatan belajar. Prinsip-prinsip belajar menurut 

Hamdani (2011:22) adalah:(a) kesiapan belajar; (b) perhatian; (c) motivasi; (d) 

keaktifan siswa; (5) mengalami sendiri; (e) pengulangan; (f) materi pelajaran yang 

menantang; (g) balikan dan penguatan; (h) perbedaan individual. Lebih lanjut 
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Suprijono (2013:4) prinsip-prinsip belajar meliputi: (a) belajar adalah perubahan 

perilaku; (b) belajar merupakan proses; (c) belajar merupakan bentuk pengalaman. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan prinsip belajar mencakup semua 

pengalaman nyata suatu proses untuk mendapatkan perubahan tingkah laku 

sehingga belajar menjadi lebih bermakna.  

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Belajar merupakan serangkaian kegiatan atau perbuatan yang 

berhubungan banyak faktor. Sependapat dengan itu, Sutikno (2013: 15-24) 

mengklasifikasikan faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu: 

2.1.3.1 Faktor Internal 

Faktor internal diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor jasmaniah dan 

psikologis. 

a. Faktor Jasmaniah 

Faktor keadaan jasmani sangat berpengaruh terhadap proses maupun 

prestasi belajar anak. Yang etrmasuk faktor jasmaniah adalah: (1) Faktor 

kesehatan, proses belajar siswa akan terganggu jika kesehatan sises terganggu. 

Oleh sebab itu agar dapat belajar dengan baik siswa harus menjaga kondisi tubuh 

agar selalu prima; (2) Faktor cacat tubuh, cacat tubuh seperti buta, tuli, bisu, atau 

pincang sangat mempengaruhi proses belajar siswa. 

b. Faktor Psikologis 

Beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses belajar 

siswa antara lain; (1) Intelegensi.Faktor intelegensi sangat menentukan tingkat 

keberhasilan belajar siswa; (2) Minat, adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu aktivitas tanpa ada suruhan; (3) Emosi, kedalaman emosi akan 
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mengurangi konsentrasi belajar dan menghambat belajar; (4) Bakat, merupakan 

kecakapan potensial yang bersifat khusus dalam kemampuan tertentu; (5) 

Kematangan, merupakan hal yang harus dikuasai dalam fase perkembangan 

tertentu; (6) Kesiapan, merupakan kesediaan memberikan respon. 

c. Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan dibagi dua yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani. Kelelahan jasmani pada lemah lunglainya badan, sedangkan kelelahan 

rohani dilihat dari adanya kebosanan sehingga minat menghasilkan sesuatu hilang. 

2.1.3.2 Faktor Eksternal 

Keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor dari luar diri siswa. 

Adapun faktor eksternal meliputi 

a. Faktor Keluarga 

Faktor keluarga sangat mempengaruhi proses belajar anak karena anak  

lebih banyak berinteraksi didalam keluarga daripada disekolah. Keluarga 

merupakan lembaga pendidikan yang paling utama. Faktor keluarga antara lain: 

(1) cara orang tua mendidik; (2) relasi antara anggota keluarga; (3) suasana rumah 

tangga; dan (4) keadaan ekonomu keluarga. 

b. Faktor Sekolah 

Faktor-faktor sekolah yang dapat mempengaruhi proses belajar 

peserta didik diantaranya: kurikulum, keadaan gedung, waktu sekolah, metode 

pembelajaran, hubungan antar guru dengan siswa, dan hubungan antara siswa 

dengan siswa. 

c. Faktor Masyarakat 
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Faktor masyarakat di sekitar siswa tinggal dapat mempengaruhi 

belajar anak. Jika siswa berada pada lingkungan yang baik berpengaruh baik pula 

bagi siswa sehingga dapat menjadi pendorong untuk belajar lebih giat dan berbuat 

baik seperti orang-orang di lingkunganya 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Suprihatiningrum (2013:75) adalah 

serangkaian kegiatan disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam 

belajar. Selanjutnya Sutikno (2013:31) menjelaskan pembelajaran adalah upaya 

dilakukan guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Menurut Merril  (dalam 

Hamdani, 2011: 196) Pembelajaran (intruksional) adalah suatu kegiatan yang 

bertujuan mengubah dan mengontrol seseorang dengan maksud ia dapat 

bertingkah laku atau bereaksi terhadap kondisi tertentu. Dari pengertian ini, 

pembelajaran merupakan salah satu bagian dari keseluruhan kegiatan belajar 

mengajar. 

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 20 tentang 

Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut aliran 

behavioristik pembelajaran merupakan usaha guru untuk membentuk tingkah laku 

yang diiginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif 

mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari. Adapun humanistik mendiskripsikan  pembelajaran sebagai upaya 
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memberikan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya (Hamdani, 2011:23). 

Suprijono (2010:143) menjelaskan bahwa pembelajaran (learning) 

yang mempunyai makna secara leksikal yang berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari Pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam 

perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta 

didiknya untuk mempelajarinya. Jadi subjek pembelajaran yaitu peserta didik. 

Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran adalah dialog interaktif. 

Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif. Lebih jelasnya Uno 

(2011:143) menerangkan pembelajaran erat hubungannya dengan belajar dan 

mengajar. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan 

pembelajaran formal lain, sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru 

lakukan didalam kelas sedangkan pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja 

melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk 

mencapai tujuan kurikulum. Sehingga ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan 

yang saling berhubungan satu sama lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

pembelajaran merupakan proses interaksi bersifat eksternal yang dilakukan siswa 

dan guru untuk mendukung proses internal belajar peserta didik. 

2.1.5 Komponen-Komponen Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran tentunya terdapat komponen-komponen 

pembelajaran. Menurut Sutikno (2013:34-38) komponen tersebut meliputi: (1) 
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tujuan pembelajaran; (2) materi pembelajaran; (3) kegiatan pembelajaran; (4) 

metode; (5) media; (6) sumber belajar; (7) evaluasi. Sejalan dengan itu Rifa’i dan 

Anni (2010:194-197) komponen pembelajaran adalah: (1) tujuan; (2) subjek 

belajar; (3) materi pelajaran; (4) strategi  pembelajan; (5) media pembelajaran; (6) 

penunjang. 

Uraian diatas dapat diambil pokok pemikiran komponen pembelajaran 

merupakan bagian penting dalam pembelajaran baik dari segi fisik maupun non 

fisik yang ada di lingkungan tempat belajar dan menjadi pengaruh positif dalam 

proses maupun hasil belajar.  

2.1.6 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran adalah keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, 

siswa, kurikulum, bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai tuntutan kurikuler. 

Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari perilaku pembelajaran pendidik, 

perilaku dan dampak belajar peserta didik, hasil belajar, iklim pembelajaran, 

materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran (Depdiknas, 2004:7). 

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

atau keefektifan. Efektivitas merupakan konsep yang penting dalam 

menggambarkan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan 

pengetahuan, ketrampilan, serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran. 
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Pencapaian efektivitas belajar menurut UNESCO (dalam Hamdani2011: 

194-195) menetapkan empat pilar pendidikan guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran, diantaranya:  

1. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know),Guru 

berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran sehingga proses pemahaman 

dapat mengetahui dan memahami subtansi yang dipelajarinya secara baik. 

2. Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do), keterampilan lebih 

dominan dalam mendukunng keberhasilan siswa dan harus mendapat 

perhatian serius. 

3. Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together), dalam 

lingkungan pendidikan siswa dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat. Selain 

itu harus dikembangkan rasa saling menghargai, hidup bersama, terbuka. 

4. Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to 

be).Pengembangan diri erat kaitanya dengan bakat dan minat, perkembangan 

fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkunganya. 

Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan 

siswa mengembangkan diri pada tingkat lebih tinggi 

Empat pilar tersebut harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran agar 

kualitas pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Uraian diatas dapat disimpulkankualitas pembelajaran merupakan kegiatan 

yang berlangsung secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga 

memberikan pengaruh positif terhadap perubahan tingkah laku peserta didik baik 

sikap, perilaku maupun keterampilan peserta didik. 
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2.1.7 Komponen-Komponen Kualitas Pembelajaran 

Depdiknas (2004: 8-10) menyebutkan bahwa komponen kualitas 

pembelajaran terdiri dari aktivitas guru dalam pembelajaran, aktivitas dan hasil 

belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, kualitas 

media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Masing-masing indikator 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Ketrampilan guru, dalam Depdiknas disebutkan bahwa kualitas pembelajaran 

salah satunya meliputi aktivitas guru. Aktivitas guru adalah kegiatan guru 

selama pembelajaran berlangsung. Maka dalam hal ini peneliti menyamakan 

dengan keterampilan guru dalam pembelajaran. Keterampilan guru dapat 

dilihat dari kinerjanya sebagai berikut: (1) membangun persepsi dan sikap 

positif siswa terhadap belajar; (2) menguasai disiplin ilmu yang berkaitan 

dengan keluasan dan kedalaman jangkauan substansi dan metodologi dasar 

keilmuan, serta mampu memilih, menata, mengemas dan mempresentasikan 

materi sesuai kebutuhan siswa; (3) guru perlu memahami keunikan siswa 

dengan segenap kelebihan, kekurangan, dan kebutuhannya. Memahami 

lingkugan keluarga, sosial budaya, dan kemajemukan masyarakat tempat 

siswa berkembang; (4) menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik 

berorientasi pada pesereta didik tercermin dalam kegiatan merencanakan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran secara dinamis, untuk 

membentuk kompetensi siswa yang dikehendaki; (5) mengembangkan 

kepribadian sebagai kemampuan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan 

mengembangkan kemampuannya secara mandiri. 
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2) Aktivitas dan hasil belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya sebagai 

berikut: (1) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, termasuk 

didalamnya persepsi dan sikap terhadap mata pelajaran, guru, media, dan 

fasilitas belajar serta iklim belajar; (2) mau dan mampu mendapatkan dan 

mengintegrasikanpengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya; 

(3) mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya. (4) mau dan mampu menerapkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara bermakna; (5) mau dan 

mampu membangun kebiasaan berfikir, bersikap, dan bekerja produktif.  

3) Iklim pembelajaran mencakup: (1) suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh 

dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan; (2) perwujudan nilai dan 

semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru.  

4) Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari: (1) kesesuaiannya dengan 

tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa; (2) ada 

keseimbangan antara keluasaan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia; (3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual; (4) dapat 

mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin;(5)  dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan 

kemajuan bidang ilmu, teknologi, dan seni; (6) materi pembelajaran 

memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko-pedagogis dan praktis.  
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5) Media pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari: (1) dapat 

menciptakan pengalaman belajar yang bermakna; (2) Mampu memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan siswa, siswa dengan guru, serta siswa 

dengan ahli bidang ilmu yang relevan; (3) media pembelajaran dapat 

memperkaya pengalaman belajar siswa; (4) melalui media pembelajaran, 

mampu mengubah suasana belajar dari siswa yang pasif menjadi aktif 

berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada.  

6) Sistem pembelajaran di lembaga mampu menunjukkan kualitasnya jika: (1) 

dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan 

kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal 

maupun eksternal (2) memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk 

rencana strategis agar semua upaya dapat dilaksanakan secara sinergis oleh 

komponen sistem pendidikan dalam tubuh lembaga; (3) ada semangat 

perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi lembaga yang mampu 

membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua siswa melalui berbagai 

aktivitas pengembangan; (4) dalam rangka menjaga keselarasan antar 

komponen sistem kependidikan di lembaga, pengendalian dan penjaminan 

mutu perlu menjadi salah satu mekanismenya. 

Penelitian tindakan kelas ini, indikator kualitas pembelajaran yang 

diteliti dibatasi pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, dan media pembelajaran tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini karena ketiga indikator tersebut, sudah tercakup dalam 

indikator keterampilan guru selama penelitian dengan indikator keterampilan 
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mengelola kelas, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan variasi. Sedangkan untuk sistem pembelajaran, tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini karena hal tersebut bukan wewenang peneliti 

untuk melakukan penelitian. Selain itu, membutuhkan waktu yang lama untuk 

melakukan proses penelitian. Masing-masing indikator dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.7.1 Ketrampilan Guru 

Guru adalah variabel bebas yang mempengaruhi kulitas pembelajaran. 

Hal ini disebabkan karena guru adalah sutradara sekaligus aktor dalam proses 

pengajaran. Kompetensi profesional yang dimiliki guru sangat dominan dan mem-

pengaruhi kualitas pembelajaran. Kompetensi adalah kemampuan dasar yang di-

miliki guru, baik bidang kognitif, seperti penguasaan bahan,bidang, sikap, seperti 

mencintai profesinya, dan bidang perilaku seperti ketrampilan mengajar, 

penggunaan metode metode pembelajaran, menilai hasil belajar siswa, dan lain 

lain (Hamdani 2011:79) 

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing dan member fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai 

tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang 

terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian 

materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam 

belajar sebagai suatu proses dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan 

siswa (Slameto,2010: 97). 
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Menurut Rusman (2012:80) Keterampilan dasar mengajar berupa 

bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki guru 

untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan 

professional. Usman (2012: 74-109) mengklasifikasikan keterampilan dasar 

mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat melalui sembilan keterampilan 

mengajar, yakni: 

2.1.7.1.1 Keterampilan membuka pelajaran (Set Induction Skills) 

Membuka pelajaran adalah kegiatan menciptakan pra-kondisi bagi siswa 

agar mental maupun perhatianya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya 

sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran. 

Komponen pembelajaran menurut Usman (2012:91) meliputi: (a) Menarik 

perhatian siswa dengan gaya mengajar yang variatif; (b) Menimbulkan motivasi 

pada siswa dalam belajar; (c) Memberi acuan melalui berbagai usaha; (d)  

Memberikan apersepsi sehingga materi yang dipelajari merupakan satu kesatuan 

utuh dan tidak terpisah-pisah. 

2.1.7.1.2 Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Tujuan bertanya untuk memperoleh informasi. Pertanyaan tidak 

semata-mata bertujuan mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswanya, 

tetapi untuk mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran 

(Sutikno, 2013:54). 

Prinsip-prinsip pokok keterampilan bertanya antara lain: (a) Berikan 

pertanyaan hangat dan antusias; (b) Berikan waktu berpikir untuk menjawab 

pertanyaan; (c) Berikan kesempatan kepada siswa yang bersedia menjawab 
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terlebih dahulu; (d) Tunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan waktu 

berpikir; (e) Berikan penghargaan atas jawaban. 

2.1.7.1.3 Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang 

meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali tingkah laku tersebut (Sutikno, 

2013:55). Hasil penelitian membuktikan pemberian penguatanlebih efektif 

dibandingkan dengan hukuman. 

Jenis-jenis penguatan yaitu: (a) Penguatan  verbal (diungkapkan dengan 

kata-kata langsung); (b) Penguatan non verbal (dilakukan dengan gerak, isyarat, 

sentuhan, elusan, pendekatan, dan sebagainya). 

2.1.7.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Menurut Usman (2012:84) variasi adalah suatu kegiatan guru dalam 

konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan siswa, sehingga menunjukan ketekunan, antusiasme serta penuh 

partisipasi dalam kegiatan pembelajaran . 

Terdapat tiga prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi, 

yaitu: (a) Variasi digunakan mempunyaimaksud tertentu yang relevan dengan 

tujuan pembelajaran; (b) Variasi digunakan secara berkesinambungan sehingga 

tidak mengganggu kegiatan pembelajaran; (c) Direncanakan secara baik dan 

eksplisit dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2.1.7.1.5 Keterampilan Menjelaskan (Eksplaining Skills) 
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Ketrampilan menjelaskan menurut Usman (2012:88) adalah penyajian 

informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan satu dengan lainnya, misalnya sebab dan akibat.  

Komponen-komponen keterampilan menjelaskan meliputi: (a) 

Merencanakan (isi materi dan aktivitas siswa); (b) Penyajian penjelasan 

(kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan 

balikan). 

2.1.7.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Menurut Usman (2012:94) Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil adalah cara memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok. Diskusi kelompok kecil adalah proses melibatkan 

sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka. 

Komponen-komponen bimbingan diskusi kelompok yaitu: (a) 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; (b) memperjelas 

masalah untuk menghindarkan kesalah pahaman memimpin diskusi; (c) 

menganalisis pandangan siswa; (d) meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan 

pertanyaan, memberikan contoh, dan memberikan waktu untuk berpikir; (e) 

memberikan kesempatan untuk berpartisipasi; (f) menutup diskusi; (g) hindarkan 

mendominasi atau monopoloi pembicaraan dalam diskusi dan membiarkan 

terjadinya penyimpangan dalam diskusi. 

2.1.7.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 
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Menurut Usman (2012:97) pengelolaan kelas adalah keterampilan 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta 

mengembalikanya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 

Sutikno (2013:58) menjelaskan pengelolaan kelas merupakan usaha 

guru agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Komponen-komponen dalam mengelola kelas meliputi: (a) 

Keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal; (b) 

Keterampilan mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

2.1.7.1.8 Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa.Sedangkan menurut Sutikno (2013: 58). 

Pembelajaran perseorangan merupakan kegiatan bertatap muka dengan banyak 

siswa yang mempunyai kesempatan memperoleh bantuan dan bimbingan secara 

perseorangan. 

Komponen-komponen dalam pembelajaran perseorangan meliputi: (a) 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (b) keterampilan 

mengorganisasi; (c) keterampilan membimbing dan memudahkan belajar; (d) 

keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2.1.7.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

Menutup pelajaranadalah kegiatan mengakhiri pembelajaran. Kegiatan 

ini bermaksud memberikan refleksi tentang apa yang dipelajari siswa, mengetahui 
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tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran. 

Komponen menutup pelajaran menurut Usman (2012:92) diantaranya: 

(a) Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran; (b) Melakukan evaluasi antara lain dengan 

mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, 

mengeksplorasi pendapat siswa sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. 

Indikator ketrampilan guru dalam pembelajaran IPA KD 7.3Menjelaskan 

struktur bumi melalui model Take and Give berbantu media Maket yaitu: 

1) Keterampilan membuka pelajaran yang meliputi melakukan 

apersepsi,menimbulkan motivasi siswa, menyampaikan  tujuan pembelajaran, 

menarik perhatian siswa dengan memperlihatkan media pembelajaran. 

2) Keterampilan mengelola kelas yang meliputi memusatkan perhatian siswa, 

memberi petunjuk dengan jelas, membentuk kelompok secara heterogen yang 

terdiri dari 4 orang, dan membantu siswa untuk berkelompok. 

3) Keterampilan menjelaskan yang meliputi menyampaikan materi secara jelas, 

penggunaan media pembelajaran mampu merangsang siswa untuk bertanya 

dan ingin lebih tahu, penjelasan materi sesuai dengan kemampuan siswa, 

menguasai materi saat pembelajaran 

4) Keterampilan bertanya yang meliputi pertanyaan yang disampaikan jelas dan 

dimengerti oleh siswa, pertanyaan yang diberikan sesuai dengan materi 

pembelajaran, memberikan kesempatan siswa untuk menjawab, pertanyaan 

diberikan kepada kelas terlebih dahulu. 
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5) Keterampilan mengadakan variasi yang meliputi menjelaskan cara belajar 

berdasarkan model pembelajaran take and give,  memberikan contoh 

penulisan informasi kedalam kartu take and give, mengarahkan siswa untuk 

menuliskan informasi pada kartu take and give, mengarahkan siswa untuk 

bertukar informasi.  

6) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang meliputi 

melakukan perpindahan posisi kepada semua siswa secara merata untuk lebih 

dekat dengan siswa, guru menggunakan bahasa yang jelas dalam mengajar 

kelompok kecil atau perorangan, membimbing dan memudahkan  siswa 

belajar dengan kelompoknya, guru tegas menyikapi anak yang bandel, guru 

menjelaskan pada perseorangan yang belum paham. 

7) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang meliputi membantu 

siswa dalam memahami permasalahan/pertanyaan, membimbing diskusi, 

memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi, memberi kesempatan siswa 

melaporkan hasil diskusi. 

8) Keterampilan mengelola kelas yang meliputi memotivasi siswa berpendapat, 

merespon partisipasi siswa dalam pembelajaran, menjawab pertanyaan dari 

siswa dengan senang hati, membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

9) Keterampilan memberi penguatan yang meliputi memberikan penghargaan 

kepada kelompok terbaik, pemberian penghargaan secara verbal (pujian), 

memberikan penghargaan secara non verbal(reward), memberikan motivasi 

kepada kelompok.  
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10) Keterampilan menutup pelajaran yang meliputi membimbing siswa 

melakukan refleksi, membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, 

melakukan evaluasi serta memeberikan umpan balik kepada semua siswa. 

Keterampilan tersebut diatas digunakan oleh peneliti untuk 

mengembangkan instrumen penilaian keterampilan guru dalam penelitian 

tindakan kelas ini. 

2.1.7.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa adalah prinsip atau asas yang dimiliki siswa dalam 

interaksi belajar. Sependapat dengan itu Sardiman (2012:100) aktivitas belajar 

adalah aktivitas bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua 

aktivitas itu saling terkait.Sehubungan dengan hal itu,anak berpikir sepanjang ia 

berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar 

anak berpikir sendiri. Berpikir pada taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu 

berpikir pada taraf berbuat.Pada proses pembelajaran guru perlu menimbulkan 

aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat/mengalami sendiri. Pengetahuan 

yang diperoleh dariaktivitas siswa sendiri diolah dan dikeluarkan lagi dalam 

bentuk berbeda sehingga pengetahuan akan bertahan lama. 

Hamalik (2013:171-172) menyatakan pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran memberikan kesempatan siswa belajar atau melakukan aktivitas 

sendiri.Dalam kemajuan metodologi dewasa ini, asas aktivitas lebih ditonjolkan 

melalui suatu program unit activity, sehingga kegiatan belajar siswa menjadi dasar 

untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang lebih memadai. 
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Paul D. Derich (dalam Hamalik, 2013:172-173) membagi kegiatan 

belajar dalam 8 kelompok, meliputi: 

a. kegiatan-kegiatan visual, seperti membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

b. kegiatan-kegiatan lisan, seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio. 

d. kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan 

tes, dan mengisi angket. 

e. kegiatan-kegiatan menggambar, seperti menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram peta, dan pola. 

f. kegiatan-kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun. 

g. kegiatan- kegiatan mental, seperti merenungkan, mengingat, memecahkan 

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

keputusan. 
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h. kegiatan-kegiatan emosional, seperti minat, membedakan, berani, tenang, dan 

lain-lain. 

Dari delapan kegiatan belajar peneliti menggunakan tujuh kegiatan 

diantaranya; kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, mental, 

dan emosional. Alasan peneliti menggunakan tujuh kegiatan belajar karena 

disesuaikan dengan langkah dan proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aktivitas siswa adalah 

serangkaian kegiatan selama proses belajar yang terencana baik dari segi fisik 

maupun psikis dalam rangka mengembangkan keterampilan kognitif, afektif 

maupun psikomotorik. 

Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model take and 

give berbantu media maket meliputi: 

a. Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran (kegiatan 

emosional )  

b. Memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan guru (aktivitas lisan, 

mendengarkan) 

c. Mengamati media maket yang ditampilkan dalam pembelajaran (kegiatan 

visual, mendengarkan dan menulis) 

d. Memperhatikan penjelasan guru (kegiatan mendengarkan, menulis, mental, 

dan emosional) 

e. Melakukan tahapan take and give, yaitu saling bertukar informasi(aktivitas 

mental,  emosional,  menulis) 
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f. Melakukan diskusi kelompok (kegiatan lisan, menulis, menggambar, dan 

emosional) 

g. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok (kegiatan visual, lisan, 

mendengarkan, mental, emosional) 

h. Mengerjakan soal evaluasi dan aktif membuat kesimpulan materi yang 

dipelajari (kegiatan lisan, tulisan dan emosional) 

Indikator tersebut digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan 

deskriptor aktivitas siswa pada instrumen penilaian aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. 

2.1.7.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan ukuran kemampuan dari kinerja yang telah 

diperoleh siswa dalam belajar. Sependapat dengan itu Suprijono (2013:7) 

menjelaskan hasil belajar merupakan perubahan perilaku potensi kemanusiaan 

secara keseluruhan. Artinya, hasil pembelajaran tidak dilihat secara fragmentis 

atau terpisah, melainkan komperhensif. Sejalan dengan itu Gagne dalam 

(Suprijono, 2012:5-6) mengklasifikasikan hasil belajar berupainformasi verbal, 

keterampilan intelektual, Strategi kognitif, keterampilan motorik, sikap.Berikut 

penjelasannya: 

a. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuandalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuanmerespons secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. 

b. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikankonsep dan 

lambang 
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c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkanaktivitas 

kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaiangerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkanpenilaian terhadap objek tersebut. 

Untuk mengetahui hasil belajar diperlukan suatu tindakan, salah satunya 

adalah dengan melakukan pengukuran terhadap aktivitas siswa. Menurut 

Poerwanti (2008:1.4-1.5) menjelaskan bahwa pengukuran adalah kegiatan atau 

upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau 

peristiwa, atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. 

Benyamin S Bloom (dalam Rifa’i, 2011:86-89) menyampaikan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive 

domain), ranah efektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotorik 

domain).  

1) Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan,kemampuan, 

penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. 

2) Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai.  

3) Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.  

Berdasarkan uraian hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perilaku yang diperoleh siswa baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik 
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setelah melakukan kegiatan belajar. Dalam penelitian ini hasil belajar dinilai dari 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.7.3.1 Ranah Kognitif 

Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang 

mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai 

pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk 

menghubungakan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau 

prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian 

aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan 

mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang 

paling tinggi yaitu evaluasi. Menurut Hamdani (2011: 151) ranah kognitif  

memiliki enam tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda aspek, yaitu: 

1) Mengingat (remembering) 

Mengingat diartikan dengan memunculkan kembali apa yang sudah 

diketahui dan tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Kategori mengingat 

meliputi mengenali lagi (recognizing) dan menyebutkan kembali (recalling). 

2) Memahami (understanding) 

Memahami diartikan menegaskan pengertian atau makna bahan-bahan 

yang sudah diajarkan, mencakup komunikasi lisan, tertulis, maupun gambar. 

Kategori memahami mencakup interpreting (menafsirkan, mengartikan, 

menerjemahkan); exemplifying (memberi contoh); classifying (menggolong-

golongkan, mengelompokkan); summarizing (merangkum, meringkas); inferring 
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(melakukan inferensi); comparing (membandingkan); dan explaining 

(memberikan penjelasan). 

3) Menerapkan (applying) 

Menerapkan adalah melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu 

prosedur dalam situasi tertentu. Kategori menerapkan adalah executing 

(melaksanakan) dan implementing (menerapkan). 

4) Menganalisis (analyzing) 

Menganalisis adalah menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang 

membentuknya, dan menetapkan bagaimana bagian-bagian atau unsur-unsur 

tersebut satu sama lain saling terkait, dan bagaimana kaitan unsur-unsur tersebut 

kepada keseluruhan struktur atau tujuan sesuatu itu. Kategori menganalisis 

meliputi differentiating (membeda-bedakan); organizing (menata atau menyusun); 

dan attributing (menetapkan sifat atau ciri).  

5) Menilai (evaluating) 

Menilai adalah menetapkan derajat sesuatu berdasarkan kriteria atau 

patokan tertentu. Kategori menilai meliputi checking (mengecek) dan critiquing 

(mengkritisi). 

6) Mencipta (creating) 

Mencipta adalah memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk utuh 

yang koheren dan baru, atau membuat sesuatu yang orisinil. Kategori mencipta 

meliputi generating (memunculkan); planning (merencanakan, membuat 

rencana); dan producing (menghasilkan karya) 
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Jadi dapat disimpulkan tujuan aspek kognitif berorientasi pada 

kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih 

sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang 

menuntut siswa untuk menghubungakan dan menggabungkan beberapa ide, 

gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah 

tersebut. Dengan demikian aspek kognitif adalah subtaksonomi yang 

mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat 

pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi. 

Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang sama yaitu Standr Kompetensi  7 Memahami perubahan 

yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar 7.3 Mendeskripsikan struktur bumi. Indikator ranah kognitif 

pencapaian hasil belajar dalam penelitian ini adalah: 

Siklus I meliputi: 

1) Mengetahui bentuk permukaan bumi (C1) 

2) Menjelaskan bentuk permukaan bumi (C3) 

3) Memberikan contoh bentuk permukaan bumi (C4) 

Siklus II meliputi: 

1) Memahami bagian-bagian struktur bumi (C1) 

2) Menjelaskan bagian-bagian struktur bumi (C3) 

3) Menggambar struktur bumi (C6) 

Siklus III meliputi: 

1) Memahami lapisan penyusun atmosfer bumi (C1) 
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2) Menyebutkan lapisan penyusun atmosfer bumi (C5) 

3) Menjelaskan lapisan penyusun atmosfer bumi (C3)  

2.1.7.3.2 Ranah Afektif 

Ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (dalam Siregar, 

2014: 11) meliputi tujuan belajar yang berkenaan dengan minat, sikap dan nilai 

serta pengembangan penghargaan dan penyesuaian diri. Ranah afektif berkenaan 

dengan nilai (value). Ranah efektif meliputi : 

1) Penerimaan (receiving) 

Penerimaan mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan 

rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, musik, dan 

sebagainya). 

2) Penanggapan (responding) 

Pada tingkat ini siswa tidak hanya menghadirkan fenomena tertentu 

tetapi juga mereaksinya dengan berbagai cara. 

3) Penilaian (valuing) 

Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri siswa. 

4) Pengorganisasian (organization) 

Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang berbeda, 

memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan mulai menciptakan sistem 

nilai yang konsisten secara internal. 

5) Pembentukan pola hidup (organization by a value complex) 



44 
 

 

Hasil belajar pada tingkat ranah afektif ini penekanan dasarnya adalah 

pada kekhasan perilaku siswa  atau siswa memiliki karakteristik yang khas. 

Menurut Bloom (dalam Rifa’i, 2011: 87) kategori tujuan ranah afektif 

mencerminkan hirarkhi dari keinginan untuk menerima sampai dengan 

pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta didikan efektif adalah 

penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, pembentukan pola hidup. 

Hasil belajar pada tingkat ini mencakup berbagai aktivitas yang menekankan 

perilaku peserta didik mempunyai karakter. 

Menurut Fitri (2012: 106-109) ada 18 nilai yang relevan untuk diterapkan 

di Sekolah Dasar sesuai dengan karakteristik siswa. Nilai tersebut antara lain: 1) 

cinta dan kasih sayang; 2) peduli dan empati; 3) kerja sama; 4) berani; 5) 

keteguhan hati dan komitmen; 6) adil; 7) suka menolong; 8) kejujuran dan 

integritas; 9) humor; 10) mandiri dan percaya diri; 11) disiplin diri; 12) loyalitas; 

13) sabar; 14) rasa bangga; 15) banyak akal; 16) sikap hormat; 17) tanggung 

jawab; 18) toleransi. Penelitian ini menekankan pada sub nilai- nilai utama 

sebagai berikut: 

1) Kejujuran 

Jujur merupakan perilaku yang ada didasarkan pada upaya menjadikan diri 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik terhadap diri sendiri maupun 

pihak lain. 

2) Tanggung jawab 

Bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, sebagaimana yang seharusnya ia lakukan 
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terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, 

dan Tuhan Yang Maha Esa. 

3) Mandiri dan percaya diri 

Percaya diri adalah sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap 

pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.  

4) Kerjasama 

Kerjasama merupakan sikap bekerja bersama-sama dengan orang lain 

dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara iklas terhadap 

pemenuhan tercapainya keinginan dan harapan bersama tanpa membeda-bedakan 

teman dalam satu kelompok. 

Keempat indikator hasil belajar ranah afektif ini diterapkan pada semua 

siklus dalam penelitian. Adapun indikator serta deskriptor ranah afektif dalam 

penelitian ini (Fitri,2012: 106-109) adalah: 

1) Kejujuran dengan deskriptor meliputi mengemukakan apa adanya, berbicara 

secara terbuka, menunjukkan fakta yang sebenarnya, dan mengakui 

kesalahan. 

2) Tanggung jawab dengan deskriptor yang meliputi mengerjakan tugas, 

menaati tata tertib, mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan, dan 

menjaga kebersihan lingkungan. 

3) Mandiri dan percaya diri dengan deskriptor yang meliputi pantang menyerah, 

berani menyatakan pendapat, berani bertanya, berpenampilan tenang. 

4) Kerjasama dengan deskriptor yang meliputi berani mengeluarkan pendapat 

dalam diskusi kelompok, komunikatif dalam diskusi, membagi pekerjaan 
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dengan anggota kelompok, menggabungkan pemikiran dengan semua 

anggota kelompok. 

2.1.7.3.1 Ranah Psikomotorik  

Menurut Hamdani (2011: 153) ranah psikomotor berorientasi pada 

keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan 

yang memerlukan koordinasi antara saraf dan otot.  Elizabeth Simpson (dalam 

Rifa’i, 2011: 89) katagori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah 

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, 

penyesuaian dan kreativitas. Berikut ini penjelasan dari katagori jenis perilaku 

ranah psikomotorik: 

1) Persepsi: persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan 

untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

2) Kesiapan: kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. 

Kategori ini mencakup kesiapan mental dan jasmani. 

3) Gerakan terbimbing: gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal 

di dalam belajar keterampilan kompleks meliputi peniruan dan mencoba-

coba. 

4) Gerakan terbiasa: gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja 

gerakan yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat 

dilakukan dengan sangat menyakinkan dan mahir. 

5) Gerakan kompleks: gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk 

kerja dari tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang 

kompleks.  
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6) Penyesuaian: berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat baik 

sehingga individu siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi masalah baru. 

7) Kreativitas: mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu.  

Penilaian produk diperoleh dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pembuatan (produk), dan tahap penilaian (apprasial).Penilaian produk diperoleh 

dengan menggunakan cara holistik atau cara analitik. Cara holistik dilakukan 

dengan menilai hasil akhir produk peserta didik berdasarkan kesan keseluruhan 

produk dengan menggunakan kriteria kualitas dan kegunaan produk tersebut pada 

skala skor 0-10 atau 1-100. Cara penilaian analitik, pendidik menilai hasil produk 

berdasarkan tahap proses pengembangan, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap 

pembuatan, dan tahap penilaian (Majid,2014: 280-281). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ranah psikomotor 

meliputi: (1) persepsi (perception); (2) kesiapan (set); (3) gerakan terbimbing 

(guided response); (4) gerakan terbiasa (mechanism); (5) gerakan kompleks 

(complex overt response); (6) penyesuaian (adaptation); dan (7) kreativitas 

(kreativity). Penggunaan penilaian produk digunakan untuk mengetahui kualitas 

hasil karya kreatif siswa pada setiap siklus dalam pembelajaran IPA KD 

7.3Mendeskripsikan struktur bumi yang menerapkan model Take and Give 

berbantuan media maketdi kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang.  

Adapun indikator hasil belajar ranah psikomotorik pada penggunaan 

model Take and Give berbantuan media maket pada pembelajaran IPA KD 7.3 
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Mendeskripsikan struktur bumi adalah menciptakan produk dalam diskusi 

kelompok. Hasil belajar siswa aspek psikomotorik ini berupa kreativitas. Siswa 

diharuskan mampu membuat produk yaitu gambar permukaan bumi pada siklus I, 

gambar dari struktur bumi pada siklus II dan gambar lapisan atmosfer pada siklus 

III. Aspek penilaian produk tersebut meliputi persiapan, pembuatan produk, dan 

penilaian produk berupa hasil kerapian, kreativitas, dan keindahan produk. 

Penelitian ini menggunakan penilaian produk menurut Majid (2014: 280-

281) dengan cara analitik untuk mengetahui kualitas karya siswa dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap Persiapan meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam 

merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. 

2. Tahap Pembuatan produk 

Pembuatan produk meliputi penilaian terhadap kemmpuan siswa dalam 

menyeleksi dan menggunakan alat dan bahan serta menetukan teknik yang tepat. 

3. Tahap Penilaian  

Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemmpuan siswa membuat 

produk sesuai dengan kegunaannya. 

Indikator serta deskriptor ranah psikomotorik dalam penilitian ini sebagai 

berikut:  

1. Persiapan alat dan bahan (kesiapan) dengan deskriptor siswa tertib sebelum 

memulai kerja, membawa alat dan bahan yang dibutuhkan, menyiapkan alat 
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dan bahan di atas meja kelompok, memperhatikan petunjuk guru sebelum 

membuat produk. 

2. Pembuatan produk dengan deskriptor siswa mengerjakan dengan tertib, 

membuat produk dengan anggota kelompok, siswa mengerjakan dengan tepat 

waktu, siswa mengerjakan dengan rapi. 

3. Penilaian produk dengan deskriptor produk yang dihasilkan sesuai dengan 

materi yang dipelajari, produk menjelaskan isi gambar dengan bahasa yang 

tepat,menghias produk dengan warna yang menarik, produk bersih dari 

coretan. 

2.1.8 Pembelajaran Pendidikan IPA di SD 

2.1.8.1 Hakikat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu menurut Sukarno (dalam Wisudawati, 2014:23) adalah pengetahuan 

yang ilmiah, pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah, artinya diperoleh dengan 

metode ilmiah. Dua sifat utama ilmu adalah rasional, artinya masuk akal, logis 

atau dapat diterima akal sehat dan objektif artinya, sesuai dengan objeknya dan 

sesuai dengan kenyataan. Dari pengertian ini, IPA dapat diartikan sebagia ilmu 

yang mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-kejadian yang ada di alam 

ini. 

Menurut Asy’ari (2006: 7) pada hakikatnya, IPA dapat dipandang dari segi 

produk, proses dan segi pengembangan sikap. Artinya, belajar IPA memiliki 

dimensi proses, dimensi hasil (produk), dan dimensi pengembangan sikap ilmiah. 

Ketiga dimensi tersebut bersifat saling terkait. Ini berarti bahwa proses belajar 
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mengajar IPA seharusnya mengandung ketiga dimensi tersebut. Cain dan Evans 

(1993: 4) membagi 4 sifat dasar IPA, yaitu : produk proses, sikap, dan teknologi. 

1) IPA sebagai produk 

“Science as content or product includes the accepted fact, laws, 

principals, and theories of science. At the elementary level, science content 

can be separated into three areas: physical, life, and earth” (Cain and 

Evans, 1993: 4). 

IPA sebagai produk berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, 

dan teori-teori IPA. Produk IPA biasanya dimuat dalam buku ajar, buku-buku 

teks, artikel ilmiah dalam jurnal. IPA sebagai produk juga dijelaskan dalam 

Susanto (2013: 168) yaitu kumpulan hasil penelitian yang telah ilmuwan lakukan 

dan sudah membentuk konsep yang telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan 

kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai produk, antara lain : fakta-fakta, prinsip, 

hukum dan teori-teori IPA. 

Produk IPA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi berupa 

fakta, konsep dan teori tentang proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. Contohnya yaitu fakta bahwa air bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan, konsep 

tentang siklus daur air yang terdiri dari proses evaporasi, kondensasi, presipitasi 

hingga menjadi hujan, fakta-fakta kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi 

proses daur air, serta berbagai upaya untuk menghemat air. 

2) IPA sebagai proses 

“In garedes K through 8. The emphasize in science is paleced on the 

process component. This component focuses on the means used in 

acquiring science content” (Cain and Evans, 1993: 4). 
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IPA sebagai proses yaitu memahami bagaimana cara memperoleh produk 

IPA. IPA disusun dan diperoleh malalui metode ilmiah, jadi dapat dikatakan 

bahwa proses IPA adalah metode ilmiah. Metode ilmiah dikembangkan secara 

bertahap dan saling terkait agar mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, dan teori-teori. Tahapnnya disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses 

eksperimen atau penelitian yang meliputi: (a) observasi; (b) klasifikasi; (c) 

interpretasi; (d) prediksi; (e) hipotesis; (f) mengendalikan variabel; (g) 

merencanakan dan melaksanakan penelitian; (h) interferensi; (i) aplikasi; (j) 

komunikasi. 

IPA sebagai proses yaitu untuk menggali dan memahami pengetahuan 

tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan fakta dan konsep, maka IPA 

membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori yang akan 

digeneralisasikan oleh ilmuwan. Adapun proses dalam memahami IPA disebut 

dengan keterampilan proses sains (sains process skills) adalah keterampilan yang 

dilakukan oleh para ilmuwan, seperti mengamati, mengukur, mengklasifikasikan 

dan menyimpulkan (Susanto, 2013: 168-169). 

IPA sebagai proses dalam penelitian ini yaitu proses siswa memperoleh 

pengetahuan/ produk IPA tentang proses daur air dan kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhi daur air, yaitu percobaan untuk mengetahui proses air 

sehingga dapat kembali ke bumi yang disebut hujan, mengamati video proses daur 

air, mencoba mengurutkan gambar proses terjadinya hujan, memasangkan gambar 
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yang menunjukan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air, kegunaan air, 

dan cara menghemat air. 

3) IPA sebagai sikap 

“Developing objectivity, openness, and tentativeness as well as being 

conclusions on aviable data are all part of scientific attitude. The concept 

of intelligent failure should be developed at the elementary level. Children 

should not be afraid to stick their necks out and make intelligent mistakes. 

Much sienctific knowledge has result from such mistakes. Science can be 

fun and stimulating. Children should be involved in “messing about” 

activities as well as structured experiences” (Cain and Evans, 1993: 5). 

IPA sebagai sikap dimaksudkan dengan mempelajari IPA, sikap ilmiah 

siswa dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau 

kegiatan dilapangan. Sikap ilmiah tersebut adalah sikap ingin tahu dan sikap yang 

selalui ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati. Menurut 

Sulistyorini (2006) dalam (Susanto, 2013: 169), ada sembilan aspek yang 

dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran sains, yaitu : sikap ingin 

tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja sama, tidak putus asa, tidak 

berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan kedisiplinan 

diri.  

IPA sebagai sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan sikap ilmiah 

siswa yang timbul pada saat proses memperoleh produk IPA melalui menemukan, 

berdiskusi, misalnya sikap ingin tahu, sikap ingin mendapat jawaban yang benar, 

bekerja sama, disiplin, dan teliti. 

4) IPA sebagai teknologi 
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“During the 1980s we have seen the beginnings of a new focus in science 

education. That focus emphasizes preparing our students for the world of 

tomorrow. The development of technology as it relates to our daily lives 

has become a vital part of sciencing. The usefulness of science 

applications in solving “real world” problems is the theme seen in new 

curricula”  (Cain and Evans, 1993: 6). 

 

IPA sebagai teknologi bertujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi 

tantangan dunia yang semakin lama semakin maju karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Produk IPA yang telah diuji kebenarannya dapat 

diterapkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya 

secara langsung dalam bentuk teknologi. 

IPA sebagai teknologi dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan 

materi yaitu daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya adalah, seperti 

sumur atau resapan air di kota untuk mendapatkan air tanah dari hasil air hujan. 

Selain itu ada juga kincir air yang dapat menghasilkan listrik dengan bantuan air 

yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia sebagai alternatif penghasil 

listrik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa IPA dapat 

dideskripsikan IPA sebagai produk, proses sikap dan teknologi. Dalam setiap 

pembelajaran IPA harus mencakup keempat sifat dasar IPA tersebut agar tujuan 

dalam pembelajaran IPA yang utama dapat tercapai.  
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Carin dan Sund (dalam Wisudawati, 2014:24) juga  menjelaskan bahwa 

IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku 

umum dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA yaitu cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-

fakta, konsep-konsep, pronsip-prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap 

ilmiah. 

2.1.8.2 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Menurut Sutrisno dkk (2011: 1.19)  dapat dikatakan bahwa IPA 

merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan 

yang tepat (correct) pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar (true), 

dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga dihasilkan 

kesimpulan yang betul (truth). Jadi, IPAmengandung tiga hal: proses (usaha 

manusia memahami alam semesta), prosedur (pengamatan yang tepat dan 

prosedurnya benar), dan produk (kesimpulannya betul). 

Menurut Kemendiknas (dalam Wisudawati, 2014:22) Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangannya IPA juga 

diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif). Ada dua hal yang 

berkaitan dan tidak bis dipisahkan dari IPA, yaitu IPA sebagai prosedural dan 

metakognitif, dan IPA sebagai proses yaitu kerja ilmiah. Saat ini objek kajian IPA 

menjadi semakin luas, meliputi konsep IPA, proses, nilai, dan sikap ilmiah, 

aplikasi IPA dala kehidupan sehari hari dan kreativitas 



55 
 

 

Gagne (dalam Wisudawati, 2014:24) juga mendefinisikan IPA sebagai 

berikut, science should be as a way of thinking in the persuit of understanding 

nature, as a way of investigating claims about phenomena, and as a body of 

knowledge that has resulted from inqury. (IPA harus dipandang sebagai cara 

berfikir dalam pencarian tentang pengertian rahasia alam, sebagai cara 

penyelidikan terhadap gejala alam, dan sebagai batang tubuh yang dihasilkan dari 

inkuiri.) 

IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek, menggunakan 

metode Ilmiah sehingga perlu diajarkan di sekolah dasar. Setiap guru harus paham 

akan alasan mengapa sains perlu diajarkan di sekolah dasar. Ada berbagai alasan 

yang menyebabkan satu mata pelajaran itu dimasuk ke dalam kurikulum suatu 

sekolah. Iskandar (2011:17-19) menegemukakan empat alasan sains dimasukan 

pada kurikulum sekolah dasar yaitu: 

1) Bahwa sains berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu dipersoalkan 

panjang lebar. Kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali tergantung 

pada kemampuan bangsa itu dalam bidang sains, sebab sains merupakan dasar 

teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan. 

Pengetahuan dasar untuk teknologi ialah sains. Orang tidak menjadi Insinyur 

elektronika yang baik, atau dokter yang baik, tanpa dasar yang cukup luas 

mengenai berbagai gejala alam. 

2) Bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu 

mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis; misalnya sains 

diajarkan dengan mengikuti metode "menemukan sendiri". Dengan ini anak 
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dihadapkan pada suatu masalah; umpamanya dapat dikemukakan suatu 

masalah demikian". Dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun?" Anak diminta 

untuk mencari dan menyelidiki hal ini. 

3) Bila sains diajarkan melalui percobaan -percobaan yang dilakukan sendiri oleh 

anak, maka sains tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan 

belaka. 

4) Mata pelajaran ini mempunyai: nilai – nilai pendidikan yaitu mempunyai 

potensi yang dapat membentuk keprbadian anak secara keseluruhan. 

Pendapat para ahli tentang IPA telah dipaparkan secara jelas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam baik 

berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan sebab akibatnya yang tersusun 

secara sistematis, teruji kebenarannya melalui serangkaian kegiatan dalam metode 

ilmiah. 

2.1.8.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran IPA 

Menurut BSNP (207:573) mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan untuk (1) memperoleh keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan 

dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, (3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses 

untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, 



57 
 

 

(5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam, (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai 

alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan (7) 

memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.  

Menurut Kurikulum 2004 yang berbasis pada kompetensi pada 

prinsipnya pembelajaran sains di sekolah dasar membekali siswa dengan 

kemampuan cara untuk “mengetahui” dan “cara menegrjakan” yang dapat 

membantu siswa memahami alam sekitar. Tujuan sains di Sekolah Dasar adalah : 

a. Menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhada sains, teknologi dan 

masyarakat. 

b. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

c. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang 

akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

e. Mengargai alam sekitar dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan 

Tuhan. 

2.1.8.4 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Dalam KTSP (2006:142) telah disebutkan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 
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Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Wisudawati (2014:26) pembelajaran IPA dapat digambarkan 

sebagai suatu sistem, yaitu adanya komponen masukan pembelajaran, proses 

pembelajaran dan keluaran pembelajaran. Maka dari itu, interaksi antar komponen 

pembelajaran sanagat penting untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi 

yang telah ditetapkan.   

Menurut Iskandar (2011:16) Ilmu Pengetahuan Alam untuk anak-anak 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Mengamati apa yang terjadi 

2. Mencoba memahami apa yang diamati. 

3. Mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi. 

4. Menguji ramalan-ramalan di bawah kondisi-kondisi untuk melihat apakah 

ramalan itu benar. 

Ilmu Pengetahuan Alam untuk anak-anak SD harus dimodifikasi agar 

anak-anak dapat mempelajarinya. Ide-ide dan konsep-konsep harus 

disederhanakan agar sesuai dengan kemampuan anak untuk memahaminya 

2.1.8.5 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran IPA di SD 

2.1.8.5.1 Teori Kognitif 

 Piaget (dalam Utami, 2012) membagi perkembangan kognitif anak 

ke dalam 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring 

pertambahan usia: 
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a. Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) 

Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui 

fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). Pada mulanya 

pengalaman itu bersatu dengan dirinya, ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila 

ada pada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk 

mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghiang dari pandangannya, asal 

perpindahanya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mulai mencari objek yang hilang 

bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya. Objek mulai terpisah dari 

dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun 

mulai dikatakan matang. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke 

dalam symbol-simbol, misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan, 

suara binatang, dll. 

b. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) 

Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi 

konkrit. Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada 

pengalaman konkrit daripada pemikiran logis, sehingga jika ia melihat objek-ojek 

yang kelihatannya berbeda, maka ia mengatakanya berbeda pula. Pada tahap ini 

anak masih berada pada tahap pra operasional belum memahami konsep 

kekekalan (conservation), yaitu kekekalan panjang, kekekalan materi, luas, dll. 

Selain dari itu, cirri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan belum dapat 

memikirkan dua aspek atau lebih secara bersamaan. 

c. Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) 
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pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi 

logis dengan bantuan benda benda konkrit. Kemampuan ini terwujud dalam 

memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, 

mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. 

Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, 

tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini (karena itu disebut tahap operasional 

konkrit). Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap ini 

masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. 

d. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) 

Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan 

menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Penggunaan benda-

benda konkret tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa harus 

berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Penalaran terjadi 

dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-

simbol, ide-ide, astraksi dan generalisasi. Ia telah memiliki kemampuan-

kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di 

antara hubungan-hubungan, memahami konsep promosi.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan  

pembelajaran dengan model pemebelajaran take and givedengan media 

maketmerupakan penerapan dari teori kognitivisme. Dimana dalam kognitif yang 

telah dikemukakan piaget bahwa usia anak SD (7-11 tahun) merupakan dalam 

usia anak berfikir operasional kongkret. Pada tahap ini anak dapat berpikir secara 

logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-
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benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Dalam kegiatan belajar mengajar 

siswa akan lebih mudah dalam menerima pelajaran karena dalam pembelajaran 

nanti akan dihubungkan dengan peristiwa yang kehidupan sehari-hari siswa. 

Hal ini akan sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran model 

kooperatif tipe take and give dengan media maket dimana materi disajikan secara 

nyata melalui alat peraga yang mampu diihat kemudian dihubungkan dengan 

pengalaman siswa sehingga memungkinkan siswa lebih bisa memahami tentang 

materi yang sedang dipelajari karena pernah melihat dan mengalami secara 

langsung. 

2.1.8.5.2 Teori Konstruktivisme 

Dalam tahun-tahun terakhir para pakar pendidikan IPA dan para ahli 

psikologi kostruktivisme pun memberi banyak sumbangan pikiran terhadap hasil 

kerja Piaget. Sumbangan pikiran tersebut menunjukkan secara spesifik bagaimana 

peserta didik memproses informasi atau pelajaran dan bagaimana para guru dapat 

menjadi fasilitator pada proses tersebut. Manusia secara normal akan berusaha 

memahami dunianya. Meskipun kita bekerja tidak secermat ilmuwan namun kita 

tetap berusaha untuk mencari penjelasan, memprediksi dan mengendalikan 

pengalaman-pengalaman kita. Sehubungan hal itu, anak-anak pun tidak secara 

sederhana menerima saja informasi yang diberikan oleh guru atau yang didapat 

dari buku teks. Mereka juga tidak langsung mendapat konsep hanya dengan 

mengotak-atik obyek-obyek kongkrit,tetapi jika anak-anak tertantang oleh sesuatu 

yang ingin mereka pelajari, mereka mencoba untuk menghubungkan informasi 

yang sudah mereka miliki di dalam struktur kognitifnya dan pengalaman 
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sebelumya. Dengan perkataan lain mereka membangun pengetahuan baru dan 

menarik maknanya dengan jalan menghubungkan informasi baru dengan 

informasi yang sudah mereka miliki. Aliran pembelajaran seperti disebut aliran 

konstruktivisme (Iskandar, 2011:32). 

Suprijono (2011:30) mengungkapkan gagasan konstruktivisme 

mengenai pengetahuanadalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu 

merupakan  konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. 

2. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep dan struktur yang perlu 

untuk pengetahuan . 

3. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang. Struktur konsep 

membentuk pengetahuan jika konsep itu berlaku dalam berhadapan dengan 

penglaman-pengalaman seseorang. 

Dalam penerapannya untuk pembelajaran IPA melalui model take and 

give berbantu media maket, siswa berperan aktif dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya dalam menganalisis atau menginvestigasi penemuannya dalam 

memecahkan masalah yang telah mereka diskusikan dengan kelompoknya 

kemudian dipresentasikan.  

2.1.9 Pembelajaran Kooperatif  

Trianto (2007:41-42) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa bekerja 

kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah. Tujuan dibentuknya 
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kelompok ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk 

dapat terlibat aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Pembelajaran 

kooperatif disusun sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, 

memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 

keputusan kelompok, serta memberikan kesempatan siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama. 

Menurut Hamdani (2011: 35) pembelajaran dalam kooperatif dimulai 

dengan informasi guru tentang tujuan-tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk belajar. Fase ini diikuti dengan penyajian informasi,kemudian siswa dengan 

bimbingan guru bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saling 

berkaitan. Fase terakhir meliputi penyajian produk akhir kelompok atau mengetes 

semua yang telah dipelajari siswa, dan pengenalan kelompok dan usaha-usaha 

individu. 

Huda (2013: 101) menjelaskan bahwa salah satu asumsi yang mendasari 

pengembangan pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah bahwa 

sinergi yang muncul melalui kerja sama akan meningkatkan motivasi yang jauh 

lebih besar daripada melalui lingkungan kompetitif individual. Kelompok-

kelompok sosial integratif memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kelompok 

yang dibentuk secara berpasangan. 

Suprijono (2014: 61) menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, 

menerima keragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial. Untuk mencapai 

hasil belajar itu model pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama dan 
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interdependensi peserta didik dalam struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur 

reward. Struktur tugas berhubungan bagaimana tugas diorganisir. Struktur tujuan 

dan reward mengacu pada derajat kerja sama atau kompetisi yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan maupun reward. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pembelajaran kooperatif, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

menekankan kerjasama kelompok yang disusun sebagai sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap 

kepemimpinan dan membuat keputusan kelompok, serta memberikan kesempatan 

siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama. Kondisi kelas VD SD Islam 

Hidayatullah  Semarang pada saat pembelajaran hanya siswa yang pintar saja 

yang aktif, sedangkan yang lain pasif. Sehingga penelitian ini menggunakan 

model Take and Give karena dengan adanya pemberian tanggung jawab kepada 

setiap siswa untuk menggali informasi sendari dan juga dengan adanya pembagian 

kelompok secara heterogen akan menumbuhkan motivasi setiap siswa untuk 

menunjang timnya guna memperoleh nilai yang maksimal dan menumbuhkan 

sikap tanggung jawab kepada setiap siswa untuk benar-benar belajar.  

2.1.10 Model Pembelajaran Take and Give 

2.1.10.1 Pengertian Model Pembelajaran  

Menurut Winataputra (dalam sugiyanto, 2010: 3) model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan fungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 
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dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Menurut Suprijono (2012:46) Model Pembelajaran ialah pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas maupun tutorial. 

Hamzah B. Uno (2011:6) memperjelas bahwa model atau strategi pembelajaran  

merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh para pengajar untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik 

menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan 

pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Menurut Dick dan 

Carey ( dalam Hamzah B. Uno, 2011: 21) stategi pembelajaran mempunyai lima 

komponen. Komponen-komponen tersebut adalah kegiatan pembelajaran 

pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan 

lanjutan. 

Dari beberapa pendapat tersebut apat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah cara yang dipilih oleh guru atau pengajar untuk 

menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara maksimal. 

2.1.10.2 Model Pembelajaran Take and Give 

Menurut Silbermen (2009:84) Take and give secara bahasa mempunyai 

arti menerima dan memberi, maksud take and give dalam model pembelajaran ini 

adalah siswa mengambil dan memberi pelajaran pada siswa yang lainnya. 

Beberapa ahli percaya bahwa suatu materi dapat dikuasiai oleh siswa apabila 

siswa mampu mengajarkannya kepada teman lain. Mengajar teman sebaya 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang 
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baik pada waktu yang sama saat ia menjadi narasumber bagi yang lain. Sibermen 

menambahkan bahwa model pembelajaran ini mendukung pengajaran sesama 

siswa didalam kelas. Strategi ini menempatkan seluruh tanggung jawab 

pengajaran kepada seluruh anggota kelas. 

Take and give menurut Huda (2013:242) merupakan strategi 

pembelajaran yang didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian 

kartu kepada siswa. Di dalam kartu, ada catatan yang harus dikuasai atau dihafal 

masing-masing siswa. Siswa kemudian mencari pasangannya masing-masing 

untuk bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang didapat dikartu, dan kegiatan 

pemnbelajaran diakhiri dengan mengevaluasi siswa dengan menanyakan 

pengetahuan yang mereka miliki dan pengetahuan yang mereka terima dari 

pasangannya. 

Komponen yang penting dalam strategi take and give adalah 

penguasaan materi melalui kartu keterampilan bekerja berpasangan dan sharing 

informasi, serta evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman atau 

penguasaan siswa terhadap mteri yang diberikan di dalam kartu-kartu 

pasangannya. Huda (2013:242)  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran take 

and give adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk menggali 

informasi dalam pembelajaran dan memiliki tanggung jawab penuh untuk 

menemukan informasi sendiri. 

2.1.10.3 Kelebihan Model Pembelajaran Take and Give 
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Menurut Silbermen (2009:82) model pembelajaran take and give adalah 

sebuah car yang bagus untuk menarik peserta didik dengan segera kepada materi 

pelajaran yang disampaikan. Guru atau pengajar dapat menggunakannya untuk 

mengukur tingkat pengetahuan para peserta didik selagi, pada saat yang sama 

untuk melakukan kerjasam tim. 

Dijabarkan oleh Huda (2013:243) kelebihan penggunaan model 

pembelajaran take and give adalah sebagai berikut : 

1) Dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan 

situasi pembelajaran. 

2) Melatih siswa untuk bekerja sama dan mengahargai kemampuan orang 

lain. 

3) Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelas. 

4) Memperdalam dan mempertajam penegtahuan siswa melalui kartu 

yang dibagikan. 

5)   Meningkatkan tanggung jawab siswa, karena masing-masing siswa 

dibebani pertanggungjawaban atas kartunya masing-masing. 

 

2.1.11 Media Pembelajaran Maket 

2.1.11.1  Pengertian Media Pembelajaran 

Gagne’ dan Briggs (dalam Arsyad, 2013:4) mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan 

isimateri pengajaran, yang terdiri dari buku,tape recorder, film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, model dan komputer. Dengan kata lain 
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media adalah komponen sumber belajar  atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar.  

Hamodjojo (dalam Arsyad, 2013:4) mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk 

menyampaikan ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada 

penerima yang dituju. 

Sanjaya (dalam Hamdani, 2011: 244) menyatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan 

perangkat lunak yang mengandung pesan. Media tidak hanya berupa alat atau 

bahan, tetapi juga hal-hal lain yang memungkinkan siswa memperoleh 

pengetahuan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu untuk menyampaikan 

pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta kondisi belajar yang 

kondusif. Sependapat dengan itu Asyhar (2012: 8) media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang direncanakan guna menyampaikan pesan dari suatu sumber 

secaraefisien dan efektif. 

 Lebih lanjut Anitah (2012: 5) menjelaskan media adalah setiap orang, 

bahan, alat, atau peristiwa yang menciptakan kondisi peserta didik untuk 

menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Suprihatiningrum 

(2013:319) media diartikan sebagai alat dan bahan pembawa informasi pelajaran 

dan bertujuan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan media pembelajaran 

adalah suatu alat atau bahan berupa manusiaatau peristiwa yang dapat dijadikan 
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sebagai penyalur pesan dalam belajar guna memudahkan pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

2.1.11.2 Fungsi Media Pembelajaran  

Fungsi media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar. Sependapat 

dengan itu Asyhar (2012:29) mengemukakan media pembelajaran tidak sekadar 

menjadi alat bantu pembelajaran, melainkan suatu strategi dalam pembelajaran. 

Sebagai strategi media pembelajaran memiliki fungsi.Fungsi media pembelajaran 

menurut Suprihatiningrum (2013:320) adalah: fungsi atensi, fungsi motivasi, 

fungsi afeksi, fungsi kompensatori, fungsi psikomotorik, fungsi evaluasi. 

Menurut Munadi (2013:37-48 )Fungsi media pembelajaran diantaranya: 

(a) Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar; (b) Fungsi semantikyakni 

kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata, makna, atau 

maksudnya benar-benar dipahami anak didik; (c) fungsi manipulatif ini 

didasarkan pada ciri-ciri (karakteristik) umum yang dimilikinya; (d) Fungsi 

psikologis memiliki beberapa sub fungsi diantaranya: fungsi atensi, fungsi afektif, 

fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi; (e) Fungsi sosio-kulturalyakni mengatasi 

hambatan sosio-kultural antarpeserta komunikasi pembelajaran. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan fungsi utama dari media 

pembelajaran adalah sebagai sumber belajar untuk mempermudah siswa 

menerima konsep atau informasi yang disampaikan guru. 

2.1.11.3  Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Ada banyak media pembelajaran, mulai dari yang sangat sederhana 

hingga kompleks dan rumit; mulai dari yang hanya menggunakan indera penglihat 
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hingga perpaduan lebih dari satu indra, dari yang murah dan tidak menggunakan 

listrik hingga yang mahal dan sangat tergantung pada perangkat keras. 

Pengelompokkan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi 

perkembangan teknologi oleh Seels dan Glasgow seperti yang dikutip Trihartanto 

(2007:6) dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu 

Pilihan media tradisional 

a)   Visual diam yang diproyeksikan (OHP, slide, video) 

b)   Visual yang tak diproyeksikan (gambar, poster, chart, grafik) 

c)   Audio (rekaman CD dan pita kaset) 

d)  Penyajian multimedia. 

e)   Visual dinamis yang diproyeksikan (film, televisi, video) 

f)    Media cetak (buku, koran, majalah, hand-out) 

g)   Realiti (model, specimen, contoh, manipulatif (peta, globe). 

Pilihan media teknologi mutakhir 

a)   Media berbasis telekomunikasi (teleconference) 

b)   Media berbasis mikroprosesor (pembelajaran berbantuan komputer, permainan 

komputer, pembelajaran interaktif).  

Pengelompokkan media yang banyak dianut oleh para pengelola 

pendidikan (Trihartanto, 2007:7) dikelompokkan menjadi delapan jenis vaitu: 

media cetak, media pajang, OHT dan OHP, rekaman audiotape, slide dan 

filmstrip, penyajian multi-image, rekaman video, dan film serta komputer. 

Rivai (2005:27-214) menyatakan beberapa jenis media pembelajaran yang 

bisa digunakan dalam proses pengajaran diantaranya: media grafis, teks modul, 
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audio dan audio visual, proyeksi, animasi, media tiga dimensi, video, serta 

lingkungan sebagai  media pengajaran. 

Media grafis terdiri atas pengunaan bagan, diagram, grafik, poster, kartun, 

dan komik. Media fotografi adalah media yang baru digunkan sebagai media 

pengajaran menggunakan keahlian dalam hal memotret. Media proyeksi terdiri 

dari overhead projector serta slide dan filmstrip. Media audio adalah media yang 

sudah berkembang dan bercampur dengan visual, sehingga banyak 

penggunaannya melalui media audio visual. Media tiga dimensi adalah media 

pembuatan maket atau model yang hampir serupa dengan bentuk aslinya. Dan 

media lingkungan adalah pengajaran langsung dengan lingkungan untuk 

memudahkan siswa menemukan sendiri materi yang akan digali. Rivai(2005:27-

214) 

2.1.11.4 Media Tiga Dimensi/ Maket (Model) 

Menurut Rivai (2005:156) Maket adalah tiruan tiga dimensional dari 

beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil terlal mahal, 

terlalu jarang, atau terlalu ruwet untuk dibawa ke dalam kelas dan dipelajari siswa 

dalam wujud aslinya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) disebutkan bahwa model 

adalah barang tiruan yang kecil dengan bentuk persis seperti yang ditiru. 

Sedangkan maket adalah bentuk tiruan (gedung, kapal, pesawat terbang dan 

sebagainya) dalam bentuk tiga dimensi dan skala kecil, biasanya dibuat dari kayu, 

kertas, tanah liat dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut menurut Prastowo 

(2011:228) istilah model dan maket hampir memiliki kesamaan arti bahkan bisa 
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disebut sama. Maka penggunaan media tiga dimensi yaitu berupa model atau 

maket. 

Prastowo (2011:228) mengkategorikan media maket sebagai berikut :  

1) Model padat (solid model) 

Model padat merupakan jenis model yang memperlihatkan bagian permuakaan 

luar dari objek (benda). 

2) Model Penampang (Cutaway model) 

Model penampang adalah jenis model yang memperlihatkan bagaimana suatu 

objek itu terlihat, jika bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui 

susunan dalamnya. 

3) Model susun (built-up model)   

Model susun adalah jenis model yang terdiri atas beberapa bagian objek yang 

lengkap atau sedikitnya suatu bagian pokok dari objek tesebut.  

4) Model Kerja (working sheet) 

Model kerja adalah model yang berupa tiruan dari suatu objek yang 

memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan mempunyai beberapa bagian 

dari benda yang sesungguhnya. 

5) Mock-ups 

Mock-ups adalah jenis model yang berupa suatu penyederhanaan susunan 

bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih ruwet. Susunan nyata 

dari bagian utama dirubah, sehingga aspek-aspek utama dari suatu proses 

mudah dipahami oleh peserta didik. 

6) Diorama  
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Diorama adalah jenis model berupa sebuah pemandangan tiga dimensi mini 

untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. 

Pada pembelajaran IPA tentang struktur bumi menggunakan media tiga 

dimensi berupa model penampang memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu 

tampak, apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian 

dalamnya. Kadang-kadang model ini dinamakan model X-Ray atau model 

crosssection atau model penampang memotong yaitu bisa memperjelas objek 

sebenarnya karena bisa diperbesar atau diperkecil. Dalam pembuatan penampang 

ini hanya bagian-bagian terpenting saja yang ditonjolkan, biasanya dibubuhi 

warna-warna yang kontras. Rivai (2005:158) 

Kegunaan model penampang bagi peserta didik yaitu dapat 

menggantikan objek atau benda sesunggunya dan dapat memperjelas objek atau 

benda yang sebenarnya karena dapat diperbesar atau diperkecil. Sedangkan bagi 

guru manfaatnya adalah membantu dalam menjelaskan tentang suatu objek yang 

rumit dan asing bagi peserta didik, mampu menjelaskan sesuatu yang abstrak 

menjadi sesuatu yang konkret, serta menyajikan proses pembelajaran yang 

berkesan. Prastowo (2011:240) 

  Dari pandangan tersebut dapat kita pahami bahwa model (maket) 

sebagai bahan ajar tiga dimensi adalah tiruan benda nyata untuk menjembatani 

berbagai kesulitan yang bisa ditemui apabila menghadirkan objek atau benda 

tersebut langsung kedalam kelas. Dengan demikian, nuansa asli dari benda 

tersebut masih  isa dirasakan oleh peserta didik, tanpa mengurangi struktur aslinya 

sehingga pembelajaran lebih bermana. 
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2.1.11.5 Hubungan Teori Edgar Dale dengan Media Maket 

Arsyad (2012: 7) menjelaskan perolehan pengetahuan dan keterampilan, 

perubahan-perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena interaksi antara 

pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. 

Selanjutnya Sanjaya (2012: 164) memaparkan pengalaman itu dapat berupa 

pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung 

adalah pengalaman yang diperoleh melalui aktivitas sendiri pada situasi yang 

sebenarnya. Pengalaman langsung merupakan proses belajar yang bermanfaat, 

sebab dengan mengalami secara langsung kemungkinan kesalahan persepsi akan 

dapat dihindari. Namun pada kenyataanya tidak semua bahan pelajaran dapat 

disajikan secara langsung. Sehingga diperlukan alat yang dapat membantu proses 

belajar yang disebut media atau alat peraga pembelajaran. Menurut Bruner (dalam 

Arsyad, 2013:10) tiga tingkatan utama modus belajar, yaitu pengalaman 

langsung(enactive), pengalaman pictorial/gambar (ikonic) dan pengalaman abstrak 

(symbolic). Sedangkan Levie & Levie (dalam Arsyad, 2013:12) stimulus kata atau 

visual membuahkan hasil belajar lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, 

menggali, mengingat kembali, dan menghubung-hubungkan fakta dan 

konsep.Belajar menggunakan indera pandang-dengar akan memberikan 

keuntungan karena siswa belajar lebih banyak jika materi pelajaran disajikan 

dengan stimulus pandang dengar (Arsyad, 2013:12). 

Sanjaya (2012: 165) menjelaskan untuk memahami peranan media dalam 

proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale melukiskannya 

dalam sebuah kerucut yang  kemudian dinamakan kerucut pengalaman. Kerucut 
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pengalaman memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh 

siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, 

proses mengamati dan mendengaran melalui media tertentu dan proses 

mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan 

pengajaran, seperti pengelaman langsung, maka semakin banyaklah pengalaman 

yang diperoleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak siswa memperoleh 

pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin 

sedikit pengalaman yang diperoleh siswa. Edgar Dale (dalam Aqib, 2013:49) 

mengklasifikasikan 11 tingkat pengalaman belajar dari kongkrit sampai abstrak. 

Klasifikasi tersebut dikenal dengan nama “ kerucut pengalaman” (Cone 

Experience). Berikut kerucut pengalaman Edgar dale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Kerucut Dale’s 

 

Berdasarkan gambar 2.1 dapat disimpulkan bahwa ketika penggunaan 

media pembelajaran lebih konkrit atau dengan pengalaman langsung maka pesan 
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(informasi) pada proses pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa akan 

tersampaikan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya jika penggunaan media 

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

siswa dengan kata lain siswa menghadapi kesulitan dalam memahami dan 

mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini diperjelas oleh Arsyad  

(2011:7) yang menyebutkan bahwa “pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, 

perubahan – perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi karena interaksi antara 

pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya”. Oleh 

karena itu, penggunaan media pembelajaran akan memberikan dampak baik 

secara langsung atau tidak terhadap pemerolehan dan pertumbuhan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dari peserta didik atau siswa. 

Bermacam  peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan 

pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk 

menghindari verbalisme yang masih mengkin terjadi kalau hanya digunakan alat 

bantu visual semata. Kerucut pengalaman ini dianut secara luas untuk menentukan 

alat bantu atau media apa yang sesuai agar siswa memperoleh pengalaman belajar 

secara mudah. Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale itu 

memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat 

melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses 

mengamati, dan mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengarkan 

melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, contohnya 

melalui pengalaman langsung, maka semakin banyak pengalaman yang 

diperolehnya. Sebaliknya semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman, 
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contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman 

yang akan diperoleh siswa. Dalam penelitian ini, media yang digunakan adalah 

media maket atau model yang memberikan pengalaman kepada siswa secara 

langsung untuk mngamati suatu bahan pengajaran. 

2.1.12 Penerapan Model Pembelajaran Take and Give  Berbantu Media 

Maket 

Pembelajaran yang efektif dapat dicapai dengan menggunakan model-

model pembelajaran serta didukung dengan media yang interaktif. Salah satu 

model yang dapat diterapkan pada siswa SD adalah model take and give. Model 

ini dapat menumbuhkan motivasi siswa, tanggung jawab, serta kerjasama dalam 

kelompok untuk saling berfikir dan bertukar pendapat tanpa membeda-bedakan 

teman dalam kelompoknya. Model take and give ini tepat digunakan dalam mata 

pelajaran IPA, karena siswa dapat belajar bersama untuk memahami materi yang 

didukung dengan media maket. 

Tabel 2.1 Penerapan model pembelajaran Take and Give berbantu media Maket di 

SD 

Sintaks Model 

Pembelajaran Take 

and Give* 

Media Maket** Langkah-langkah model pembelajaran 

take and give dengan media maket 

Ketrampilan guru Aktivitas siswa 

1) Menjelaskan 

materi 

pembelajaran 

yang akan 

1) Membuat sktetsa 

model 

penampang 

struktur kulit 

1) Mempersiapkan 

media 

pembelajaran 

berupa kartu take 

1) Menyiapkan 

diri sebelum 

pembelajaran 

IPA (visual 
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dipelajari sesuai 

dengan 

kompetensi yang 

sudah 

direncanakan.  

bumi dengan 

skala mini 

 

and give dan 

media maket  

(ketrampilan 

membuka 

pelajaran) 

activities, 

emotional 

activities) 

 

2) Melakukan 

tanya jawab 

antara guru 

dengan siswa 

tentang materi 

yang telah 

disampaikan. 

2) Mencetak 

tiruan bumi 

dengan 

menggunakan 

bahan plaster 

paris dan 

cetakan bola 

plastik atau 

penampang 

2) Melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran, 

atau memotivasi 

siswa dan 

mengaitkan 

pembelajaran 

dengan 

kehidupan 

sehari-hari 

(ketrampilan 

mengelola kelas) 

2) Memberikan 

respons dari 

pertanyaan 

guru (oral 

activities, 

listening 

activities, 

writing 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

3) Membentuk 

siswa kedalam 

beberapa 

3) Membuat 

cetakan 

dengan 

3) Menjelaskan 

materi pelajaran 

dengan 

3) Mengamati 

media maket 

yang dijelaskan 
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kelompok kerja menyobek 

bola plastik 

atau membuat 

permukaan 

yang serupa 

bentuk bumi 

dengan 

menggunakan 

peralatan 

seperti papan, 

botol air 

mineral dan 

karton. 

menggunakan 

media maket 

(ketrampilan 

menjelaskan)  

oleh guru dalam 

pembelajaran 

IPA (visual 

activities, 

writing 

activities, oral 

activities, 

emotional 

activities) 

4) Memberikan 

kartu yang 

berisi sub bab 

dari materi 

yang dipelajari 

untuk 

dihafalkan  

4) Membuat 

guratan-

guratan 

struktur bumi 

(pada bagian 

belahan) 

menyerupai 

bentuk bumi 

4) Menanyakan 

materi yang 

belum dipahami 

oleh siswa 

(ketrampilan 

bertanya 

4) 

Memperhatik

an penjelasan 

guru tentang 

materi 

pembelajaran 

(visual 

activities, 

oral 
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activities, 

listening, 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

5) Menuliskan 

Informasi yang 

dipahami pada 

kartu take and 

give  

5) Menempelkan 

bagianbagian 

bumi dengan 

menggunakan 

lem kanji. 

Untuk maket 

bagian-bagian 

bumi 

menempelkan 

karton sebagai 

penutup bola 

yang telah 

disobek 

dengan 

menggunakan 

5) Membimbing 

siswa untuk 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

take and give 

(ketrampilan 

mengadakan 

variasi) 

5) Aktif dalam 

kegiatan take 

and give 

yaitu saling 

bertukar 

informasi 

(writing 

activities, 

oral 

activities, 

listening 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 
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lem kanji 

6) Bertukar 

informasi 

sesuai dengan 

kartu yang telah 

dibawa 

(Tahapan Take 

and Give) 

6) Memberi 

pewarna pada 

masing-

masing kulit 

bumi atau 

bagian 

permukaan 

bumi dengan 

warna yang 

berbeda 

6) Membimbing 

siswa berdiskusi 

dalam 

kelompoknya 

(ketrampilan 

mengajar 

kelompok kecil) 

6) Kekatifan 

dalam diskusi 

kelompok 

(visual 

activities, oral 

activities, 

listening 

activities, 

writing 

activities, 

drawing 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

7) Guru memberi 

kesimpulan 

7) Mengajak 

siswa untuk 

mengamati 

tiruan struktur 

bumi sebagai 

7) Membantu siswa 

mempresentasik

an hasil diskusi 

kelompok 

(ketrampilan 

7) 

Mempresenta

si kan hasil 

diskusi 

(visual 
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materi 

pembelajaran 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil) 

activities, 

oral 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

8) Guru 

melakukan 

evaluasi/ 

penilaian. 

 

 8) Memacu siswa 

untuk berpendapat 

(ketrampilan 

mengelola kelas) 

8) Membuat 

kesimpulan 

dan 

mengerjakan 

soal evaluasi 

(oral 

activities, 

writing 

activities, 

mental 

activities, 

emotional 

activities) 

  9) Memberikan 

penghargaan 

kepada siswa 
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(ketrampilan 

memberi 

penguatan) 

  10) Menyimpulkan 

hasil pelajaran 

dan 

memberikan 

soal evaluasi 

(ketrampilan 

menutup 

pelajaran) 

 

 

*Uno, 2011:94-95 

**Prastowo, 2011 : 256-57 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Hasil penelitian relevan merupakan uraian sistematis hasil-hasil penelitian 

oleh peneliti terdahulu sesuai substansi yang diteliti. Penelitian tersebut antara 

lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Brent D Bradford, Clive N Hickson, dan 

Ashleigh K Evaniew (2014) yang berjudul “The Cooperative Learning Equation: 

An Effective Approach in Elementary School Physical Education”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan pembelajaran kooperatif 

dapat mengembangkan hubungan persahabatan dengan pendidikan fisik, sehingga 

akan terjadi kegiatan saling membantu di antara siswa dalam pembelajaran, 

khususnya dalam berdiskusi. 

Johnson, Dawid W (2012) yang berjudul “Cooperative Learning Methods 

: A Meta-Analysis”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode 

pembelajaran kooperatif efektif dalam mempertahankan hasil belajar. (Jurnal 

Penelitian Internasional Universitas Minnesota : 2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Matt Dunleavy (2014) dari Radford 

University dengan judul “Design Priciples for Augmented Rality Learning”. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan media dalam 

pembelajaranlebih efektif daripada pebelajaran satu arah. Salah satu media yang 

efektif yaitu moks-up  yang membantu siswa memahami secara detil tentang objek 

nyata.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Suryanto (2014) “Penerapan 

Model Pembelajaran Take and Give disertai Pemberian Reward untuk 

Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP/MTs”. Hasil pembelajaran 

menunjukkan bahwa rerata persentase motivasi belajar siswa yang mengalami 

peningkatan dari 49,92% pada pra siklus, menjadi 62,94% pada siklus I, dan 

73,59% pada siklus II. Sedangkan untuk ketuntasan belajar siswa, mengalami 

peningkatan dari 10% pada pra siklus menjadi 64,51% pada siklus I, dan pada 

siklus II menjadi 79,31%.. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 

11,00.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lensina Orpah Osok (2013) “Penerapan 

Model Pembelajaran Take and Give untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

tentang Mengenal Bagian-Bagian Tumbuhan pada Siswa Kelas II SD Negeri 

Teluk Dore”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan proses belajar 

sebanyak 21,80 pada siklus I dan 15,99 pada siklus II.  hasil  yang  berbeda 

dimana pada  siklus  I  hasil  belajar  siswa  mencapai 42,86 % dan pada  siklus  

yang kedua  hasil  belajar  siswa  mencapai  indikator  keberhasilan  baik yaitu  

mencapai 71,43%. Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  pembelajaran  

IPA yang  menggunakan model  pembelajaran  take  and give dapat  

meningkatkan hasil  belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Indah Pratiwi (2011) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Take and Give untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar PKn siswa kelas VI SDN Sari Mulya Kecamatan 

Pangkalan Lesung”. Dengan hasil penelitian peningkatan 
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prestasi belajar PKn siswa dari hasil belajar yang didapatkan siswa, dengan 

menggunakan Mode ltipe Take and Give yang dilaksanakan dua siklus, dapat 

meningkatkan Motivasi Belajar PKn siswa Kelas VI Desa sari Mulya Kecamatan 

Pangkalan Lesung. Pada siklus I menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa 

masihtergolong rendah dengan Skor 59, dengan rata-rata persentase 6 indikator 

motivasibelajar sebesar 49,2%. sedangkan pada siklus II mencapai skor 82 (dalam 

kriteriatinggi), dengan rata-rata motivasi belajar siswa untuk indikator motivasi 

belajar (6indikator) sebesar 68,3%. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan 

penggunaanModel Pembelajaran tipe Take and Give dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn kelas VI SD Negeri 009 Sari Mulya kec. Pangkalan Lesung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Suhardi (2012) dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui model Take and Give pada 

siswa kelas V SDN Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang”. Dengan hasil 

penelitian pada siklus I Ketrampilan guru mendapat skor rat-rata 2,5 pada siklus 

kedua mendapat skor rata-rata 3,3 dengan kategori sangat baik. Aktivitas Siswa 

pada siklus I mendapat skor rat-rat 2,58 dan pada siklus II naik menjadi 3,12. Hsil 

belajar siswa pada siklus I mendapat ketuntasan klasikal sebesar 72,2% dan siklus 

II ketuntasan klasikal menjadi 88,9%. Dengan demikian penggunaan model 

pembelajaran take and give dapat meningktkan hasil belajar di kelas V SDN 

Kalibanteng Kidul 02.  

Penelitian Nina Sundari. (2013). “Pemanfaatan Media Maket dalam 

Upaya Meningkatkan Pembelajaran IPS di SD Negeri Cibiru”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: keterampilan guru siklus I memperoleh  skor 23 (kategori 
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baik), siklus II memperoleh skor 30 (kategori sangat baik). Aktivitas  siswa pada 

siklus I memperoleh rata-rata skor 2,50 (kategori baik), pada siklus II  

memperoleh rata-rata skor 3,00 (kategori baik). Presentase ketuntasan klasikal 

hasil  belajar pada siklus I 61%, siklus II meningkat menjadi 88,8%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Apriyati (2013) dengan judul 

“Penggunaan Media Maket untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Kelas 

VA SD Gamol”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 

menggunakan media maket pada pembelajaran IPA terjadi peningkatan hasil 

belajar kognitif dan afektif. Peningkatan pada aspek afektif berupa sikap ingin 

tahu, saling terbuka, dan kerjasama dibuktikan oleh rata-rata skor siswa pada 

siklus I sebesar 80,9 (kategori sangat baik) dengan pencapaian keberhasilan 50%, 

meningkat pada siklus II dengan perolehan rata-rata skor sebesar 89,4 (kategori 

sangat baik) dan pencapaian keberhasilan 81,25%. Peningkatan pada aspek 

kognitif dibuktikan dengan perolehan rata-rata nilai tes sebelum tindakan sebesar 

60,9 dan pencapaian KKM 25%, pada siklus I rata-rata post test meningkat 

menjadi 67,5, dengan pencapaian KKM 50%, dan meningkat kembali pada siklus 

II dengan rata-rata post test 73,75 dan pencapaian KKM 87,5%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Melisa Dwi Wulansari (2013) “Pengaruh 

Penggunaan Media Maket dalam Pembelajaran Geografi pada tema hidrosfer 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Tanjunganom Nganjuk”. 

Hasil analisis ada perbedaan hasil belajar siswa dengan dua media yang berbeda 

yaitu media maket dan power point dibuktikan dengan media maket ternyata 

memiliki hasil yang lebih baik secara signifikan untuk meningkatkan hasil belajar 
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siswa dari pada media power point, hal ini membuktikan bahwa penggunaan 

media maket mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa kelas X-G memberikan 

persepsi baik terhadap media maket pada materi hidrosfer sub bab  jenis perairan 

sungai dengan presentase sebesar 77,32% 

Temuan-temuan tersebut menunjukan hasil belajar siswa melalui model 

pembelajaran take and give berbantu media maket meningkat dengan 

baik.Penelitian-penelitian tersebut dijadikan pendukung penelitian yang 

dilaksanakan, sehingga dapat menambah khasanah pengembangan pengetahuan 

mengenai penelitian IPA. Peneliti menerapkan model pembelajaran take and give 

berbantu media maket untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di SD Islam Hidayatullah 

Semarang. 
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2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka, dapat diambil pokok pemikiran 

pembelajaran IPA di SD Islam Hidaytullah Semarang belum mencapai hasil 

optimal. Guru kurang mengenalkan materi secara konkret sehingga pemahaman 

siswa terhadap materi masih abstrak, kurang menggunakan model pembelajaran 

yang bervariasi dalam pembelajaran, kurang optimalnya media sehingga 

pemahaman siswa tidak bertahan lama. 

Aktivitas siswa belum tampak optimal karena siswa kurang antusias 

mengikuti pembelajaran, cenderung pasif, dalam berkomunikasi karena takut 

untuk mengemukakan pendapat, tidak fokus belajar, kurang mampu untuk berfikir 

secara kritis, dan kurang tertarik dalam pembelajaran. 

Keterampilan guru dan aktivitas siswa yang belum optimal menyebabkan 

hasil belajar kurang maksimal, terbukti dari data menunjukan dari sejumlah 38 

siswa dalam satu kelas hanya 12 siswa (35,29%) yang mendapatkan nilai di atas 

KKM yaitu 67, sedangkan sisanya 22 siswa (64,70%) nilainya dibawah KKM. 

Kondisi tersebut melandasi peneliti bersama kolaborator melakukan 

perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran take and give 

berbantu media maket, sehingga dapat menarik perhatian siswa dengan 

pengenalan materi konkret dalam pembelajaran. 

Tindakan perbaikan yang peneliti lakukan pada pembelajaran IPA 

melalui model pembelajaran take and give berbantu media maket diharapkan 

dapat memberikan peningkatan ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. Selanjutnya dapat memberikan kontribusi bagi guru untuk 
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menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar siswa aktif dan 

antusias mengikuti pembelajaran. 

Skema alur kerangka berfikir dapat digambarkan dalam bagan berikut ini: 

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 

Rendahnya kualitas Pembelajaran IPA ditandai dengan: 

Guru : 

1. Guru kurang membimbing siswa untuk menemukan pemahaman sendiri 

2. Guru menggunakan model dan media pembelajaran yang kurang bervariasi 

Siswa : 

1. Siswa kurang memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan kelompok 

2. Siswa kurang berani mengemukakan pendapatnya sehingga keterampilan 

berkomunikasi siswa kurang 

3. Siswa kurang memiliki kemampuan untuk berfikir kritis 

4. Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, kurang 

memperhatikan, dan cepat merasa bosan. 

Hasil belajar: 

Hasil belajar siswa rendah, sebanyak 64,71 % siswa belum mencapai KKM 

(67) 

 

Tindakan 

Menerapkan model pembelajaran take and give berbantu media maket dalam 

pembelajaran IPA dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru merencanakan dan menyiapkan diri sebelum penyajian materi. 

2. Membangkitkan kesiapan siswa menemukan dan membangun sendiri 

pengetahuanya. 

3. Menjelaskan kepada siswa tentang pembelajaran yang akan disampaikan. 

4. Membagikan kepada siswa kartu take and give yang digunakan untuk 

mencatat dan menerima informasi yang didapat . 

5. Memberikan materi pembelajaran kepada siswa melalui media maket 

6. Mengajak siswa untuk menuliskan materi yang mereka pahami pada kartu 

take and give yang telah disediakan 

7. Melakukan tahapan take and give yaitu siswa saling bertukar informasi 

8. Mengajak siswa untuk berdiskusi dan meaporkan hasil diskusi 

9. Menarik keimpulan dan melakukan evaluasi. 

Kondisi Akhir 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

take and give berbantu media maket pada siswa kelas V-D SD Islam 

Hidayatullah meningkat. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran take 

and give berbantu media maket pada siswa kelas V-D SD Islam 

Hidayatullah meningkat. 

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran 

take and give berbantu media maket pada siswa kelas V-D SD Islam 

Hidayatullah meningkat dengan nilai ketuntasan individual ≥ 67 dan nilai 

ketuntasan klasikal ≥80%. 

Kualitas Pembelajaran IPA pada kelas VD SD Islam Hidayatullah 

meningkat 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan analisis  pada latar belakang didukung dengan kajian 

pustaka, kajian empiris dan kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis  

penelitian ini adalah  melalui  model Take and Give berbantuan media Maket 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu ketrampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik dalam pembelajaran IPA Kelas VD SD Islam Hidayatullah Kota 

Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan proses pengkajian masalah 

pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dan upaya memecahkan masalah 

dengan melakukan berbagai tindakan terencana dalam situasi nyata serta 

menganalisis setiap pengaruh dari tindakan tersebut (Sanjaya, 2013:149). Menurut 

Komaidi (2011:36) terdapat empat tahapan yang biasa dilalui, yaitu (1) 

Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (Refleksi). Sejalan dengan itu 

Arikunto (2009:16) terdapat empat tahapan dalam penelitian tindakan kelas yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun Siklus pelaksanaan 

PTK menurut Kemmis & Mc Taggart (dalam Arikunto, 2013:137)sebagai berikut. 

Bagan 3.1 Skema Alur Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

Siklus I Refleksi 

Pengamatan 

 Perencanaan 

Siklus II 

Pengamatan 

 

Refleksi Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Identifikasi Masalah 

Kualitas pembelajaran 

IPA meningkat 

 

Siklus III Pelaksanaan 

Pengamatan 

 

Refleksi 

Perencanaan 
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Dalam penelitian ini akan dilaksanakan tiga siklus yang tahapanya 

sama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tahap-tahap 

tesebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

3.1.1 Perencanaan (Planning) 

Dalam tahap perencanaan, peneliti menentukan fokus masalah yang 

akan diteliti, dan menyiapkan instrumen pengamatan yang akan digunakan untuk 

merekam fakta selama kegiatan penelitian berlangsung (Arikunto, 2010:17). 

Menurut Aqib (2009:42) Tahap perencanaan harus menjelaskan secara lengkap 

dan rinci tentang  apa saja yang dilaksanakan oleh peneliti 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perencanaan pembelajarannya  

sebagai berikut : 

1. Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, dan 

indikator yang ingin dicapai bersama tim kolaborasi. 

2. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan model pembelajaran take and give berbantu media maket 

3. Menyiapkan sumber (buku, dan alat peraga berupa tiruan lapisan bumi) yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran. 

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

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, siswa, dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran. 

3.1.2 Pelaksanaan (Acting) 

Tindakan menurut Mahmud (2011: 220) mengenai apa yang dilakukan 

guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang 
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diinginkan. Menurut Sanjaya (2013:176) pelaksanaan tindakan adalah perlakuan 

guru berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Tahap ini merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas 

(Arikunto, 2010: 18). Dalam tahap ini, tindakan harus sesuai dengan rancangan 

dan tidak boleh dibuat-buat. 

Penelitian ini direncanakan tiga siklus menggunakan model 

pembelajaran take and give berbantu media maket. Setiap siklus dilaksanakan satu 

kali pertemuan dan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Pada siklus pertama 

dilaksanakan pembelajaran IPA melalui penerapkan model model pembelajaran 

take and give berbantu media maket. Jika ternyata tindakan perbaikan pada siklus 

pertama belum berhasil menjawab masalah yang menjadi kerisauan guru maka 

terdapat siklus berikutnya yang langkah-langkahnya tetap sama dengan 

menerapkan model pembelajaran take and give berbantu media maket.  

3.1.3 Pengamatan (Observing) 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang proses 

pembelajaran yang dilakukan guru sesuai dengan tindakan yang telah disusun 

(Sanjaya, 2013:177). Observasi adalah mengamati hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa (Mahmud: 2011, 220). 

Observasi mencakup prosedur perekaman data tentang proses dan hasil 

implementasi tindakan yang dilakukan. (Mulyasa: 2011, 71). 

Pada penelitian ini pengumpulan data tindakan kelas ini melalui 

observasi langsung. Saat pelaksanaan observasi, peneliti berkolaborasi dengan 

guru yang mengampu kelas VD sebagai guru kolaborator. Observasi yang 
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dilakukan bertujuan untuk mengetahui ketrampilan guru dan aktivitas siswa  

dengan menggunakan instrument yangtelah disediakan, serta melakukan observasi  

terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. 

3.1.4 Refleksi (Reflecting) 

Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan guru selama 

tindakan. Dari hasil refleksi guru dapat mencatat berbagai kekurangan yang perlu 

diperbaiki, sehingga dijadikan dasar penyusunan rencana ulang (Sanjaya, 

2013:177). Refleksi menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil 

pemantauan dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan yang 

dilakukan, serta criteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya (Mulyasa: 

2011, 71). 

Dalam penelitian ini kegiatan refleksi bertujuan mengkaji aktivitas 

siswa, keterampilan guru, serta hasil belajar siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran take and give berbantu 

media maket dengan melihat ketercapaian indikator pada siklus pertama. Peneliti 

juga mengkaji kekurangan dan permasalahan yang muncul pada siklus pertama, 

kemudian membuat perencanaan perbaikan untuk siklus berikutnya. 

 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan 

Perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan PTK, 

tahap perencanaan antara lain sebagai berikut: 
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1. Menelaah dan menentukan SK, KD, indikator, dan materi pembelajaran IPA 

kelas V-D Semester II yaitu materi struktur bumi.  

2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai materi. 

3. Membuat media pembelajaran alat peraga bentuk permukaan bumi. 

4. Membuat lembar kerja siswa sebagai bahan diskusi. 

5. Menyusun alat evaluasi berupa soal tes tertulis. 

6. Membuat lembar pengamatan berupa lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran take and give berbantu media maket.  

7. Menyiapkan lembar catatan lapangan dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran take and give berbantu media maket.  

8. Menyiapkan peralatan dalam pembelajaran. 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, kegiatan akhir dengan alokasi waktu 3 x35 menit. 

a.  Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru mengucapkan salam, presensi, dan memimpin berdoa.  

2. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswanya. 

 “Siapa yang mengetahui bentuk bumi kita?” 

3. Gurumenyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bentuk permukaan bumi.” 
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4. Guru memberikan motivasi siswa. 

“Untuk itu kalian harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar dapat 

memahami materi ini dengan baik, sehingga kalian mendapat nilai yang 

optimal.” 

b. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa membentuk kelompok dengan 3-4 orang tiap kelompoknya 

2. Siswa dibagikan kartu take and give untuk mencatat materi yang didapat dari 

penjelasan guru  (eksplorasi). 

3. Guru menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi dengan menggunakan 

media maket (elaborasi) 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bentuk permukaan bumi 

(eksplorasi). 

5. Siswa menuliskan informasi yang telah didapat dari penjelasan guru melalui 

alat peraga ke dalam kartu take and give yang telah diberikan (eksplorasi). 

6. Setelah menuliskan informasi yang didapat, siswa menukarkan informasi 

sesama anggota kelompok (eksplorasi). 

7. Untuk mengukur pemahaman siswa, guru membagikan dan menjelaskan cara 

mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) tentang bentuk permukaan 

bumi (elaborasi). 

8. Siswa berdiskusi menyelesaikan LKK dengan bimbingan dari guru 

(elaborasi) 

9. Perwakilan siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil diskusi 

(eksplorasi) 
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10. Siswa mengomentari hasil kerja teman yang maju kedepan (elaborasi) 

11. Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan menjelaskan 

secara mendetail tentang bentuk permukaan bumi (Konfirmasi). 

12. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

(Konfirmasi). 

13. Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari(Konfirmasi). 

14. Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi). 

15. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum dipahami 

siswa. (konfirmasi) 

16. Guru bersama siswa meluruskan kesalah pahaman, memberikan penguatan, 

dan penyimpulan hasil diskusi. (konfirmasi) 

c. Kegiatan Akhir (15 menit)  

1. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

2. Guru dan siswa bersama – sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

4. Guru menutup pembelajaran. 

 

3.2.1.3 Pengamatan 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan 

pengamatan terhadap pembelajaran. 

Observasi pembelajaran dalam penelitian ini adalah: 
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1. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan 

perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

2. Selain itu juga disediakan lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati 

tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek 

yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

3. Dan hasil belajar siswa selama pembelajaran untuk mengetahui kualitas 

pembelajaran IPA selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.1.4 Refleksi 

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi: 

1. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan kekurangan penerapan model 

pembelajaran take and give berbantu media maket. 

2. Melakukan evaluasi secara menyeluruh proses dan hasil pembelajaran melalui 

penerapan model pembelajaran take and give berbantu media maket. 

3. Mencatat masalah-masalah yang muncul selama proses pembelajaran. 

4. Meminta saran pada kolaborator untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 

berikutnya. 

Merencanakan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus selanjutnya 

berdasarkan hasil evaluasi proses dan hasil pada siklus pertama. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 
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Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki 

pembelajaran pada siklus pertama.Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat 

rencana sebagai berikut: 

1. Merancang perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi siklus pertama. 

2. Menyusun RPP sesuai perbaikan hasil refleksi siklus pertama melalui model 

pembelajaran take and give berbantu media maket pada materi bagian-bagian 

bumi. 

3. Mempersiapkan sumber dan media belajar berupa buku materi dan alat 

peraga. 

4. Menyiapkan kisi-kisi, soal evaluasi berupa tes tertulis, dan kunci jawaban. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa melalui model pembelajaran take and give berbantu media maket. 

6. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

7. Menyiapkan peralatan dalam pembelajaran. 

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Siklus kedua ini terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 3 x35 

menit.Pelaksanaan tindakan berupa kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir pembelajaran. 

Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru mengucapkan salam, presensi, dan memimpin berdoa.  

2. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswanya. 
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 “Kemarin, kita telah mempelajari bentuk permukaan bumi, sekarang siapa 

yang tahu susunan bumi itu seperti apa?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar susunan bumi.” 

4. Guru memberikan motivasi siswa. 

“Untuk itu kalian harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar dapat 

memahami materi ini dengan baik, sehingga kalian mendapat nilai yang 

optimal.”  

Kegiatan inti (40 menit) 

1. Siswa membentuk kelompok dengan 3-4orang setiap kelompok.  

2. Siswa dibagikan kartu  take and give untuk mencatat materi yang didapat dari 

penjelasan guru  (eksplorasi). 

3. Guru menjelaskan tentang bagian-bagian bumi dengan menggunakan alat 

peraga (elaborasi) 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bagian-bagian bumi  

(eksplorasi). 

5. Siswa menuliskan informasi yang telah didapat dari penjelasan guru melalui 

alat peraga ke dalam kartu take and give yang telah diberikan (eksplorasi). 

6. Setelah menuliskan informasi yang didapat, siswa menukarkan informasi 

sesama anggota kelompok  (eksplorasi). 
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7. Untuk mengukur pemahaman siswa, guru membagikan dan menjelaskan cara 

mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) tentang bagian-bagian bumi 

(elaborasi). 

8. Siswa berdiskusi menyelesaikan LKK dengan bimbingan dari guru (elaborasi) 

9. Perwakilan siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil informasi yang 

telah didapatkan (eksplorasi) 

10. Siswa mengomentari hasil kerja teman yang maju kedepan (elaborasi) 

11. Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan menjelaskan 

secara mendetail tentang bagian-bagian bumi (konfirmasi). 

12. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

(Konfirmasi). 

13. Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari(Konfirmasi). 

14. Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi). 

15. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum dipahami 

siswa. (konfirmasi) 

16. Guru bersama siswa meluruskan kesalah pahaman, memberikan penguatan, 

dan penyimpulan hasil diskusi (konfirmasi) 

Kegiatan penutup (20 menit) 

1. Siswa dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

3. Guru menutup pelajaran. 

3.2.2.3 Pengamatan 
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Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakukan 

pengamatan terhadap pembelajaran. 

Observasi pembelajaran dalam penelitian ini adalah: 

1. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan 

perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

2. Selain itu juga disediakan lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati 

tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek 

yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

3. Dan hasil belajar siswa selama pembelajaran untuk mengetahui kualitas 

pembelajaran IPA selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.2.4 Refleksi 

Pada siklus kedua, refleksi dilakukan untuk mengetahui perubahan 

tingkah laku siswa selama mengikuti pembelajaran serta peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA materi struktur bumi bagian dalam. 

Dalam tahap refleksi, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi: 

1. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan siklus kedua 

melalui hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan selama 

pembelajaran. 

2. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus kedua. 

3. Membuat daftar kekurangan dan permasalahan pembelajaran pada siklus kedua 

dari segi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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4. Merencanakan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus ketiga berdasarkan 

hasil evaluasi proses dan hasil pada siklus kedua. 

3.2.3 Siklus Ketiga 

3.2.3.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ketiga adalah memperbaiki pembelajaran yang 

telah dilakukan pada siklus kedua. 

Tahap perencanaan pada siklus ketiga meliputi: 

1. Merancang perbaikan pembelajaran berdasarkan refleksi siklus kedua. 

2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai perbaikan hasil refleksi 

siklus kedua dengan menerapkan model pembelajaran take and give berbantu 

media maket materi lapisan atmosfer. 

3. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

4. Membuat lembar kerja siswa untuk bahan diskusi siswa. 

5. Meyiapkanlembar observasi mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA materi lapisan atmosfer bumi. 

6. Membuat instrumen berupa lembar observasi mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru selama proses pembelajaran.  

7. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

8. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.2.3.2 Pelaksanaan 

Siklus ketiga ini terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 3 x35 

menit. 

a.  Kegiatan Awal (10 menit) 
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1. Guru mengucapkan salam, presensi, dan memimpin berdoa.  

2. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswanya. 

 “Kemarin, kita mempelajari bagian-bagian bumi. sekarang siapa yang tahu 

apa saja yang melindungi bumi bagian luar atau atmosfer?” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang lapisan-lapisan atmosfer.” 

4. Guru memberikan motivasi siswa. 

“Untuk itu kalian harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar 

dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga kalian mendapat nilai 

yang optimal.” 

b.  Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa dibagikan kartu control untuk mencatat materi yang didapat dari 

penjelasan guru  (eksplorasi). 

2. Guru menjelaskan tentang lapisan atmosfer dengan menggunakan alat peraga 

(elaborasi) 

3. Guru menjelaskan tentang lapisan atmosfer dengan menggunakan alat peraga 

(elaborasi) 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang lapisan atmosfer (eksplorasi). 

5. Siswa menuliskan informasi yang telah didapat dari penjelasan guru melalui 

alat peraga ke dalam kartu take and give yang telah diberikan (eksplorasi). 
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6. Setelah menuliskan informasi yang didapat, siswa menukarkan informasi 

sesama anggota kelompok  (eksplorasi). 

7. Untuk mengukur pemahaman siswa, guru membagikan dan menjelaskan cara 

mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) tentang lapisan atmosfer 

(elaborasi). 

8. Siswa berdiskusi menyelesaikan LKK dengan bimbingan dari guru (elaborasi) 

9. Perwakilan siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil informasi yang 

telah didapatkan (eksplorasi) 

10. Siswa mengomentari hasil kerja teman yang maju kedepan (elaborasi) 

11. Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan menjelaskan 

secara mendetail tentang lapisan atmosfer (konfirmasi). 

12. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

(Konfirmasi). 

13. Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari(Konfirmasi). 

14. Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi). 

15. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum dipahami 

siswa. (konfirmasi) 

16. Guru bersama siswa meluruskan kesalah pahaman, memberikan penguatan, 

dan penyimpulan hasil diskusi (konfirmasi). 

c. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 
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3. Guru menutup pelajaran. 

3.2.3.3 Pengamatan 

Sama dengan pada siklus pertama dan kedua, selama penelitian berlangsung 

peneliti bersama kolaborasi melakukan pengamatam terhadap siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

1. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran. 

Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan 

perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

2.  Selain itu juga disediakan lembar observasi aktivitas siswa, peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran.  

3. Dan hasil belajar siswa selama pembelajaran untuk mengetahui kualitas 

pembelajaran IPA selama proses pembelajaran berlangsung 

3.2.3.4 Refleksi 

Pada siklus ketiga, refleksi dilakukan untuk mengetahui perubahan pada 

tingkah laku siswa selama mengikuti pembelajaran serta peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA materi struktur bumi. 

Dalam tahap refleksi, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi: 

1. Menganalisis pelaksanaan pembelajaran pada siklus ketiga. 

2. Menganalisis hasil belajar siswa pada siklus ketiga dan membandingkanya 

dengan siklus pertama dan kedua. 
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3. Jika indikator sudah  memenuhi kriteria yang ditetapkan tidak dilaksanakan 

siklus 4 tetapi pembelajaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. 

 

3.3 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian yang peneliti kaji yaitu siswa kelas VD sebanyak 34, terdiri 

dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan serta guru kelas VD (kolabolator). 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan pada siswa kelas VD SD Islam 

Hidayatullah Kecamatan BanyumanikKota Semarang. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Islam Hidayatullah Kota 

Semarang terletak di Jalan Durian Selatan kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang Jawa Tengah. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Variabel Masalah 

Variabel masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya 

kualitas pembelajaran IPA kelas VD di SD Islam Hidayatullah Kota Semarang 

yang meliputi rendahnya keterampilan guru, rendahnya aktivitas siswa, dan 

rendahnya hasil belajara siswa yang diterlihat dari hasil observasi peneliti dan 

hasil belajar siswa dari 34 siswa kelas hanya 12 siswa (35,29%) yang 
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mendapatkan nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 67, 

sedangkan sisanya 22 siswa (64,71%) nilainya masih dibawah KKM. 

3.5.2 Variabel Tindakan 

Menerapkan Model Pembelajaran Take and Give dengan media Maket 

untuk pembelajaran IPA pada materi mendeskripsikan struktur bumi di SD Islam 

Hidayatullah Kota Semarang sebagai alternatif pemecahan permasalah tersebut.  

 

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

Sumber data dalam PTK meliputi siswa, guru, kolaborator, data dokumen, 

serta catatan lapangan. 

3.6.1.1  Siswa 

Sumber data siswa kelas V-D SD Islam Hidayatullah Semarang sebanyak 34 

siswa, terdiri dari 17 siswa laki laki dan 17 siswa perempuan. Hasil pengamatan 

dari aktivitas siswa yang diperoleh dari lembar pengamatan dan hasil belajar yang 

diperoleh dari data hasil tes selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus 

ketiga, hasil evaluasi dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran take 

and give melalui media maket. 

3.6.1.2 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari hasil lembar observasi keterampilan guru 

selama pelaksanaan siklus penelitian dalam pembelajaran IPA menggunakan 

model take and giveberbantu media maket. 

3.6.1.3 Data Dukumen 
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Data dokumen yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa data 

sebelum dan sesudah dilaksanakannya penelitian. Sebelum dilaksanakannya 

penelitian data dokumen berupa: daftar nama siswa, data nilai siswa sebelum 

dilakukan penelitian. Data dokumen setelah dilakukan penelitian berupa foto pada 

saat pelaksanaannya penelitian dan data nilai siswa setelah dilaksanakannya 

penelitian. 

3.6.1.4  Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapangan berupa catatan-catatan yang terjadi selama 

proses pembelajaran yang kemunculanya tidak ada dalam instrumen. 

 

3.6.2 Jenis Data 

Jenis data menurut Suharjono (2011:131) terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

data kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.2.1  Data Kuantitatif 

Subana, dkk. (2000:21) data kuantitatif ialah data yang berbentuk bilangan 

(angka). Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara 

deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistic deskriptif. 

Misalnya nilai rerata, presentase keberhasilan belajar, dan lain-lain (Arikunto, 

2009: 131). Data berjenis kuantitatif merupakan data hasil uji kompetensi siswa 

yang diwujudkan dengan angka selama mengikuti pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran take and give melalui media maket. Data 

kuantitatif diperoleh dari tes individu untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 
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Data kualitatif yaitu  data yang berupa informasi berbentuk kalimat untuk 

memberi gambaran terhadap perilaku guru dan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang dianalisis secara kualitatif (Arikunto, 2009: 131). Data 

kualitatif ini diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa, keterampilan guru, serta catatan lapangan pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

tekniknontes dan tes. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik tes dan 

nontes. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah instrumen pengumpulan data tentang kemampuan subjek 

penelitian dengan cara pengukuran (Sanjaya, 2013:251). Menurut Sutikno 

(2013:121) tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk 

yang ditujukan kepada tastee untuk mendapatkan respon sesuai petunjuk. 

Menurut Poerwanti (2008: 4.3) tes merupakan himpunan pertanyaan 

yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi, 

atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk 

mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Berkaitan dengan pembelajaran, 

tes merupakan indikator pencapaian kompetensi. Penelitian ini menggunakan tes 

tertulis. Tes tertulis digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar IPA 

menggunakan model pembelajaran take and give melalui media maket 
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3.6.3.2 Teknik Nontes 

Teknik non tes merupakan cara pengumpulan data tidak menggunakan 

alat-alat baku, tidak bersifat mengukur, dan tidak diperoleh angka-angka sebagai 

hasil pengukuran (Sutikno, 2013:133). Teknik non tes adalah evaluasi proses dan 

hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa adanya pengujian terhadap siswa, 

melainkan dengan melakukan observasi atau pengamatan, wawancara, menyebar 

angket, dan lain-lain (Poerwanti : 3-19). Teknik nontes yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Observasi 

observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi 

(Sanjaya, 2013: 270). Sejalan dengan hal tersebut, observasi adalah kegiatan 

pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah 

mencapai sasaran.(Arikunto, 2009: 127). Teknik pengamatan atau observasi 

merupakan salah satu bentuk teknik nontes yang biasa dipergunakan untuk 

menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, saksama, 

dan sistematis (Hamdani, 2011: 317).  

Kegiatan observasi penelitian ini berupa lembar pengamatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran take and give melalui media maket. 

2. Wawancara 
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Wawancara adalah teknik penelitian dengan cara dialog baik secara langsung 

(tatap muka) maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan 

yang diwawancarai sebagai sumber data (Sanjaya, 2013:263). Wawancara atau 

interview merupakan salah satu alat penilaian nontes yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya 

jawab sepihak (Hamdani, 2011: 318). 

 Wawancara dilakukanbertanya langsung kepada guru kolaborator untuk 

menggali informasi mengenai respon siswa dan kekurangan pembelajaran IPA 

menggunakan model pembelajaran take and give melalui media maket. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data skor siswa sebelum 

tindakan dan setelah tindakan, serta foto dan video untuk merekam proses 

pembelajaran dari awal sampai akhir sehingga memberikan gambaran kongkrit 

aktivitas siswa dan keterampilan guru selama pembelajaran. 

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan mengenai segala hal yang terjadi pada 

saat tindakan berlangsung. Dalam penelitian ini, catatan lapangan digunakan 

mencatat segala hal yang muncul dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

pembelajaran take and give melalui media maket. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.7.1 Kuantitatif 
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Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif pada pembelajaran IPA yang 

di analisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan 

menentukan nilai (skor) yang dicapai siswa saat evalusai, menentukan presentase 

ketuntasan belajar, dan menentukan mean (rerata kelas). Adapun penyajian dari 

data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase dan angka. Analisis tingkat 

keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah proses belajar mengajar 

berlangsung  pada  setiap siklusnya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut : 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis yang dicapai siswa 

Menurut Poerwanti (2008:6-14 – 6-16) rumus untuk menghitung skor 

siswa dapat menggunakan PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu dengan  

membandingkan skor-skor hasil tes peserta didik dengan kriteria patokan yang 

telah ditetapkan guru. Metode ini dapat digunakan pada sistem skala -100. Skala -

100 berangkat dari presentase yang mengartikan skor prestasi sebagai proporsi 

penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 

sampai 100 persen (%). Adapun langkah-langkah menentukan skor berdasarkan 

proporsi PAP sebagai berikut: 

Skor =  x 100   (rumus bila menggunakan skala 100) 

Keterangan: 

B  = banyaknya butir yang dijawab benar (bentuk pilihan ganda) atau jumlah skor 

jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk penguraian). 

  = skor teoritis 

2) Menentukan batas minimal nilai ketuntasan  
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Selain menentukan skor berdasarkan proporsi, langkah PAP selanjutnya 

adalah menentukkan batas minimal ketuntasan. Nilai ketuntasan merupakan nilai 

yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Aqib (2010: 41) kriteria tingkat 

keberhasilan belajar secara klasikal dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu > 80% 

berarti sangat tinggi, 60-79% berarti tinggi, 40-59% berarti sedang, 20-39% 

berarti rendah dan < 20% berarti sangat rendah. 

Menggunakan rumus sebagai berikut: 

P =        x 100% 

Keterangan: 

P= Presentasi siswa yang tuntas 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 

≥80% SangatTinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% SangatRendah 

Aqib (2008:41) 
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Menghitung Mean 

Menurut Sugiyono (2010, 49) mean adalah teknik penjelasan kelompok 

yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rumus mean: 

 =  

Keterangan: 

X :  nilai rata- rata 

∑ X   :  jumlah semua nilai siswa 

∑ N   :  jumlah siswa 

Menentukan modus 

Menurut Sugiyono (2010, 47) Modus adalah teknik penjelasan kelompom 

yang didasarkan pada nilai yang sedang popular (yang sedang menjadi mode)   

atau nilai yang  paling sering muncul dalam data”. 

Cara menghitung modus (me) adalah : 

1. Modus dari data tunggal adalah data yang frekuensinya terbanyak. 

2. Modus data berkelompok 

Mo = L + [ ] i 

Keterangan: 

L     = tepi bawah kelas modus   

d 1   = selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya  

d 2= selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya 

i       = interval kelas            
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Menentukan median 

 Menurut Sugiyono (2010, 48) median adalah teknik penjelasan kelompok 

yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data. Cara mencari median 

dengan menggunakan rumus: 

Md = b + p[ ] 

Keterangan: 

Md = Median 

b = Batas bawah, dimana median akan terletak 

p = Panjang kelas interval 

n = Banyak data/jumlah sampel 

F = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f = Frekuensi kelas median 

Hasil penghitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) klasikal dan individual SD Islam Hidayatullah Semarang yang 

dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas.Tabel tersebut 

disajikan seperti berikut ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan 

Kualifikasi 

Individual  Klasikal 

≥ 67 80% Tuntas 

< 67 < 80% Tidak Tuntas 

Sumber : KKM SD Islam Hidayatullah Semarang tahun ajaran 2014/2015 
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3.7.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran memahami materi pembelajaranIPS, 

dengan analisis deskriptif kualitatif.Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang 

dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut 

Sugiyono (2007: 245) data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang 

didapat dari data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.  

Data dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan  ketrampilan guru 

aktivitas siswa dan lembar pengamatan aktivitas siswa.Untuk menentukan skor 

pada lembar pengamatan dapat digunakan cara sebagai berikut (Widoyoko, 

2013:110-112): 

1) Menentukan skor tertinggi (t); 

2) Menentukan skor terendah (r) ; 

3) Menentukkan jumlah kelas menjadi 4 kategori ( sangat baik, baik, cukup, 

tidak baik); 

4) Menentukkan jarak interval 

 

Skor yang telah diperoleh kemudian dapat dibuat menjadi tabel rentang dan 

kategori data kualitatif, untuk mengetahui rentang dan kategorinya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini:   

Tabel 3.3 

Kategori tingkatan Nilai Aktivitas Siswa dan Keterampilan Guru 
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Skala penilaian Kategori penilaian 

(r+3(i) ≤ skor <t Sangat Baik 

(r+2(i) ≤ skor < (r+3(i)) Baik 

(r+i) ≤ skor <(r+2(i)) Cukup 

r ≤ skor < (r+i) Kurang 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan 

aktivitas siswa sebagai berikut: 

1. Pedoman Penilaian Keterampilan Guru  

 Jumlah indikator keterampilan guru adalah 10 yang terdiri atas 4 

deskriptor pada setiap indikator, sehingga skor terendah (r) adalah 10 dan skor 

tertinggi (t) adalah 40. 

 

(r+i)  = 10+7,5 = 17,5 

(r+2(i)  = 10 + 2(i) = 25 

(r+3(i)  = 10 + 3(i) = 32,5 

(r +4(i) = 10 + 4(i) = 40 

 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPA melalui model Take and Give berbantuan media 

Maket sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Guru 
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Skala penilaian Kategori penilaian 

32,5  ≤ skor  <40 Sangat Baik 

25≤ skor  <32,5 Baik 

17,5  ≤ skor  <25 Cukup 

10≤ skor  <17,5 Tidak Baik 

 

2. Pedoman Penilaian Aktivitas Siswa 

 Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 8 yang terdiri atas 4 deskriptor 

pada setiap indikator, sehingga skor terendah (r) adalah 0 dan skor tertinggi (t) 

adalah 32. 

 

(r+i) = 8+6  = 14 

(r+2(i)  = 8 + 2 (6)   = 20 

(r+3(i)  = 8 + 3 (6)   = 26 

(r +4(i) = 8 + 4 (6)   = 32 

 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA melalui model Take and Give berbantuan media Maket 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.5 

Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 



121 
 

 

Skala penilaian Kategori penilaian 

26  ≤ skor  <32 Sangat Baik 

20  ≤ skor  <26 Baik 

14  ≤ skor  <20 Cukup 

8   ≤ skor  <14 Tidak Baik 

 

3. Pedoman Penilaian Afektif  

Jumlah indikator afektif siswa adalah 4 yang terdiri atas 4 deskriptor pada 

setiap indikator, sehingga skor terendah (r) adalah 4dan skor tertinggi (t) adalah 

16. 

 

(r+i) = 4+3 = 7 

(r+2(i)  = 4 + 2 (3)  =10 

(r+3(i)  = 4 + 3 (3)  = 13 

(r +4(i)  = 4 + 4 (3)  = 16 

 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA melalui model Take and Giveberbantuan media Maket 

sebagai berikut:  

Tabel 3.6 Kategori Tingkatan Nilai Afektif 

Skala penilaian Kategori penilaian 

13 ≤ skor  ≤ 16 Sangat baik 

10  ≤ skor  <13 Baik 
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7  ≤ skor <10 Cukup 

4   ≤ skor <7 Tidak Baik 

 

4. Pedoman Penilaian Psikomotorik 

Jumlah indikator Psikomotorik siswa adalah 3 yang terdiri atas 4 

deskriptor pada setiap indikator, sehingga skor terendah (r) adalah 0 dan skor 

tertinggi (t) adalah 12. 

 

(r+i) = 3+2,25 = 5,25 

(r+2(i)  = 3 + 2 (2,25) = 7,5 

(r+3(i)  = 3 + 3 (2,25) = 9,75 

(r +4(i)  = 3 + 4 (2,25) = 12 

 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kategori aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA melalui model Take and Give berbantuan media Maket 

sebagai berikut:  

Tabel 3.7 Kategori Tingkatan Nilai Psikomotorik 

Skala penilaian Kategori penilaian 

9,75 ≤ skor  ≤ 12 Sangat baik 

7,5  ≤ skor  <9,75 Baik 

5,25  ≤ skor <7,5 Cukup 

3   ≤ skor <5,25 Tidak Baik 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penggunaan model pembelajaran take and give berbantu media maket dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VD SD Islam 

Hidayatullah Semarang dinyatakan berhasil dengan indikator sebagai berikut: 

3.8.1 Keterampilan guru yang diperoleh dalam pembelajaran IPA melalui model 

pembelajaran take and give berbantu media maket pada siswa kelas VD SD 

Islam Hidayatullah Semarang meningkat, minimal dengan kategori baik (25 

≤ skor<32,5). 

3.8.2 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran take 

and give berbantu media maket pada siswa kelas VD SD Islam Hidayatullah 

Semarang  meningkat, minimal dengan kategori baik (20≤ skor <26). 

3.8.3 Hasil belajar siswa melalui pembelajaran IPA melalui model pembelajaran 

take and give berbantu media maket pada siswa kelas VD SD Islam 

Hidayatullah Semarangmengalami peningkatan pada setiap ranah 

pembelajaran. Penjaarannya sebagai berikut : 

a. Hasil belajar ranah kognitif dengan nilai ketuntasan individual ≥ 67 dan 

nilai ketuntasan klasikal ≥80%. 

b. Hasil belajar ranah afektif meningkat, minimal dengan kategori baik 

(10≤skor<13) 

c. Hasil belajar ranah psikomotorik meningkat, minimal dengan kategori 

baik (7,5≤skor<9,75) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPA 

melalui model Take and Give berbantuan  media maket pada siswa kelas VD SD 

Islam Hidayatullah Semarang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar berupa ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil sebagai 

berikut: 

1. Keterampilan guru pada pembelajaran IPA melalui model Take and Give 

berbantuan  media maket pada siswa kelas VD mengalami peningkatan. 

Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 29 dengan kategori baik, 

selanjutnya pada siklus II memperoleh skor 33 dengan kategori sangat baik 

dan pada siklus terakhir memperoleh skor 38 dengan kategori sangat baik. 

2. Aktivitas siswa pada siklus I diperoleh jumlah skor 734 dengan rata-rata 

21,58  dikategorikan baik. Siklus II aktivitas siswa memperoleh jumlah skor 

848 dengan rata-rata skor total  24,94 sehingga dikategorikan baik. Pada 

siklus III aktivitas siswa memperoleh jumlah skor 919 dengan rata-rata skor 

total 27,02 sehingga dalam kategori sangat baik. 

3. Hasil belajar siswa ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dalam 

pembelajaran IPS melalui model Take and Give berbantu media maket pada 
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siswa kelas VD selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan data sebagai berikut:  

3.1. Ranah Kognitif  

Pada data awalmemiliki persentase ketuntasan 35,29%. Pada siklus I 

menunjukkan persentase ketuntasan meningkat menjadi 58,82%. Pada siklus 

II, ketuntasan belajar juga meningkat mencapai 76,47% dan siklus III 

meningkat sebanyak 11,76% sehingga hasil belajar siswa menjadi 88,23%, ini 

artinya penelitian ini telah mencapai tingkatan yang diharapkan pada siklus 

III.  

3.2. Ranah Afektif  

Ranah afektif pada penelitian ini meningkat pada tiap siklusnya. Hal ini 

dibuktikan  pada siklus I, jumlah perolehan nilai adalah 386 dengan rata-rata 

11,35 dan sehingga masuk dalam kategori baik. Pada siklus II, jumlah 

perolehan nilai adalah 422 dengan rata-rata 12,41 dengan kategori baik. Pada 

siklus III jumlah perolehan nilai adalah 479 dengan rata-rata 14,08 sehingga 

masuk pada kategori sangat baik.  

3.3. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik pada penelitian ini meningkat pada tiap siklusnya. Hal 

ini dibuktikan pada siklus I, jumlah perolehan nilai adalah 75 dengan rata-rata 

8,55 dengan kategori baik. Pada siklus II, jumlah perolehan nilai adalah 85 

dengan rata-rata 9,44 dengan kategori baik. Pada siklus III jumlah perolehan 

nilai adalah 90 dengan rata-rata 10 sehingga masuk pada kategori sangat baik. 
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5.2. SARAN  

 Pelaksanaan tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran 

IPA melalui model Take and Give  media maket pada siswa kelas VD SD Islam 

Hidayatullah Semarang, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara 

lain:  

1. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas sebaiknya menggunakan berbagai 

model dan media, salah satu model dan media yang bisa dilaksanakan adalah  

model Take and Give berbantuan  media maket karena dapat menjadikan 

siswa bekerja sama dengan anggota kelompoknya yang heterogen selain itu 

mampu membantu siswa untuk memiliki sikap mandiri dan belajar dengan 

teman sebaya. 

2. Guru hendaknya menerapkan model Take and Give berbantu media maket 

sebagai salah satu model dan media dalam pembelajaran selain pembelajaran 

IPA karena dengan model dan media ini dapat menjadikan pembelajaran 

lebih bervariatif dan tidak monoton sehingga pembelajaran lebih efektif.  

3. Bagi SD Islam Hidayatullah Semarang dapat mengembangkan diri 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sehingga hasilnya akan berdampak 

pada kemajuan dan perkembangan siswa dalam memperoleh  nilai hasil 

belajarnya di sekolah.   
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Data Awal 

Nilai Rata-Rata Ulangan Harian Siswa  

Kelas VD SD Islam Hidayatullah  Semarang 

Semester GasalTahun 2014/2015 

 

No

. 
Nama 

Jenis 

Kelamin 

MATA PELAJARAN 

IPA       

KKM > 67 

B.Indonesia       

KKM >70 

IPS 

KKM >70 

1 AFA L 88 100 75 

2 AKN P 75 87 70 

3 ANA P 63 65 65 

4 AAA L 65 70 60 

5 ASZ P 43 53 75 

6 ARI L 50 80 65 

7 ANM P 85 80 75 

8 AWA P 83 80 75 

9 DFF L 45 67 65 

10 FAS P 35 70 45 

11 GAN P 25 60 50 

12 HAP L 65 80 55 

13 HMS L 65 87 68 

14 LZA P 82 100 70 

15 MNA L 63 80 80 

16 MAN L 89 70 70 

17 MLN P 65 80 65 

18 MFZ L 58 73 75 

19 MHA L 70 80 90 

20 MHD L 50 63 70 

21 MJS L 83 80 50 

22 MAP P 25 60 68 

23 MSN P 78 80 80 

24 NCB P 73 60 65 

25 PSF P 35 80 95 

26 RMS L 60 70 55 

27 RNS P 78 75 75 

28 RAA L 38 67 70 

Lampiran 1 
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29 RNC L 90 90 85 

30 RDN P 35 85 65 

31 SAC L 65 67 50 

32 SAW P 63 53 40 

33 SRH L 35 65 80 

34 ZKN P 53 67 95 

 

Keterangan : 

Warna Hitam = Tuntas 

Warna Merah = Belum Tuntas  
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Data Awal 

Nilai Rata-Rata Ulangan Harian IPA Siswa  

Kelas VD SD Islam Hidayatullah Semarang 

Semester Gasal Tahun 2014/2015 

KKM : 67 

No. NAMA SISWA NILAI KRITERIAKETUNTASAN 

1. AFA 88 Tuntas 

2. AKN 75 Tuntas 

3. ANA 63 Tidak Tuntas 

4. AAA 65 Tidak Tuntas 

5. ASZ 43 Tidak Tuntas 

6. ARI 50 Tidak Tuntas 

7. ANM 85 Tuntas 

8. AWA 83 Tuntas 

9. DFF 45 Tidak Tuntas 

10. FAS 35 Tidak Tuntas 

11. GAN 25 Tidak Tuntas 

12. HAP 65 Tidak Tuntas 

13. HMS 65 Tidak Tuntas 

14. LZA 82  Tuntas 

15. MNA 63 Tidak Tuntas 

16. MAN 89 Tuntas 

17. MLN 65 Tidak Tuntas 

18. MFZ 58 Tidak Tuntas 

19. MHA 70 Tuntas 

Lampiran 2 
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20. MHD 50 Tidak Tuntas 

21. MJS 83  Tuntas 

22. MAP 25 Tidak Tuntas 

23. MSN 78 Tuntas 

24. NCB 73 Tuntas 

25. PSF 35 Tidak Tuntas 

26. RMS 60 Tidak Tuntas 

27 RNS 78 Tuntas 

28 RAA 38 Tidak Tuntas 

29 RNW 90 Tuntas 

30 RDN 35 Tidak Tuntas 

31 SAC 65 Tidak Tuntas 

32 SAW 63 Tidak Tuntas 

33 SRH 35 Tidak Tuntas 

34 ZKN 53 Tidak Tuntas 

JUMLAH 2075 

RATA-RATA KELAS 61,02 

JUMLAH SISWA TUNTAS 12 

JUMLAH SISWA TIDAK 

TUNTAS 

22 

PERSENTASE 

KETUNTASAN 

35,39% 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETRAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA  PADA  KELAS VD SD ISLAM HIDAYATULLAH 

SEMARANG MELALUI MODEL TAKE AND GIVE  BERBANTU MEDIA 

MAKET 

Langkah-langkah model Take and 

Give berbantuan media Maket 

Keterampilan 

guru 

Indikator keterampilan guru 

dalam mengajar dengan model  

Take and Give berbantuan media 

Maket 

1. Guru mempersiapkan media 

pembelajaran berupa kartu take 

and give dan media maket.   

2. Siswa membentuk kelompok 

secara heterogen yang 

beranggotakan 3-4 siswa tiap 

kelompok. 

3. Guru melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, atau memotivasi 

siswa  

4. Guru memberikan kartu take and 

give kepada siswa yang digunakan 

untuk menuliskan informasi yang 

didapat oleh tiap siswa selama 

pembelajaran. 

5. Penjelasan  materi pembelajaran 

dengan menggunakan media 

maket. 

6. Membimbing siswa menuliskan 

informasi yang didapat dari 

penjelasan guru kedalam kartu take 

and give  

7. Siswa saling bertukar informasi 

antar anggota sesama kelompok.  

8. Guru membimbing kelompok kerja 

dalam menjawab LKK  

9. Siswa mempresentasikan hasil 

kerja LKK 

10. Guru memberikan evaluasi/kuis 

berupa pertanyaan/ujian/soal  

11. Guru bersama dengan siswa 

menyipulkan hasil pembelajaran. 

12. Guru memberikan penghargaan 

pada kelompok terbaik. 

1. Ketrampilan 

membuka 

pelajaran dan 

menutup 

pelajaran 

2. Ketrampilan 

bertanya 

3. Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

4. Ketrampilan 

mengadakan 

variasi 

5. Ketrampilan 

menjelaskan 

6. Ketrampilan 

memimpin 

diskusi 

kelompok 

kecil 

7. Ketrampilan 

mengelola 

kelas  

8. Ketrampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan. 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

 

2. Keterampilan mengelola 

kelas 

 

3. Keterampilan menjelaskan 

 

4. Keterampilan bertanya 

 

5. Keterampilan mengadakan 

variasi 

 

6. Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan  

 

7. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

 

8. Keterampilan mengelola 

kelas 

 

9. Keterampilan memberi 

penguatan 

 

10. Keterampilan menutup 

pelajaran 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPA PADA  KELAS VD SD ISLAM HIDAYATULLAH 

SEMARANG MELALUI MODEL TAKE AND GIVE BERBATU MEDIA 

MAKET 

Langkah-langkah model  

Take and Give berbantuan 

media maket 

Aktivitas Siswa 

Indikator aktifitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui model  

Take and Give berbantu media 

maket 

1. Siswa mempersiapkan 

peralatan untuk memulai 

pembelajaran. 

2. Siswa membentuk 

kelompok dengan 3-4 

orang tiap kelompok. 

3. Siswa menjawab 

pertanyaan dari 

apersepsi yang diberikan 

oleh guru. 

4. Siswa menerima kartu 

take and give yang 

digunakan untuk 

menuliskan informasi 

yang dipahami selama 

pembelajaran. 

5. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi pembelajaran 

melalui media maket. 

6. Siswa menuliskan 

informasi yang 

dipahami dari 

penjelasan guru ke 

dalam kartu take and 

give 

7. Siswa melakukan 

tahapan take and give 

yaitu saling bertukar 

informasi sesama 

kelompok 

1. Visual activities: 

membaca, melihat 

gambar-gambar, 

mengamati 

eksperimen, 

demonstrasi, pameran, 

mengamati orang lain 

bekerja, atau bermain. 

2. Oral activities: 

mengemukakan suatu 

fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan, 

pertanyaan, member 

saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, 

diskusi. 

3. Listening activities: 

mendengarkan 

penyajian bahan, 

mendengarkan 

percakapan atau 

diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu 

permainan instrumen 

musik, mendengarkan 

siaran radio. 

4. Writing activities: 

menulis cerita, 

menulis laporan, 

memeriksa karangan, 

1. Menyiapkan diri sebelum 

pembelajaran IPA (visual 

activities,emotional activities) 

yang meliputi datang tepat 

waktu, memperhatikan 

penjelasan, tertib ditempat 

duduk dan menyiapkan 

peralatan. 

2. Memberikan respons dari 

pertanyaan guru (oral 

activities, listening activities, 

writing activities, mental 

activities, emotional activities) 

yang meliputi bersikap tenang, 

memperhatikan penjelasan 

guru, memperhatikan materi 

yang akan dipelajari, 

Memberikan jawaban sebagai 

apersepsi. 

3. Mengamati media maket yang 

dijelaskan oleh guru dalam 

pembelajaran IPA ( visual 

activities, writting activities, 

oral activities, emotional 

activities) yang meliputi 

memahami secara detil media 

maket, mencatat hal-hal yang 

penting, memberikan 

tanggapan tentang media 

maket dan menanyakan hal 

Lampiran 4 
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8. Siswa bersama 

kelompok mengerjakan 

Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

9. Perwakilan siswa tiap 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi LKK 

10.  Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

11.  Siswa menyipulkan 

hasil pembelajaran 

bersama dengan guru 

12. Siswa menerima 

penghargaan dari guru 

bahan-bahan kopi, 

membuat sketsa, atau 

rangkuman, 

mengerjakan tes, dan 

mengisi angket. 

5. Drawing activities: 

menggambar, 

membuat grafik, 

diagram, peta dan 

pola. 

6. Motor activities: 

melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, 

melaksanakan 

pameran, membuat 

model, 

menyelenggarakan 

permainan (simulasi), 

menari, berkebun. 

7. Mental activities: 

merenungkan, 

mengingat, 

memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-

faktor, menemukan 

hubungan-hubungan, 

membuat keputusan. 

8. Emotional activities: 

minat, membedakan, 

berani, tenang, merasa 

bosan, gembira, 

bersemangat, 

bergairah, gugup dan 

sebagainya. 

yang belum diapahami. 

4. Memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi 

pembelajaran ( visual 

activities, oral activities, 

listening activities, mental 

activities, emotional activities ) 

yang meliputi memperhatikan 

penjelasan guru sebaik-

baiknya, menjawab pertanyaan 

dari guru, mencatat hal yang 

penting dan memiliki 

rangsangan untuk menanggapi 

penjelasan guru. 

5. Aktif dalam kegiatan take and 

give yaitu saling bertkar 

informasi (writing activities , 

oral activities,  listening 

activities, , mental activities, 

emotional activities) yang 

meliputi menuliskan informasi 

kedalam kartu, memperhatikan 

penjelasan guru, bekerja secara 

individu dan bertukar 

informasi antar satu anggota 

kelompok. 

6. Keaktifan dalam kegiatan 

diskusi kelompok (visual 

activities, oral activities, 

listening activities, writing 

activities,drawing activities, 

mental activities, emotional 

activities) yang meliputi 

mengikuti diskusi dengan 

tenang, mengutarakan 

pendapat, bekerjasama dengan 

kelompok dan menyelesaikan 

diskusi tepat waktu  

7. Melaporkan hasil diskusi ( 

visual activities,oral activities, 

mental activities, emotional 

activities) yang meliputi 

membacakan hasil diskusi 
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dengan jelas, memperhatikan 

hasil diskusi dari kelompok 

lain, memberikan tanggapan 

dan memperhatikan tanggapan 

dari teman lain. 

8. Membuat kesimpulan dan 

mengerjakan evaluasi (oral 

activities, writing activities, 

mental activities, emotional 

activities) yang meliputi 

memperhatikan simpulan, 

menyampaikan simpulan, 

mengerjakan soal evaluasi 

secara individu dan 

menanyakan hal yang belum 

dipahami. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL TAKE AND GIVE 

BERBANTU MEDIA MAKET PADA SISWAKELAS VD 

SD ISLAM HIDAYATULLAH SEMARANG 

No Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/instrumen 

1. Keterampilan 

guru kelas VD 

dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Take and 

Give 

berbantuan 

media maket. 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan mengelola kelas 

3. Keterampilan menjelaskan 
4. Keterampilan bertanya 

5. Keterampilan mengadakan 

variasi 

6. Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan  

7. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

8. Keterampilan mengelola kelas 

9. Keterampilan memberi 

penguatan 

10. Keterampilan menutup 

pelajaran 

Guru a. Lembar 

pengamatan 

keterampilan 

guru. 

b. Catatan 

Lapangan 

c. Dokumentasi 

2. Aktivitas 

belajar siswa 

kelas VD dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

model Take and 

Give 

berbantuan 

media maket. 

 

1. Menyiapkan diri sebelum 

pembelajaran IPA (visual 

activities,emotional activities) 

yang meliputi datang tepat 

waktu, memperhatikan 

penjelasan, tertib ditempat 

duduk dan menyiapkan 

peralatan. 

2. Memberikan respons dari 

pertanyaan guru (oral 

activities, listening activities, 

writing activities, mental 

activities, emotional activities) 

Siswa a. Lembar 

pengamatan 

aktivitas 

siswa 

b. Catatan 

Lapangan. 

c. Dokumentasi 
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yang meliputi bersikap tenang, 

memperhatikan penjelasan 

guru, memperhatikan materi 

yang akan dipelajari, 

Memberikan jawaban sebagai 

apersepsi. 

3.  Mengamati media maket yang 

dijelaskan oleh guru dalam 

pembelajaran IPA ( visual 

activities, writting activities, 

oral activities, emotional 

activities) yang meliputi 

memahami secara detil media 

maket, mencatat hal-hal yang 

penting, memberikan 

tanggapan tentang media 

maket dan menanyakan hal 

yang belum diapahami. 

4. Memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi 

pembelajaran (visual 

activities, oral activities, 

listening activities, mental 

activities, emotional activities 

) yang meliputi 

memperhatikan penjelasan 

guru sebaik-baiknya, 

menjawab pertanyaan dari 

guru, mencatat hal yang 

penting dan memiliki 

rangsangan untuk menanggapi 

penjelasan guru. 

5. Aktif dalam kegiatan take and 

give yaitu saling bertukar 

informasi (writing activities , 

oral activities,  listening 

activities, , mental activities, 

emotional activities) yang 

meliputi menuliskan informasi 

ke dalam kartu, 

memperhatikan penjelasan 

guru, bekerja secara individu 

dan bertukar informasi antar 
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satu anggota kelompok. 

6. Keaktifan dalam kegiatan 

diskusi kelompok (visual 

activities, oral activities, 

listening activities, writing 

activities,drawing activities, 

mental activities, emotional 

activities) yang meliputi 

mengikuti diskusi dengan 

tenang, mengutarakan 

pendapat, bekerjasama dengan 

kelompok dan menyelesaikan 

diskusi tepat waktu  

7. Melaporkan hasil diskusi ( 

visual activities,oral activities, 

mental activities, emotional 

activities) yang meliputi 

membacakan hasil diskusi 

dengan jelas, memperhatikan 

hasil diskusi dari kelompok 

lain, memberikan tanggapan 

dan memperhatikan tanggapan 

dari teman lain. 

8. Membuat kesimpulan dan 

mengerjakan evaluasi (oral 

activities, writing activities, 

mental activities, emotional 

activities) yang meliputi 

memperhatikan simpulan, 

menyampaikan simpulan, 

mengerjakan soal evaluasi 

secara individu dan 

menanyakan hal yang belum 

dipahami. 

3  Hasil belajar 

siswa kelas VD 

dalam 

pembelajaran 

IPA  melalui 

model Take and 

Ranah Kognitif 

a. Mengetahui bentuk permukaan 

bumi. 

b. Menjelakan bentuk permukaan 

bumi. 

c. Memberikan contoh bentuk 

Hasil 

belajar 

siswa 

a. Lembar 

LKS/ 

evaluasi 

b. Lembar 

penilaian 

sikap 
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Give 

berbantuan 

media Maket. 

permukaan bumi. 

d. Memahami bagian-bagian 

struktur bumi. 

e. Menjelaskna bagian-bagian 

struktur bumi. 

f. Menggambar struktur bumi. 

g. Memahami lapisan penyusun 

atmosfer bumi. 

h. Menyebutkan lapisan penyusun 

atmosfer bumi 

i. Menjelaskan lapisan penyusun 

atmosfer bumi.  

Ranah Afektif  

a. Kejujuran 

b. Mandiri 

c. Kepercayaan diri 

d. Kerjasama 

Ranah Psikomotorik 

a. Membuat Produk berupa 

gambar “Kenampakan  Alam” 

b. Membuat Produk berupa 

gambar “Struktur Bumi” 

c. Membuat Produk gambar 

“Lapisan-lapisan Atmosfer” 

c. Lembar 

penilaian 

produk 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SD Islam Hidayatullah Semarang  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : VD /II 

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

Standar Kompetensi  :  

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

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian 

Sumber Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

7.3Mendeskrips

ikan struktur 

bumi 

Bentuk 

permuka

an bumi 

7.3.1 Mengetahui 

bentuk bumi 

7.3.2 Menjelaskan 

bentuk 

permukaan 

bumi 

7.3.3 Memberikan 

contoh bentuk 

permukaan 

bumi 

 

1. Siswa membentuk kelompok 

2. Siswa mengamati media maket 

3. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan media 

maket 

4. Siswa menuliskan informasi 

pada kartu take and give 

5. Siswa saling bertukar informasi. 

6. Siswa berdiskusi mengerjakan 

soal LKK. 

7. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

8. Siswa mendapat penghargaan 

9. Guru dan siswa membuat 

simpulan hasil diskusi.  

2x35me

nit 

Tes 

 

 

 

Obyektif 

Uraian 

 

 

Penilaian 

Sikap 

 

Penilaian 

Produk 

1. Standar isi 2006 

2. Buku BSE Senang belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam 

karangan S. Rositawaty 

dan Aris Muharam untuk 

SD/ MI kelas V.hal 125-

129 

3. Prastowo, Andi 2011. 

Panduan Kreatif Membuat 

Bahan Ajar Inovatif. 

Yogyakarta: Diva Press. 

4. Miftahul, Huda. 2013. 

Model-model Pengajaran 

dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

 Satuan Pendidikan :SD Islam Hidayatullah  

 Mata Pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

 Kelas/Semester :VA / II 

 Hari, tanggal  :Selasa, 14 April 2015 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit (1x Pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. Kompetensi Dasar  

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

C. Indikator 

7.3.1 Mengetahui bentuk permukaan bumi 

7.3.2 Menjelaskan bentuk permukaan bumi 

7.3.3 Memberikan contoh bentuk permukaan bumi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan media maket berupa bentuk permukaan siswa dapat 

mengetahui bentuk permukaan bumi dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab dengan guru tentang materi bentuk permukaan bumi 

siswa dapat menjelaskan bentuk permukaan bumi dengan benar. 

3. Melalui kerja kelompok dan diskusi tentang permukaan bumi siswa dapat 

memberikan contoh bentuk permukaan bumi dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan 

(Jujur, Tanggung jawab, Mandiri dan percaya diri, Kerjasama) 

 

 

Lampiran 7 



236 
 

 

E. Materi Pokok 

Bentuk permukaan bumi 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode 

- Tanya jawab 

- Demonstrasi 

- Diskusi kelompok 

- Presentasi 

2. Model Pembelajaran 

Take and Give 

 

G. Media Pembelajaran 

1. Maket. 

2. Kartu Take and Give 

 

H. Langkah – Langkah Pembelajaran 

I. Pra kegiatan ( 5 menit) 

1. Salam 

2. Mengkondisikan kelas 

3. Doa 

4. Presensi 

II. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswanya.  

“hari ini kita akan belajar bentuk permukaan bumi. sekarang siapa 

yang tahu apa saja bentuk permukaan bumi itu?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-

pokok materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bentuk permukaan 

bumi.” 

3. Guru memberikan motivasi siswa. 
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“Untuk itu kalian harus memperhatikan  dengan sungguh-sungguh 

agar dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga kalian 

mendapat nilai yang optimal.” 

III. Kegiatan Inti (45 menit) 

1. Siswa membentuk kelompok dengan 3-4 orang tiap kelompoknya 

2. Siswa dibagikan kartu take and give untuk mencatat materi yang 

didapat dari penjelasan guru  (eksplorasi). 

3. Guru menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi dengan 

menggunakan media maket (elaborasi) 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bentuk permukaan bumi 

(eksplorasi). 

5. Siswa menuliskan informasi yang telah didapat dari penjelasan guru 

melalui alat peraga ke dalam kartu take and give yang telah diberikan 

(eksplorasi). 

6. Setelah menuliskan informasi yang didapat, siswa menukarkan 

informasi sesama anggota kelompok (eksplorasi). 

7. Untuk mengukur pemahaman siswa, guru membagikan dan 

menjelaskan cara mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) tentang 

bentuk permukaan bumi (elaborasi). 

8. Siswa berdiskusi menyelesaikan LKK dengan bimbingan dari guru 

(elaborasi) 

9. Perwakilan siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil diskusi  

(eksplorasi) 

10. Siswa mengomentari hasil kerja teman yang maju kedepan (elaborasi) 

11. Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan 

menjelaskan secara mendetail tentang bentuk permukaan bumi 

(Konfirmasi). 

12. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

(Konfirmasi). 
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13. Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-

hari(Konfirmasi). 

14. Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi). 

15. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum 

dipahami siswa. (konfirmasi) 

16. Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman, memberikan 

penguatan, dan penyimpulan hasil diskusi. (konfirmasi) 

IV. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

2. Guru dan siswa bersama – sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

4. Guru menutup pembelajaran. 

 

I. Sumber Belajar 

1. Standar isi 2006 

2. Buku BSE Senang belajar Ilmu Pengetahuan Alam karangan S. Rositawaty 

dan Aris Muharam untuk SD/ MI kelas V.hal 125-129 

3. Prastowo, Andi 2011. Panduan Kreatif Membuat Bahan AjarInovatif. 

Yogyakarta: Diva Press. 

4. Miftahul, Huda. 2013. Model-model Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

 

J. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes dalam proses ( selama KBM) 

b. Tes akhir : evaluasi 

2. Teknik Penilaian 

a. Tes Proses: Pengamatan dalam pembelajaran 

b. Tes Akhir  : Tes Tertulis 

3. Bentuk Penilaian  
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Penilaian obyektif : a. Pilihan ganda, dan uraian. 

 b. Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

 

Semarang, 14  April  2015 

Kolaborator     Guru Kelas VD      

           

 Faizah Widyasari, S.Pd   Iswardani Rusdi 

NIC. D-588.0704.125    NIM 140411163 
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Lampiran Perangkat RPP Siklus I 

MATERI AJAR 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

II. Kompetensi Dasar  

7.3  Mendeskripsikan Struktur bumi  

Struktur Permukaan Bumi 

Bumi adalah planet yang kita tempati. Bumi menyerupai bola besar yang 

bergerak mengelilingi matahari berbentuk elips. Hasil pemotretan dari pesawat 

Apollo pada 17 Desember 1972, menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. 

Namun, tidak terlalu bulat, agak menggembung di sekitar khatulistiwa dan pepat 

(agak rata) di kedua kutubnya. 

 

1. Bumi Berbentuk Bulat Pepat 

Jika kamu pernah pergi ke pantai, kamu akan melihat kapal-kapal besar 

atau kapal nelayan yang menangkap ikan sedang berlayar ke tengah laut. Lama-

kelamaan kapal-kapal itu tidak akan terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa bumi 

berbentuk bulat. Para ahli astronomi pun telah berhasil memotret bumi dari ruang 

angkasa. Dari hasil memotret tersebut, terlihat bumi berbentukbulat. 

2. Bentuk Permukaan Bumi 

Dapatkah kamu membayangkan bagaimana bentuk permukaan bumi? Jika 

kamu pergi bertamasya ke luar kota, apakah kamu melewati pegunungan? Di 

daerah Puncak, Jawa Barat, banyak terdapat cekungan, lembah, tempat yang 

tinggi maupun yang rendah. Hasil pemotretan dari angkasa pun menunjukkan 

pada permukaan bumi, terdapat pegunungan, sungaisungai, maupun danau. Ini 

menunjukkan bahwa bentuk permukaan bumi tidak rata. Hal ini disebabkan oleh 

tenaga dari dalam bumi dan luar bumi. Tenaga dari luar bumi dapat menyebabkan 

terbentuknya lembah dan daratan. 
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3. Daratan dan Lautan  

Pernahkah kamu melihat laut? Di manakah kamu pernah melihat laut 

tersebut? Adakah laut tersebut di sekitar tempat tinggalmu? Jika kamu perhatikan, 

sebelum menuju ke laut, ada bagian di pinggir laut yang disebut pantai. Pantai 

terdiri dari batu kerikil atau pasir. Pantai merupakan tempat bertemunya laut dan 

darat. 

 

a. Daratan 

 

Daratan adalah tanah yang luas. Sepertiga bumi merupakan daratan. 

Permukaan daratan ada yang tergenang air dan ada yang kering. Bagian daratan 

yang kering adalah padang pasir, dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan 

pegunungan. Adapun, bagian daratan yang tergenang air misalnya rawa, danau, 

dan sungai. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk permukaan dari daratan. 

1) Benua 

Benua adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi. 

2) Gunung 
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Gunung adalah bagian tanah yang menonjol tinggi, bentuknya 

menyerupai kerucut. Gunung terdiri atas puncak yang dibatasi oleh 

lereng. Lereng adalah sisi gunung yang berbentuk landai atau miring. 

3) Pegunungan 

Pegunungan adalah rangkaian gunung yang bersambung. 

4) Bukit 

Bukit adalah bagian tanah yang menonjol seperti gunung, tapi tidak lebih 

tinggi dari gunung. 

5) Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang agak datar dan 

terdapat di daerah pegunungan. Misalnya, Dieng, Bukittinggi, kota 

Bandung. 

6) Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang agak datar. 

Misalnya, dataran rendah pantai utara Jawa dan dataran rendah pantai 

Timur Sumatra. 

7) Lembah 

 Lembah adalah daerah dataran rendah di antara bukit-bukit. Lembah 

biasanya dialiri sungai. Masih adakah bentuk-bentuk permukaan daratan 

yang dapat kamu temukan? Coba kamu diskusikan 

dengan temanmu. 

b. Lautan 

Lautan adalah kumpulan air asin, dalam jumlah yang banyak dan luas. 

Lautan menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Sekitar 2/3 

Bumi merupakan lautan. Permukaan dasar laut pun tidak rata. Di dasar laut 

terdapat bukit laut dan gunung laut. Jurang yang sangat dalam di dalam laut 

disebut palung laut. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Contoh maket permukaan bumi : 
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Contoh Kartu Take and Give 

 

KARTU TAKE AND GIVE 

Nama           : 

No. Absen   : 

Kelas            : 

MATERI 

1. Bumi berbentuk bulat pepat 

2. Bumi terdiri dari daratan dan lautan 

3. Contoh permukaan bumi yaitu : gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, 

laut dll. 

MATERI YANG DIPAHAMI 

1. ............................................................................................. 

2. ............................................................................................. 

3. ............................................................................................. 

MATERI YANG DIPEROLEH  

1. Nama :.... 

Materi : .............................................................................. 

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

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

2. Nama :.... 

Materi : .............................................................................. 

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

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

3. Nama :.... 

Materi : .............................................................................. 

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

               ............................................................................. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Tujuan : Untuk mengetahui bentuk permukaan bumi 

 

 

 

 

Namailah kolom dibawah ini sesuai dengan bentuk permukaan 

bumi pada gambar menurut pemahamanmu ! 

 

 

Nama Kelompok: 

1. ………………. 3.   ………………. 

2. ……………..... 4.   ………………. 

 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 
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Kisi-Kisi Soal 

Sekolah   : SD Islam Hidayatullah Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VD/II 

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Sumber 

Belajar 

Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.3 

Mendeskripsi

kan struktur 

bumi 

 

Bentuk 

permukaa

n bumi 

 

7.3.1 Mengetahui 

bentuk permukaan 

bumi 

 

. 

Tertulis  

 

 

 

Isian 

 

 

Unjuk 

Kerja 

C1 Buku  

Teman  

Guru  

Lingkun

gan  

A1,A 

2,A6, 

A8 

B1, B4 

 

 

LKK 

7.3.2 Menjelaskan 

bentuk permukaan 

bumi 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

Isian 

 

Unjuk 

Kerja 

C1,C2  

A3, 

A4,A5

,A7 

B3, B5 

LKK 

7.3.3 Memberik

an contoh bentuk 

permukaan bumi 

 

 

 

Tertulis 

 

Isian 

 

 

 

 

Unjuk 

Kerja 

 C3  

A9 

dan 

A10 

B2 

 

LKK 
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Soal evaluasi 

Nama  : 

No Presensi : 

A. Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, 

atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1.Lapisan permukaan bumi yang sering kita pijak adalah... 

a. Tanah   c. Lautan 

b. Lautan   d. Permukaan 

2. Batuan akan berubah menjadi tanah setelah mengalami proses .... 

a. Pemanasan  c. Pengikisan 

b. Pelapukan  d. Penuaan 

3. Daratan yang sangat luas di permukaan bumi adalah .... 

a. Savana   c. Benua 

b. Sabana   d. Kutub 

4. Perbatasan antara daratan dan lautan disebut .... 

a. Pantai   c. Waduk 

b. Rawa   d. Samudra 

5. Bagian dari lautan yang menjorok ke daratan adalah .... 

a. Selat   c. Teluk 

b. Pantai   d. Tanjung 

6. Hasil pemotretan pesawat Apolo menunjukkan bahwa bumi berbentuk .... 

a. Lingkaran  c. Seperti bola 

b. Bulat pepat  d. Globe 

7. Tanah yang tinggi, bentuknya menyerupai kerucut disebut .... 

a. Lembah  c. Gunung 

b. Kawah   d. Bukit 
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8. Bagian daratan yang menjorok ke laut disebut .... 

a. Danau   c. Teluk 

b. Selat   d. Tanjung 

9. Di Lembang, merupakan bentuk permukaan bumi berupa.... 

a. Lembah  c. Darataran tinggi 

b. Dataran rendah  d. Bukit 

10.Sebutkan contoh bentuk permukaan bumi, kecuali...... 

a. pegunungan  c. Pantai 

b. Bukit   d. Punggung laut 

 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat! 

1. Jelaskan pengertian gunung !  

2. Sebutkan contoh gunung yang ada di provinsi jawa tengah ! 

3. Sebutkan perbedaan antara teluk dan tanjung ! 

4. Jelaskan bukti yang menunjukkan bahwa bumi kita ini berbentuk bulat pepat ! 

5. Sebutkan contoh-contoh permukaan bumi yang kalian ketahui ! 
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KUNCI JAWABAN 

A.   Pilihan Ganda  

1. A   6. B 

2. B   7. C 

3. C   8. D 

4. A   9. C 

5. C   10. D 

B. Uraian   

1. Tanah tinggi yang menjulang keatas dan berbentuk seperti kerucut. 

2. Gunung Ungaran, gunung slamet, gunung merapi, gunung merbabu dll. 

3. Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan sedangkan tanjung 

adalah daratan yang menorok ke lautan. 

4. Jika kita pernah pergi ke pantai, kita akan melihat kapal-kapal besar 

atau kapal nelayan yang menangkap ikan sedang berlayar ke tengah 

laut. Lama-kelamaan kapal-kapal itu tidak akan terlihat  

5. Pegunungan, Gunung, Bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah 

pantai dan lautan.  

Penskoran 

No Jenis Soal 
No. 

Soal 
Skor 

Total 

Skor 

1. Pilhan 

Ganda 

1-10 Setiap jawaban benar skor 1 

Jawaban salah/tidak menjawab skor 0 
10 

2. Uraian 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jawaban benar skor 1 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 1 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 2 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 3 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 1 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Nilai Siswa = Total Skor :2 10 
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LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN TAKE 

AND GIVE  BERBANTUAN MEDIA MAKET  

Siklus I 

1. Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

2. Nama Guru  : Iswardani Rusdi 

3. Hari/tanggal  : Selasa, 14 April 2015 

4. Kelas/semester : VD/ II 

5. Mata Pelajaran :IPA 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

4. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 1= Jika deskriptor tidak tampak atau hanya satu deskriptor yang 

tampak. 

b. Skor 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

c. Skor 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

d. Skor 4= Jika semua deskriptor tampak 

(Aqib, 2008: 40) 

No. Indikator Deskriptor Tampak 

(√) 

Skor 

a. Kegiatan Awal 

1. Ketrampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Melakukan appersepsi √  

 

3 

b. Menimbulkan motivasi siswa. √ 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan materi 

- 

Lampiran 8 
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d. Menarik perhatian siswa dengan 

memperlihatkan media pembelajaran. 

√ 

b. Kegiatan Inti 

2.  Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

a. Memusatkan perhatian siswa √  

 

 

3 

b. Memberi petunjuk dengan jelas. - 

c. Membantu siswa membentuk 

kelompok. 

√ 

d. Membentuk kelompok secara 

heterogen. 

√ 

3. Ketrampilan 

menjelaskan 

a. Menyampaikan materi secara jelas. √  

 

3 

b. Menyampaikan materi pelajaran 

secara sistematis. 

√ 

c. Penjelasan materi sesuai dengan 

kemampuan siswa 

- 

d. Menguasai materi saat pembelajaran. √ 

4.  Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan yang disampaikan jelas 

dan dimengerti siswa. 

√  

 

 

4 

b. Pertanyaan yang diberikan sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

√ 

c. Memberikan kesempatan siswa untuk 

menjawab. 

√ 

d. Pertanyaan diberikan kepada kelas 

terlebih dahulu. 

√ 

5. Ketrampilan 

mengadakan 

variasi 

a. Memberikan peraturan kepada siswa 

tentang model pembelajaran take and 

give. 

√  

 

 

 

2 
b. Mengarahkan siswa untuk menuliskan 

informasi 

√ 

c. Memberi contoh penulisan informasi 

pada kartu take and give. 

- 

d. Memberi bimbingan kepada siswa 

untuk saling bertukar informasi. 

- 

6. Ketrampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

a. Melakukan perpindaan posisi kepada 

semua siswa secara merata. 

-  

 

 

2 

b. Guru menggunakan bahasa yang jelas 

dalam mengajar kelompok kecil atau 

perorangan. 

√ 
 

c. Tegas menyikapi anak yang bandel. - 

d. Guru menjelaskan pada perseorangan √ 
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yang belum paham. 

7. Ketrampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

a. Membantu siswa dalam memahami 

permasalahan/ pertanyaan. 

-  

 

3 b. Membimbing siswa untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya. 

√ 

c. Memberi kesempatan siswa untuk 

berdiskusi 

√ 

d. Memberi kesempatan siswa 

melaporkan hasil diskusi 

√ 

8. Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

a. Memotivasi siswa untuk berpendapat √  

 

4 

b. Merespon partisipasi siswa dalam 

pembelajaran 

√ 

c. Menjawab pertanyaan dari siswa 

dengan senang hati 

√ 

d. Membantu siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

√ 

9. Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

a. Memberikan penghargaan diberikan 

kepada kelompok terbaik 

√  

 

2 b. Pemberian penghargaan secara verbal 

(pujian) 

√ 

c. Memberikan penghargaan secara non 

verbal (reward) 

- 

d. Memberikan motivasi kepada 

kelompok. 

- 

c. Kegiatan Akhir 

10. Menutup 

pelajaran 

a. Memberikan refleksi tentang pelajaran 

ng telah dipelajari. 

√  

 

 

3 

b. Membimbing siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

√ 

c. Mengadakan evaluasi √ 

d. Memberikan umpan balik kepada 

siswa untuk lebih semangat belajar 

- 

SKOR TOTAL 29 

KATEGORI PENILAIAN Baik 
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Skala Penilaian Kategori 

32,5≤ skor ≤40 Sangat Baik 

25≤ skor <32,5 Baik 

17,5≤ skor <25 Cukup 

10≤ skor <17,5 Kurang 

 

Semarang, 14 April 2015 

Kolaborator  

             

Faizah Widyasari, S.Pd 

   

NIC. D-588.0704.125  
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REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AFA 4 4 4 4 4 4 3 3 30 Sangat Baik 

2. AKN 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

3. ANA 3 3 3 3 3 2 1 2 21 Baik 

4. AAA 3 2 2 3 3 3 1 2 19 Cukup 

5. ASZ 2 3 3 2 4 1 1 2 18 Cukup 

6 ARI 1 1 3 2 1 1 1 2 12 Tidak Baik 

7 ANM 4 4 3 3 4 4 4 3 29 Sangat Baik 

8 AWA 3 4 4 4 2 3 3 2 25 Baik 

9 DFF 2 3 2 3 3 2 2 2 19 Cukup 

10 FAS 3 4 3 3 4 1 2 2 22 Baik 

11 GAN 2 2 3 2 4 2 1 2 18 Cukup 

12 HAP 4 4 4 4 4 4 2 3 29 Sangat Baik 

13 HMS 1 3 1 2 2 2 2 2 15 Cukup 

14 LZA 4 4 4 4 4 4 3 3 30 Sangat Baik 

15 MNA 3 3 3 2 3 2 3 2 21 Baik 

16 MAN 3 3 4 4 4 3 3 3 27 Sangat Baik 

17 MLN 2 1 2 3 3 2 2 2 17 Cukup 

18 MFZ 3 3 4 3 4 1 4 3 25 Baik 

19 MHA 3 3 3 2 3 3 2 3 22 Baik 

20 MHD 2 3 2 1 1 2 1 2 14 Cukup 

21 MJS 2 1 3 3 2 3 2 3 19 Cukup 

22 MAP 3 3 2 3 4 2 1 2 20 Baik 

23 MSN 3 3 3 4 4 4 2 3 26 Sangat Baik 

24 NCB 3 3 4 4 4 2 2 3 25 Baik 

25 PSF 3 3 3 3 4 4 2 2 24 Baik 

26 RMS 2 2 1 3 2 3 2 2 17 Cukup 

Lampiran 9 
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27 RNS 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

28 RAA 2 3 3 2 3 2 2 2 19 Cukup 

29 RNC 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

30 RDN 3 3 2 3 4 2 2 3 22 Baik 

31 SAC 2 3 3 1 2 1 3 2 17 Cukup 

32 SAW 2 1 2 2 3 2 1 2 15 Cukup 

33 SRH 2 3 3 1 2 1 2 2 16 Cukup 

34 ZKN 3 3 4 3 4 3 3 2 25 Baik 

Jumlah  94 100 102 98 110 87 77 82 750 

Rata-Rata 2,76 2,94 3,00 2,88 3,23 2,55 2,26 2,41 22,05 

Kategori Baik 

 

Semarang, 14 April 2015 

       Observer 

   

Nailis Sa’adah 

                   NIM 1401411132 
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HASIL PENILAIAN AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS I 

SKOR TERTINGGI AKTIVITAS SISWA 

 

  

 

   

 

 

Lampiran 10 
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SKOR TERENDAH AKTIVITAS SISWA 
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS I 

NO. NAMA Siklus I 

1 AFA 85 

2   AKN 90 

3 ANA 80 

4 AAA 95 

5 ASZ 40 

6 ARI 55 

7 ANM 80 

8 AWA 85 

9 DFF 60 

10 FAS 35 

11 GAN 70 

12 HAP 95 

13 HMS 65 

14 LZA 100 

15 MNA 30 

16 MAN 90 

17 MLN 55 

18 MFZ 75 

19 MHA 85 

20 MHD 60 

21 MJS 70 

22 MAP 65 

23 MSN 90 

24 NCB 80 

25 PSF 75 

26 RMS 50 

Lampiran 11 
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27 RNS 80 

28 RAA 65 

29 RNC 95 

30 RDN 60 

31 SAC 75 

32 SAW 50 

33 SRH 70 

34 ZKN 55 

Jumlah 2.410 

Rata-Rata 70,88 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 30 

Siswa Tuntas 20 

Siswa Belum Tuntas 14 

Presentase Ketuntasan 58,82% 

 

Keterangan : NIlai warna hitam = tuntas , nilai warna merah =tidak tuntas 

 

    Semarang, 14 April  2015 

Guru Kelas VD 

                         

            Iswardani Rusdi  

 NIM 1401411163 
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS I 

 

NILAI TERENDAH SISWA  

 

 

  

 

NILAI TERTINGGI SISWA  

 

 

 

Lampiran 12 
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REKAPITULASI KARAKTER SISWA SIKLUS I 

No Nama 

Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Kategori Jujur Mandiri Percaya 

Diri 

Kerjasama  

1. AFA 3 3 3 3 12 Baik 

2. AKN 4 2 4 4 14 Sangat Baik 

3. ANA 2 4 3 3 12 Baik 

4. AAA 1 2 1 4 8 Cukup 

5. ASZ 3 3 2 2 10 Baik 

6 ARI 2 3 3 2 10 Baik 

7 ANM 2 4 4 3 13 Baik 

8 AWA 3 3 3 3 12 Baik 

9 DFF 1 2 2 2 7 Cukup 

10 FAS 2 4 3 3 12 Baik 

11 GAN 3 3 2 3 11 Baik 

12 HAP 3 3 4 3 13 Baik 

13 HMS 2 4 1 2 9 Cukup 

14 LZA 4 3 4 4 15 Sangat Baik 

15 MNA 3 4 2 3 12 Baik 

16 MAN 3 2 4 3 12 Baik 

17 MLN 2 3 2 4 11 Baik 

18 MFZ 3 4 3 3 13 Baik 

19 MHA 2 3 2 4 11 Baik 

20 MHD 2 4 1 2 9 Cukup 

21 MJS 3 2 4 3 12 Baik 

22 MAP 4 3 2 3 12 Baik 

23 MSN 3 4 2 3 12 Baik 

24 NCB 2 3 2 3 10 Baik 

25 PSF 4 4 3 4 15 Sangat Baik 

26 RMS 2 3 4 3 12 Baik 

Lampiran 13 
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27 RNS 3 2 4 3 12 Baik 

28 RAA 2 3 3 3 11 Baik 

29 RNC 3 4 3 4 14 Sangat Baik 

30 RDN 4 3 4 3 14 Sangat Baik 

31 SAC 1 2 1 2 6 Tidak Baik 

32 SAW 3 3 1 3 10 Baik 

33 SRH 2 3 1 2 8 Cukup 

34 ZKN 4 2 3 3 13 Baik 

Jumlah 90 104 90 102 386 

Rata-Rata 2,64 3,05 2,64 3,00 11,35 

Kategori Baik 

 

Semarang, 14 April 2015 

       Observer 

        

       Annisa Nuur Fitriana 

       NIM 140 1411349 
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS I 

SKOR TERTINGGI PENILAIAN KARAKTER SISWA  

 

 

 

 

SKOR TERENDAH PENILAIAN KARAKTER SISWA 
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REKAPITULASI PENILAIAN PRODUK SISWA SIKLUS I 

No 
Nama 

Kelompok 

Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Kategori Persiapan Pembuatan 

Produk 

Penilaian 

Produk  

1. Kelompok 1 4 2 3 9 Baik 

2. Kelompok 2 1 3 2 6 Cukup 

3. Kelompok 3 4 2 4 10 Sangat Baik 

4. Kelompok 4 3 1 3 7 Cukup 

5. Kelompok 5 1 2 3 6 Cukup 

6 Kelompok 6 4 4 4 12 Sangat Baik 

7 Kelompok 7 2 1 3 6 Cukup 

8 Kelompok 8         4 3 3 10 Sangat Baik 

9 Kelompok 9 3 4 4 11 Sangat Baik 

Jumlah 24 22 29 75 

Rata-Rata 2,66 2,44 3,22 8,33 

Kategori 

 

Baik 

 

Semarang, 14 April 2015 

       Guru Kelas VD 

               

       Iswardani Rusdi 

       NIM 1401411163  
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HASIL PENILAIAN PRODUK SISWA  

SIKLUS I 

SKOR TERTINGGI PENILAIAN PRODUK SISWA  

 

 

 

 

SKOR TERENDAH PENILAIAN PRODUK SISWA 
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HASIL PEMBUATAN PRODUK SISWA GAMBAR BENTUK 

PERMUKAAN BUMI 

SIKLUS I 

 

 

 

 

Lampiran 17 



267 
 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE BERBANTU MEDIA MAKET 

PADA SISWA KELAS VD SD ISLAM HIDAYATULLAH SEMARANG 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas / Semester : VD/II 

Hari/tanggal  :Selasa, 14 April 2015 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran IPA melalui model Take 

and Give berbantu media maket! 

Catatan  : 

1. Siswa berantusias saat guru menuunjukkan media maket dan menebak 

media yang dibawa guru 

2. Siswa sudah tenang saat proses pembelajaran namun belum begitu paham 

tentang model pembelajaran take and give  

3. Saat kegiatan diskusi, siswa cenderung ramai dengan kelompoknya 

4. Guru belum memberikan penghargaan 

5. Siswa cenderung ramai di akhir pembelajaran 

    

 Semarang, 14 April 2015 

       Observer 

 

       Nailis Sa’adah 

      NIM 1401411132
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FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN 

SIKLUS I 

 

Guru membagikan kartu take and give  

 

 
Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media maket 

Lampiran 19 
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Siswa memperhatikan media maket 

 

 
Siswa melakukan tahapan take and give yaitu saling bertukar informasi antar 

kelompok 
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Guru membagikan LKK dan siswa berdiskusi menyelesaikan LKK 

 

 
Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SD Islam Hidayatullah Semarang  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : VD /II 

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

Standar Kompetensi  :  

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

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian 

Sumber Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

7.3Mendeskrips

ikan struktur 

bumi 

Bentuk 

permuka

an bumi 

7.3.1 Memahami 

bagian-bagian 

struktur bumi 

7.3.2 Menjelaskan 

bagian-bagian 

struktur bumi 

7.3.3 Menggambar 

struktur bumi 

 

1. Siswa membentuk kelompok 

2. Siswa mengamati media maket 

3. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan media 

maket tentang bagian-bagian 

bumi 

4. Siswa menuliskan informasi 

pada kartu take and give 

5. Siswa saling bertukar 

informasi. 

6. Siswa berdiskusi mengerjakan 

soal LKK. 

7. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

8. Siswa mendapat penghargaan 

9. Guru dan siswa membuat 

simpulan hasil diskusi.  

2x35 

menit 

Tes 

 

 

 

Obyektif 

Uraian 

 

 

Penilaian 

Sikap 

 

Penilaian 

Produk 

1.Standar isi 2006 

1. Buku BSE IPA 5 

Salingtemas karangan 

Chairil Azmiyawati, 

dkk untuk SD/ MI 

kelas V.hal 125-129 

2. Prastowo, Andi 2011. 

Panduan Kreatif 

Membuat Bahan Ajar 

Inovatif. Yogyakarta: 

Diva Press. 

3. Miftahul, Huda. 2013. 

Model-model 

Pengajaran dan  

Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

 Satuan Pendidikan :SD Islam Hidayatullah Semarang 

 Mata Pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

 Kelas/Semester : VA / II 

 Hari, tanggal  :Jumat, 17 April 2015 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit (1x Pertemuan) 

  

A. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. Kompetensi Dasar  

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

 

C. Indikator 

7.3.1 Memahami bagian-bagian struktur bumi 

7.3.2 Menjelaskan bagian-bagian struktur bumi 

7.3.3 Menggambar struktur bumi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan media maket tentang bagian-bagian bumi, siswa 

dapat memahami struktur bumi dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab tentang bagian-bagian struktur bumi, siswa dapat 

siswa dapat menjelaskan bagian-bagian struktur bumi dengan tepat. 

3. Melalui pengamatan dan diskusi kelompok tentang lapisan-lapisan bumi 

siswa dapat menggambar struktur bumi dengan benar. 

Karakter yang diharapkan 

(Jujur, Tanggungjawab, Mandiri dan Percaya diri, Kerjasama) 
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E. Materi Pokok 

Bagian-bagian bumi 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran  

1. Metode 

- Tanya jawab 

- Demonstrasi 

- Diskusi kelompok 

- Presentasi 

2. Model Pembelajaran 

Take and Give 

 

G. Media Pembelajaran 

1. Maket tentang bagian-bagian bumi. 

2. Kartu take and give 

 

H. Langkah – Langkah Pembelajaran 

I. Pra kegiatan ( 5 menit) 

1. Salam 

2. Mengkondisikan kelas 

3. Doa 

4. Presensi 

II. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswanya. “Kemarin, 

kita telah mempelajari bentuk permukaan  bumi, sekarang siapa yang 

tahu bagian-bagian bumi itu apa saja?” 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bumi.” 

3. Guru memberikan motivasi siswa. 
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“Untuk itu kalian harus memperhatikan  dengan sungguh-sungguh agar 

dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga kalian mendapat 

nilai yang optimal.” 

III. Kegiatan Inti (45 menit) 

1. Siswa membentuk kelompok dengan 3-4 orang tiap kelompoknya 

2. Siswa dibagikan kartu take and give untuk mencatat materi yang 

didapat dari penjelasan guru  (eksplorasi). 

3. Guru menjelaskan tentang bagian-bagian bumi dengan menggunakan 

media maket (elaborasi) 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bagian-bagian bumi 

(eksplorasi). 

5. Siswa menuliskan informasi yang telah didapat dari penjelasan guru 

melalui alat peraga ke dalam kartu take and give yang telah diberikan 

(eksplorasi). 

6. Setelah menuliskan informasi yang didapat, siswa menukarkan 

informasi sesama anggota kelompok (eksplorasi). 

7. Untuk mengukur pemahaman siswa, guru membagikan dan 

menjelaskan cara mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) tentang 

bentuk permukaan bumi (elaborasi). 

8. Siswa berdiskusi menyelesaikan LKK dengan bimbingan dari guru 

(elaborasi) 

9. Perwakilan siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil diskusi  

(eksplorasi) 

10. Siswa mengomentari hasil kerja teman yang maju kedepan (elaborasi) 

11. Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan 

menjelaskan secara mendetail tentang bentuk permukaan bumi 

(Konfirmasi). 

12. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

(Konfirmasi). 
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13. Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-

hari(Konfirmasi). 

14. Guru memberikan penghargaan kelompok (Konfirmasi). 

15. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum 

dipahami siswa. (konfirmasi) 

16. Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman, memberikan 

penguatan, dan penyimpulan hasil diskusi. (konfirmasi) 

IV. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

2. Guru dan siswa bersama – sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

4. Guru menutup pembelajaran. 

 

I. Sumber Belajar 

1. Standar isi 2006 

2. Buku BSE IPA 5 Salingtemas karangan Choiril Azmiyawati, dkk untuk 

SD/ MI kelas V.hal 140-141 

3. Prastowo, Andi 2011. Panduan Kreatif Membuat Bahan AjarInovatif. 

Yogyakarta: Diva Press. 

4. Miftahul, Huda. 2013. Model-model Pembelajaran. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

 

J. Penilaian 

4. Prosedur Penilaian 

c. Tes dalam proses ( selama KBM) 

d. Tes akhir : evaluasi 

5. Teknik Penilaian 

c. Tes Proses: Pengamatan dalam pembelajaran 

d. Tes Akhir  : Tes Tertulis 

6. Bentuk Penilaian  
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Penilaian obyektif : a. Pilihan ganda, dan uraian. 

 b. Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

 

Semarang, 17  April  2015 

Kolaborator     Guru Kelas VD 

         

 Faizah Widyasari, S.Pd   Iswardani Rusdi 

NIC. D-588.0704.125    NIM 140411163 
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Lampiran Perangkat RPP Siklus II 

MATERI AJAR 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

II. Kompetensi Dasar  

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

 

Struktur Bumi 

Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang lapisan bumi. Ternyata 

Bumi tidak hanya berbentuk bulatan saja, tetapi juga tersusun atas beberapa 

lapisan. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar 

sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan inti 

dalam. Keadaan ketiga lapisan Bumi tersebut dijelaskan dalam uraian berikut. 

a. Kerak 
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Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan keras 

dan dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan telah 

mengalami 

pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan kerak inilah makhluk hidup 

tinggal dan menjalani hidupnya. Daratan terbentuk dari kerak benua. Sebagian 

besar kerak benua terbentuk dari batuan yang disebut granit. Dasar samudra 

terbentuk dari kerak samudra. Kerak samudra sebagian terbentuk dari batuan yang 

disebut basal. 

b. Selubung atau Mantel 

Selubung atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak yang tebalnya 

mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling tebal. 

Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. Lapisan ini terdiri atas 

magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

c. Inti 

Inti terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan inti luar 

merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar terdiri atas besi, nikel, dan oksigen. 

Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 kilometer. Adapun lapisan inti dalam setebal 

±1.200 kilometer. Inti dalam merupakan bola logam yang padat dan mampat, 

bersuhu sangat panas sekitar 4.500°C. Lapisan ini terbentuk dari besi dan nikel 

padat. Lapisan inti dalam merupakan pusat bumi. 

 

. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Media berupa maket, contohnya yaitu: 
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Contoh Kartu Take and Give 

 

KARTU TAKE AND GIVE 

Nama           : 

No. Absen   : 

Kelas            : 

MATERI 

4. Bumi berbentuk bulat pepat 

5. Bumi terdiri dari daratan dan lautan 

6. Contoh permukaan bumi yaitu : gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, 

laut dll. 

MATERI YANG DIPAHAMI 

1. ............................................................................................. 

2. ............................................................................................. 

3. ............................................................................................. 

MATERI YANG DIPEROLEH  

1. Nama :.... 

Materi : .............................................................................. 

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

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

2. Nama :.... 

Materi : .............................................................................. 

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

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

3. Nama :.... 

Materi : .............................................................................. 

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

               ............................................................................. 
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Lembar Kerja Kelompok 

 Tujuan : Dapat mengetahui bagian-bagian bumi 

          

          

          

   

       

 

Lengkapilah gambar struktur bumi dibawah ini menurut 

pemahamanmu ! 

          
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. ......                                         3. ...... 

2. ......                                         4. ....... 

Nama Kelompok: 

3. ………………. 3.   ………………. 

4. ……………..... 4.   ………………. 
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Kisi-Kisi Soal 

Sekolah   : SD Islam Hidayatullah Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VD/II 

SK  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Sumber 

Belajar 

Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.3 

Mendeskripsi

kan struktur 

bumi 

 

Bagian-

bagian 

bumi 

 

7.3.1 Memahami 

bagian-bagian 

struktur bumi 

 

. 

Tertulis  

 

 

 

Isian 

 

 

Unjuk 

Kerja 

C1 Buku  

Teman  

Guru  

Lingkun

gan  

A1,A 

2,A7, 

A8 

B2, B4 

 

 

LKK 

7.3.2 Menjelaskan 

bagian-bagian 

struktur bumi 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

Isian 

 

Unjuk 

Kerja 

C1,C2  

A3, 

A4,A5

,A6 

B1,B3 

LKK 

7.3.4 Menggam

bar bagian-bagian 

bumi 

 

 

 

Tertulis 

 

Isian 

 

 

 

 

Unjuk 

Kerja 

 C3  

A3, 

A4 

B5 

LKK 
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EVALUASI 

A. Berilah Tanda Silang (X) pada Jawaban yang Menurutmu Benar ! 

1. Kerak sangat keras karena merupakan lapisan . . . . 

a. Batuan   c. Magma 

b. Tanah   d. Permukaan 

2. Lapisan di bawah kerak yang terdiri atas magma kental yaitu … 

a. Kerak bumi  c. Selubung bumi 

b. Inti bumi  d. Pegunungan vulkanik 

3. Urutan lapisan bumi dari luar ke dalam yaitu … 

a. Kerak bumi, Inti  bumi, Selubung bumi 

b. Kerak bumi, Selubung bumi, Inti bumi 

c. Inti bumi, Selubung bumi, Kerak bumi 

d. Inti bumi, Kerak bumi, Selubung bumi 

4.  Perhatikan gambar berikut ini ! 

 Magma ditunjukkan dengan huruf . . . . 

a. A  c. C 

b. B  d. D 

5 .Bahan cair yang sangat panas dan terdapat di dalam perut bumi disebut . . . . 

a. Magma   c. Awan panas 

b. Lahar dingin    d. Air 

6. Kerak dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Sebagian besar 

kerak benua terbentuk dari batuan . . . . 

a. Batuan konglomerat 

b. Batuan basalt 

c. Batuan granit 

d. Batua Sedimen 
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7. Lapisan bumi yang paling tebal disebut . . .  

a. Inti Bumi  c. Kerak Bumi 

b. Selubung bumi d. Kerak benua 

8. Makhluk hidup tinggal di lapisan . . . . 

a. Kerak bumi   c. Inti Bumi 

b. Selubung bumi  d. Kerak benua 

9.  Lapisan bumi yang mempunyai suhu paling tinggi yaitu … 

a. Inti Bumi  c. Selubung bumi 

b. Kerak Bumi  d. Kerak Bumi 

10.  Dasar samudra disebut dengan… 

a. Kerak Bumi  c. Inti Bumi 

b. Mantel bumi  d. Kerak Samudra 

 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat! 

1. Sebutkan makhluk hidup yang dapat hidup di permukaan kerak bumi ... 

2. Daratan tempat kita tinggal saat ini merupakan lapisan bumi yang padat dan 

tersusun dari ... dan .... 

3. Batuan yang berada di atas permukaan tanah akan mengalami perubahan 

secara terus menerus karena adanya pengaruh dari .... 

4. Magma tersimpan pada lapisan bumi bagian... 

5. Gambarkan urutan bagian-bagian bumi dari yang terluar sampai paling 

dalam... 
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KUNCI JAWABAN 

A   Pilihan Ganda 

2. A   6. C 

3. C   7. B 

4. B   8. A 

5. A   9. A 

6. A   10. D 

B.  Uraian 

1. Manusia, Hewan, Tmbuhan, plankton 

2. Daratan dan lautan 

3. Pelapukan batuan 

4. Inti bumi 

5. 

  
 

Penskoran 

No Jenis Soal 
No. 

Soal 
Skor 

Total 

Skor 

1. Pilhan 

Ganda 

1-10 Setiap jawaban benar skor 1 

Jawaban salah/tidak menjawab skor 0 
10 

2. Uraian 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jawaban benar skor 1 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 1 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 2 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 3 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 1 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

Nilai Siswa = Total Skor :2 10 
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LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN TAKE 

AND GIVE  BERBANTUAN MEDIA MAKET  

Siklus II 

1. Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

2. Nama Guru  : Iswardani Rusdi 

3. Hari/tanggal  : Jumat, 17 April 2015 

4. Kelas/semester : VD/ II 

5. Mata Pelajaran :IPA 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

4. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 1= Jika deskriptor tidak tampak atau hanya satu deskriptor yang 

tampak. 

b. Skor 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

c. Skor 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

d. Skor 4= Jika semua deskriptor tampak 

(Aqib, 2008: 40) 

No. Indikator Deskriptor Tampak 

(√) 

Skor 

a. Kegiatan Awal 

1. Ketrampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Melakukan appersepsi √  

 

4 

b. Menimbulkan motivasi siswa. √ 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan materi 

√ 

d. Menarik perhatian siswa dengan √ 

Lampiran 22 
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memperlihatkan media pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

2.  Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

a. Memusatkan perhatian siswa √  

 

 

4 

b. Memberi petunjuk dengan jelas. √ 

c. Membantu siswa membentuk 

kelompok. 

√ 

9. Membentuk kelompok secara 

heterogen. 

√ 

3. Ketrampilan 

menjelaskan 

b. Menyampaikan materi secara jelas. √  

 

3 

c. Menyampaikan materi pelajaran 

secara sistematis. 

√ 

d. Penjelasan materi sesuai dengan 

kemampuan siswa 

- 

e. Menguasai materi saat pembelajaran. √ 

4.  Keterampilan 

bertanya 

b. Pertanyaan yang disampaikan jelas 

dan dimengerti siswa. 

√  

 

 

3 

c. Pertanyaan yang diberikan sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

√ 

d. Memberikan kesempatan siswa untuk 

menjawab. 

√ 

e. Pertanyaan diberikan kepada kelas 

terlebih dahulu. 

- 

5. Ketrampilan 

mengadakan 

variasi 

a. Memberikan peraturan kepada siswa 

tentang model pembelajaran take and 

give. 

√  

 

 

 

3 
b. Mengarahkan siswa untuk menuliskan 

informasi 

√ 

c. Memberi contoh penulisan informasi 

pada kartu take and give. 

- 

d. Memberi bimbingan kepada siswa 

untuk saling bertukar informasi. 

√ 

6. Ketrampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

a. Melakukan perpindaan posisi kepada 

semua siswa secara merata. 

√  

 

 

3 

b. Guru menggunakan bahasa yang jelas 

dalam mengajar kelompok kecil atau 

perorangan. 

√ 
 

c. Tegas menyikapi anak yang bandel. - 

d. Guru menjelaskan pada perseorangan 

yang belum paham. 

√ 
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7. Ketrampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

a. Membantu siswa dalam memahami 

permasalahan/ pertanyaan. 

√  

 

4 b. Membimbing siswa untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya. 

√ 

c. Memberi kesempatan siswa untuk 

berdiskusi 

√ 

d. Memberi kesempatan siswa 

melaporkan hasil diskusi 

√ 

8. Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

a. Memotivasi siswa untuk berpendapat √  

 

3 

b. Merespon partisipasi siswa dalam 

pembelajaran 

- 

c. Menjawab pertanyaan dari siswa 

dengan senang hati 

√ 

d. Membantu siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

√ 

9. Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

a. Memberikan penghargaan diberikan 

kepada kelompok terbaik 

√  

 

3 b. Pemberian penghargaan secara verbal 

(pujian) 

√ 

c. Memberikan penghargaan secara non 

verbal (reward) 

- 

d. Memberikan motivasi kepada 

kelompok. 

√ 

B. Kegiatan Akhir 

10. Menutup 

pelajaran 

a. Memberikan refleksi tentang pelajaran 

yang telah dipelajari. 

√  

 

 

3 

b. Membimbing siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

√ 

c. Mengadakan evaluasi √ 

d. Memberikan umpan balik kepada 

siswa untuk lebih semangat belajar 

- 

SKOR TOTAL 33 

KATEGORI PENILAIAN Sangat Baik 
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Skala Penilaian Kategori 

32,5≤ skor ≤40 Sangat Baik 

25≤ skor <32,5 Baik 

17,5≤ skor <25 Cukup 

10≤ skor <17,5 Kurang 

 

Semarang, 17 April 2015 

Kolaborator  

             

Faizah Widyasari, S.Pd 

   

NIC. D-588.0704.125  

 



290 
 

 

 

REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AFA 4 4 4 4 4 3 3 3 29 Sangat Baik 

2. AKN 4 4 4 4 4 4 3 3 30 Sangat Baik 

3. ANA 3 3 2 4 3 2 2 2 21 Baik 

4. AAA 3 3 2 3 4 3 2 2 22 Baik 

5. ASZ 3 4 3 4 3 2 3 2 24 Baik 

6 ARI 2 3 2 2 3 3 2 2 19 Cukup 

7 ANM 4 3 3 4 4 4 4 3 29 Sangat Baik 

8 AWA 4 4 3 4 3 4 2 3 27 Sangat Baik 

9 DFF 3 3 3 3 2 3 3 2 22 Baik 

10 FAS 4 4 3 4 3 4 2 3 27 Sangat Baik 

11 GAN 3 4 3 4 4 3 3 2 26 Sangat Baik 

12 HAP 3 4 4 4 4 3 4 3 29 Sangat Baik 

13 HMS 2 2 3 3 2 3 2 2 19 Baik 

14 LZA 4 4 4 4 4 4 3 3 30 Sangat Baik 

15 MNA 3 2 3 3 2 3 3 2 21 Baik 

16 MAN 4 4 4 4 3 3 2 3 27 Sangat Baik 

17 MLN 3 3 3 4 2 3 2 2 22 Baik 

18 MFZ 3 4 4 4 4 3 3 3 28 Sangat Baik 

19 MHA 3 3 4 3 4 3 2 3 25 Baik 

20 MHD 2 3 2 3 2 2 3 2 19 Cukup 

21 MJS 3 4 4 4 4 3 2 3 27 Sangat Baik 

22 MAP 3 3 3 3 3 2 3 2 22 Baik 

23 MSN 4 3 4 4 4 3 3 3 28 Sangat Baik 

24 NCB 4 4 3 4 4 3 2 3 27 Sangat Baik 

25 PSF 3 4 4 3 4 4 3 3 28 Sangat Baik 

26 RMS 3 3 3 4 3 3 2 2 23 Baik 

Lampiran 23 
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27 RNS 4 4 4 3 4 4 3 3 29 Sangat Baik 

28 RAA 3 3 3 4 3 3 2 2 23 Baik 

29 RNC 4 4 4 4 4 3 4 3 30 Sangat Baik 

30 RDN 4 3 4 4 4 3 3 2 27 Sangat Baik 

31 SAC 2 3 2 3 3 2 2 2 19 Cukup 

32 SAW 3 2 2 2 2 2 3 2 18 Cukup 

33 SRH 3 3 2 3 4 3 2 2 22 Baik 

34 ZKN 4 4 4 3 4 4 3 3 29 Sangat Baik 

Jumlah  111 115 109 120 114 104 90 85 848 

Rata-Rata 3,26 3,38 3,21 3,53 3,35 3,05 2,64 2,5 24,94 

Kategori Baik 

 

Semarang, 17 April 2015 

       Observer 

   

Nailis Sa’adah 

                   NIM 1401411132 
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HASIL PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

 SIKLUS II 

NILAI TERENDAH AKTIVITAS SISWA 

 

 

 

 

 

Lampiran 24 
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NILAI TERTINGGI AKTIVITAS SISWA 
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS II 

NO. NAMA Siklus II 

1 AFA 85 

2   AKN 90 

3 ANA 80 

4 AAA 95 

5 ASZ 40 

6 ARI 55 

7 ANM 80 

8 AWA 85 

9 DFF 60 

10 FAS 35 

11 GAN 70 

12 HAP 95 

13 HMS 65 

14 LZA 100 

15 MNA 30 

16 MAN 90 

17 MLN 55 

18 MFZ 75 

19 MHA 85 

20 MHD 60 

21 MJS 70 

22 MAP 65 

23 MSN 90 

24 NCB 80 

25 PSF 75 

26 RMS 50 

Lampiran 25 
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27 RNS 80 

28 RAA 65 

29 RNC 95 

30 RDN 60 

31 SAC 75 

32 SAW 50 

33 SRH 70 

34 ZKN 55 

Jumlah 2.595 

Rata-Rata 76,32 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 40 

Siswa Tuntas 26 

Siswa Belum Tuntas 8 

Presentase Ketuntasan 76,47% 

 

Keterangan : Nilai warna hitam = tuntas , nilai warna merah =tidak tuntas 

 

    Semarang, 17 April  2015 

Guru Kelas VD 

                          

            Iswardani Rusdi  

 NIM 1401411163 
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS II 

 

NILAI TERENDAH SISWA  

 

 

  

 

NILAI TERTINGGI SISWA  

 

 

 

  

Lampiran 26 
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REKAPITULASI KARAKTER SISWA SIKLUS II 

No Nama 

Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Kategori Jujur Mandiri Percaya 

Diri 

Kerjasama  

1. AFA 4 3 3 4 14 Sangat Baik 

2. AKN 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

3. ANA 3 3 2 3 11 Baik 

4. AAA 3 2 3 3 11 Baik 

5. ASZ 3 4 2 2 11 Baik 

6 ARI 2 3 3 3 11 Baik 

7 ANM 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

8 AWA 4 4 2 3 13 Baik 

9 DFF 3 3 3 3 12 Baik 

10 FAS 3 2 2 2 9 Cukup 

11 GAN 3 4 3 3 11 Baik 

12 HAP 4 3 4 4 15 Sangat Baik 

13 HMS 2 2 3 3 10 Baik 

14 LZA 4 4 3 3 14 Sangat Baik 

15 MNA 3 4 2 3 12 Baik 

16 MAN 4 3 4 4 15 Sangat Baik 

17 MLN 4 4 3 2 13 Baik 

18 MFZ 4 3 4 4 15 Sangat Baik 

19 MHA 3 4 2 3 12 Baik 

20 MHD 2 3 2 3 10 Baik 

21 MJS 4 3 2 3 12 Baik 

22 MAP 3 2 2 3 10 Baik 

23 MSN 4 4 3 2 13 Baik 

24 NCB 3 4 3 2 12 Baik 

25 PSF 4 3 3 2 12 Baik 

Lampiran 27 
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26 RMS 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

27 RNS 4 3 3 3 13 Baik 

28 RAA 3 2 3 3 11 Baik 

29 RNC 4 3 4 4 15 Sangat Baik 

30 RDN 3 3 3 3 12 Baik 

31 SAC 3 3 2 3 11 Baik 

32 SAW 4 2 3 3 12 Baik 

33 SRH 2 3 3 3 11 Baik 

34 ZKN 4 2 3 3 12 Baik 

Jumlah 115 107 99 101 422 

Rata-Rata 3,38 3,14 2,91 2,97 12,41 

Kategori Baik 

 

Semarang, 17 April 2015 

       Observer 

       

Annisa Nuur Fitriana 

                   NIM 140141349 
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA SIKLUS II 

 

SKOR TERENDAH PENILAIAN KARAKTER SISWA 

 

 

 

SKOR TERTINGGI PENIALAIAN KARAKTER SISWA 

 

 

 

  

Lampiran 28 Lampiran 28 
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REKAPITULASI PENILAIAN PRODUK SISWA SIKLUS II 

No 
Nama 

Kelompok 

Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Kategori Persiapan Pembuatan 

Produk 

Penilaian 

Produk  

1. Kelompok 1 4 2 3 9 Baik 

2. Kelompok 2 3 3 4 10 Sangat Baik 

3. Kelompok 3 4 3 3 10 Sangat Baik 

4. Kelompok 4 4 4 4 12 Sangat Baik 

5. Kelompok 5 4 2 3 9 Baik 

6 Kelompok 6 3 4 3 10 Sangat Baik 

7 Kelompok 7 3 3 4 10 Sangat Baik 

8 Kelompok 8         2 3 4 9 Baik 

9 Kelompok 9 3 2 3 8 Baik 

Jumlah 28 26 31 85 

Rata-Rata 3,11 2,89 3,44 9,44 

Kategori 

 

Baik 

 

Semarang, 17 April 2015 

       Guru Kelas VD 

        

         Iswardani Rusdi 

         1401411163  

Lampiran 29 
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HASIL PENILAIAN PRODUK SISWA  

SIKLUS II 

SKOR TERENDAH PENILAIAN PRODUK SISWA 

 

 

 

SKOR TERTINGGI PENIALAIAN PRODUK SISWA 

 

 

 

Lampiran 30 
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HASIL PEMBUATAN PRODUK SISWA GAMBAR BAGIAN-BAGIAN 

BUMI 

SIKLUS II 

 

 

 

 
 

Lampiran 31 
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CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPA  

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE BERBANTU MEDIA MAKET 

PADA SISWA KELAS VD SD ISLAM HIDAYATULLAH SEMARANG 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas / Semester : VD/II 

Hari/tanggal  :Jumat, 17 April 2015 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran IPA melalui model Take 

and Give berbantu media maket! 

Catatan  : 

1. Siswa berantusias saat guru menuunjukkan media maket dan menebak media 

yang dibawa guru 

3. Beberapa siswa ramai saat proses pembelajaran  

4. Siswa sudah memahami model pembelajaran take and give 

5. Saat kegiatan diskusi, siswa cenderung ramai dengan kelompoknya 

6. Guru belum mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan refleksi 

pembelajaran 

    

 Semarang, 14 April 2015 

       Observer 

 

       Nailis Sa’adah 

      NIM 1401411132 
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FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN 

SIKLUS II 

 

 
Guru membagikan kartu take and give 

 

 
Guru menjelaskan materi pembelajaran 

 
 

Lampiran 33 
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Siswa menuliskan informasi ke dalam kartu take and give 

 
 

 
Siswa melakukan tahapan take and give yaitu saling bertukar informasi 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah  : SD Islam Hidayatullah Semarang  

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : VD /II 

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

Standar Kompetensi  :  

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

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian 

Sumber Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

7.3Mendeskrips

ikan struktur 

bumi 

Lapisan 

atmosfer 

bumi 

7.3.1 Memahami 

lapisan 

penyusun 

atmosfer bumi 

7.3.2 Menyebutkan 

lapisan 

penyusun 

atmosfer bumi 

7.3.3 Menjelaskna 

lapisan 

penyusun 

atmosfer bumi 

1. Siswa membentuk kelompok 

2. Siswa mengamati media maket 

3. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan media 

maket tentang lapisan atmosfer 

bumi 

4. Siswa menuliskan informasi 

pada kartu take and give 

5. Siswa saling bertukar 

informasi. 

6. Siswa berdiskusi mengerjakan 

soal LKK. 

7. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

8. Siswa mendapat penghargaan 

9. Guru dan siswa membuat 

simpulan hasil diskusi.  

2x35me

nit 

Tes 

 

 

 

Obyektif 

Uraian 

 

 

Penilaian 

Sikap 

 

Penilaian 

Produk 

1.Standar isi 2006 

2. Buku BSE IPA 5 

Salingtemas karangan 

Chairil Azmiyawati, dkk 

untuk SD/ MI kelas 

V.hal 125-129 

3. Prastowo, Andi 2011. 

Panduan Kreatif 

Membuat Bahan Ajar 

Inovatif. Yogyakarta: 

Diva Press. 

4. Miftahul, Huda. 2013. 

Model-model 

Pengajaran dan  

Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
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307 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS III 

 Satuan Pendidikan :SD Islam Hidayatullah Semarang 

 Mata Pelajaran  :Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

 Kelas/Semester :VD/ II 

 Hari, tanggal  :Senin, 21 April 2015 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit (1x Pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. Kompetensi Dasar  

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 

 

C. Indikator 

7.3.1 Memahami lapisan penyusun atmosfer bumi 

7.3.2 Menyebutkanlapisan penyusun atmosfer bumi 

7.3.3 Menjelaskan lapisan penyusun atmosfer bumi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan mediamaket tentang lapisan atmosfer siswa dapat 

memahami lapisan penyusun atmosfer bumi. 

2. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan lapisan penyusun atmosfer bumi 

dengan benar 

3. Melalui unjuk kerja siswa dapat menjelaskan lapisan penyusun atmosfer bumi 

dengan tepat 

 

Lampiran 35 
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Karakter yang diharapkan 

(Jujur, Tanggungjawab, Mandiri dan percaya diri, Kerjasama) 

 

E. Materi Pokok 

Lapisan atmosfer 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran  

1. Metode 

1. Tanya jawab 

2. Demonstrasi 

3. Diskusi kelompok 

4. Presentasi 

2. Model Pembelajaran 

Take and Give 

 

G. Media Pembelajaran 

1. Maket tentang lapisan atmosfer 

2. Kartu take and give 

 

H. Langkah – Langkah Pembelajaran 

I. Pra kegiatan ( 5 menit) 

1. Salam 

2. Mengkondisikan kelas 

3. Doa 

4. Presensi 

II. Kegiatan Awal (5 menit) 

1. Apersepsi 

Guru menggali informasi dengan bertanya kepada siswanya. “Kemarin, kita 

telah mempelajari bagian-bagian bumi, sekarang siapa yang tahu lapisan 

yang melindungi bumi kta?” 
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2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema beserta pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

“Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang lapisan atmosfer.” 

3. Guru memberikan motivasi siswa. 

“Untuk itu kalian harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar dapat 

memahami materi ini dengan baik, sehingga kalian mendapat nilai yang 

optimal.” 

III. Kegiatan Inti (45 menit) 

1. Siswa membentuk kelompok dengan 3-4 orang tiap kelompoknya 

2. Siswa dibagikan kartu take and give untuk mencatat materi yang didapat dari 

penjelasan guru  (eksplorasi). 

3. Guru menjelaskan tentang lapisan atmosfer dengan menggunakan media 

maket (elaborasi) 

4. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bagian-bagian bumi 

(eksplorasi). 

5. Siswa menuliskan informasi yang telah didapat dari penjelasan guru melalui 

alat peraga ke dalam kartu take and give yang telah diberikan (eksplorasi). 

6. Setelah menuliskan informasi yang didapat, siswa menukarkan informasi 

sesama anggota kelompok (eksplorasi). 

7. Untuk mengukur pemahaman siswa, guru membagikan dan menjelaskan cara 

mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) tentang bentuk permukaan 

bumi (elaborasi). 

8. Siswa berdiskusi menyelesaikan LKK dengan bimbingan dari guru (elaborasi) 

9. Perwakilan siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil diskusi  

(eksplorasi) 

10. Siswa mengomentari hasil kerja teman yang maju kedepan (elaborasi) 

11. Guru menanggapi hasil diskusi masing-masing kelompok dan menjelaskan 

secara mendetail tentang bentuk permukaan bumi (Konfirmasi). 
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12. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

(Konfirmasi). 

13. Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-

hari(Konfirmasi). 

14. Guru memberikan penghargaan kelompok (konfirmasi). 

15. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum dipahami 

siswa. (konfirmasi) 

16. Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman, memberikan penguatan, 

dan penyimpulan hasil diskusi. (konfirmasi) 

IV. Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

2. Guru dan siswa bersama – sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

4. Guru menutup pembelajaran. 

 

I. Sumber Belajar 

1. Standar isi 2006 

2. Buku BSE IPA 5 Salingtemas karangan Choiril Azmiyawati, dkk untuk SD/ 

MI kelas V.hal 140-141 

3. Prastowo, Andi 2011. Panduan Kreatif Membuat Bahan AjarInovatif. 

Yogyakarta: Diva Press. 

4. Miftahul, Huda. 2013. Model-model Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

J. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian 

a. Tes dalam proses ( selama KBM) 

b. Tes akhir : evaluasi 

2. Teknik Penilaian 
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a. Tes Proses: Pengamatan dalam pembelajaran 

b. Tes Akhir  : Tes Tertulis 

3. Bentuk Penilaian  

Penilaian obyektif : a. Pilihan ganda, dan uraian. 

 b. Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

 

Semarang, 21  April  2015 

Kolaborator     Guru Kelas VD 

           

 Faizah Widyasari, S.Pd   Iswardani Rusdi 

NIC. D-588.0704.125    NIM 140411163 
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Lampiran Perangkat RPP Siklus III 

MATERI AJAR 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

II. Kompetensi Dasar 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi  

 

 

Lapisan Penyusun Atmosfer 

Berbicara tentang Bumi, kita tidak boleh melupakan selubung udara yang 

menyelimuti Bumi.Selubung udara itu disebut atmosfer. Nah, sebelum mengenal 

lebih jauh tentang lapisan bumi, kita akan membahas atmosfer terlebih 

dahulu.Lapisan atmosfer tersusun atas udara.Semakin jauh dari permukaan bumi, 

lapisan udara semakin tipis.Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari pancaran 

sinar dan panas Matahari.Oleh karena itu, lapisan atmosfer paling berperan dalam 

mendukung adanya kehidupan di muka Bumi ini.Lapisan atmosfer ini memiliki 

ketebalan ± 640 kilometer.Atmosfer terdiri atas lapisan troposfer, stratosfer, 

mesosfer, dan termosfer. Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 km dari 

permukaan bumi.Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan 

Bumi.Lapisan inilah yang memengaruhi cuaca.Sebagian besar awan yang 

menyebabkan hujan terbentuk di lapisan ini. 



313 
 

 

 

 

Di atas lapisan troposfer terdapat lapisan stratosfer.Lapisan stratosfer 

berjarak10–50 km di atas permukaan bumi.Udara di lapisan stratosfer sangat 

dingin dan tipis.Balon cuaca dan beberapa pesawat terbang dapat mencapai 

lapisan stratosfer.Lapisan ozon berada di atas lapisan ini.Lapisan ozon adalah 

lapisan yang penting karena melindungi Bumi dari sinar ultraviolet dari Matahari. 

Sinar ultraviolet ini jika langsung mengenai Bumi akan membunuh semua 

makhluk hidup. Lapisan di atas stratosfer yaitu mesosfer.Lapisan mesosfer 

berjarak 50-80 km di atas permukaan bumi. Mesosfer memiliki campuran 

oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida yang sama dengan lapisan di bawahnya. 

Namun, kandungan uap airnya sangat sedikit.Lapisan di atas mesosfer yaitu 

lapisan termosfer.Lapisan termosfer terbentang pada ketinggian 80–500 km di 

atas permukaan bumi.Di lapisan ini terjadi efek cahaya yang disebut 

aurora.Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi yaitu lapisan 

eksosfer.Eksosfer ada di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi.Setelah 

lapisan eksosfer adalah angkasa luar. 

Sekarang kamu telah mengetahui tentang atmosfer beserta lapisan-

lapisannya.Atmosfer ini mempunyai fungsi yang sangat penting.Atmosfer 

melindungi Bumi dari benda-benda angkasa, menjaga agar air tidak menguap ke 

angkasa luar, dan menghalangi sinar ultraviolet dari Matahari menerobos Bumi. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Media dalam bentuk maket yaitu : 
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Contoh media kartu take and give 

KARTU TAKE AND GIVE 

Nama           : 

No. Absen   : 

Kelas            : 

MATERI 

2) Bumi berbentuk bulat pepat 

3) Bumi terdiri dari daratan dan lautan 

4) Contoh permukaan bumi yaitu : gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, 

laut dll. 

MATERI YANG DIPAHAMI 

(i) ............................................................................................. 

(ii) ............................................................................................. 

(iii) ............................................................................................. 

MATERI YANG DIPEROLEH  

1. Nama :.... 

Materi : .............................................................................. 

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

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

2. Nama :.... 

Materi : .............................................................................. 

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

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

3. Nama :.... 

Materi : .............................................................................. 

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

               ............................................................................. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

Tujuan : Mengetahui lapisan-lapisan atmosfer sebagai pelindung 

bumi 

 

 

 

 

Jodohkanlah Lapisan-lapisan atmosfer dibawah ini beserta pengertiannya 

dengan tepat ! 

 

  

Nama Kelompok: 

1. ………………. 3.   ………………. 

2. ……………..... 4.   ………………. 

 

 
Lapisan atmosfer yang 

paling mempengaruhi cuaca 
 

Lapisan atmosfer yang terdapat 

lapisan ozon 

Lapisan yang memiliki 

kandungan uap air yang sedikit 

Lapisan atmosfer yang terjadi 

aurora 

Lapisan atmosfer yang paling 

luar dan dekat dengan luar 

angkasa 

Mesosfer 

Troposfer 

Eksosfer 

Termosfer 

Stratosfer 
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 Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

Sekolah   : SD Islam Hidayatullah Semarang 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VD/II 

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

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Sumber 

Belajar 

Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.3 

Mendeskrips

ikan struktur 

bumi 

Sususnan 

atmosfer 

bumi 

 

7.3.1  

Memahami 

lapisan 

penyusun 

atmosfer bumi 

Tertulis  

 

 

 

Isian 

 

 

Unjuk 

Kerja 

C1 Buku  

Teman  

Guru  

Lingku

ngan  

A2A,3,

A4 

B2,B3 

 

LKK 

7.3.2 

Menyebutkan 

lapisan 

penyusun 

atmosfer bumi 

 

Tertulis 

 

 

 

 

Isian 

 

Unjuk 

Kerja 

C2  

A1,A5,

A6, 

A10 

B1,B4 

 

LKK 

7.3.3 

Menjelaskan 

lapisan penyusun 

atmosfer bumi 

 

Tertulis 

 

Isian 

 

Unjuk 

Kerja 

C2 A7,A8,

A9 

B5 

 

LKK 
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EVALUASI 

A. Berilah Tanda Silang (X) pada Jawaban yang Menurutmu Benar ! 

1. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi yaitu … 

a. Troposfer  c. Termosfer 

b. Stratosfer  d. Eksosfer 

2. Nama lain dari atmosfer adalah … 

c. Payung bumi  c. Kerak bumi 

d. Selubung Bumi d. Plindung bumi 

3. Lapisan udara yang semakin jauh dengan bumi akan semakin … 

e. Dingin   c. Tipis 

f. Panas   d. Tebal 

4. Ketebalan lapisan atmosfer adalah … 

a.± 640 kilometer  c. ± 1000 kilometer 

b. ± 200 kilometer  d. ± 1500 kilometer 

5. Lapisan di atmosfer yang mempengaruhi cuaca terjadi pada lapisan … 

a. Troposfer   c.Stratosfer 

b. Eksosfer   d. Mesosfer 

6. Lapisan ozon berada pada lapisan... 

a. Troposfer   c.Stratosfer 

b. Eksosfer   d. Mesosfer 

7. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari … 

a. Sinar Ultraviolet  c. Sinar X-ray 

b. Sinar Infra merah  d. Sinar Bulan 

8. Kandungan pada lapisan mesosfer adalah... 

a. Nitrogen dan karbon dioksida    

b. Nitrogen dan oksigen  

c. Karbondioksida dan nitrogen 

d. Nitrogen dan oksigen 

9. Pada lapisan termosfer terjadi efek cahaya yang disebut dengan … 

a. Pelangi  c. Gerhana 
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b. Sinar UV  d. Aurora 

10. Urutan lapisan atmosfer yag benar adalah … 

a. Troposfer, Termosfer, Eksosfer, Stratosfer, Mesosfer 

b. Troposfer, Mesosfer, Stratosfer, Termosfer, Eksosfer 

c. Troposfer, Eksosfer, Stratosfer, Mesosfer, Stratosfer 

d. Troposfer, Stratosfer, Mesosfer, Termosfer, Eksosfer 

 

B. Jawablah Pertanyaan di Bawah ini dengan Benar! 

1. Sebutkan kegunaan lapisan atmosfer bagi bumi? 

2. Apa sajakah penyusun lapisan inti luar bumi? 

3. Lapisan apakah yang  memengaruhi cuaca dan membentuk awan yang 

menyebabkan hujan ? 

4. sebutkan akibat jika lapisan ozon semakin menipis! 

5. Gambarkan lapisan penyusun atmosfer! 
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KUNCI JAWABAN 

A. Pilihan Ganda 

1. A    6. C 

2. B    7. A 

3. C    8. A 

4. A    9. D 

5. A    10. D 

B. Uraian 

1. - Untuk melindungi tubuh dari paparan sinar UV 

- Untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa yang akan jatuh 

kebumi. 

- Untuk sarana telekomunikasi 

2. Troposfer Stratosfer, Mesosfer, Termosfer da Eksosfer 

3. Lapisan Troposfer 

4. Akan menyebabkan radiasi karena sinar matahari yang datang ke 

bumi akan sangat panas 

5.  

 
Penskoran 

No Jenis Soal 
No. 

Soal 
Skor 

Total 

Skor 

1. Pilhan 

Ganda 

1-10 Setiap jawaban benar skor 1 

Jawaban salah/tidak menjawab skor 0 
10 

2. Uraian 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jawaban benar skor 1 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 1 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 2 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 3 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

Jawaban benar skor 1 

Menjawab tetapi jawaban salah skor 0 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

Nilai Siswa = Total Skor :2 10 
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LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL TAKE AND GIVE  

BERBANTUAN MEDIA MAKET  

Siklus III 

1. Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

2. Nama Guru  : Iswardani Rusdi 

3. Hari/tanggal  : Selasa, 21 April 2015 

4. Kelas/semester : VD/ II 

5. Mata Pelajaran  : IPA 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berilah tanda check (√) pada kolom tampak yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

4. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Skor 1= Jika deskriptor tidak tampak atau hanya satu deskriptor yang 

tampak. 

b. Skor 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

c. Skor 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

d. Skor 4= Jika semua deskriptor tampak 

(Aqib, 2008: 40) 

No. Indikator Deskriptor Tampak 

(√) 

Skor 

a. Kegiatan Awal 

1. Ketrampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Melakukan apersepsi √  

 

4 

b. Menimbulkan motivasi siswa. √ 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan materi 

√ 

d. Menarik perhatian siswa dengan 

memperlihatkan media 

√ 

Lampiran 36 
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pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

2.  Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

a. Memusatkan perhatian siswa √  

 

 

4 

b. Memberi petunjuk dengan jelas. √ 

c. Membantu siswa membentuk 

kelompok. 

√ 

d. Membentuk kelompok secara 

heterogen. 

√ 

3. Ketrampilan 

menjelaskan 

a. Menyampaikan materi secara jelas. √  

 

4 

b. Menyampaikan materi pelajaran 

secara sistematis. 

√ 

c. Penjelasan materi sesuai dengan 

kemampuan sisw 

√ 

d. Menguasai materi saat pembelajaran. √ 

4.  Keterampilan 

bertanya 

a. Pertanyaan yang disampaikan jelas 

dan dimengerti siswa. 

√  

 

 

4 

b. Pertanyaan yang diberikan sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

√ 

c. Memberikan kesempatan siswa 

untuk menjawab. 

√ 

d. Pertanyaan diberikan kepada kelas 

terlebih dahulu. 

√ 

5. Ketrampilan 

mengadakan 

variasi 

a. Memberikan peraturan kepada siswa 

tentang model pembelajaran take 

and give. 

√  

 

 

 

3 
b. Mengarahkan siswa untuk 

menuliskan informasi 

√ 

c. Memberi contoh penulisan informasi 

pada kartu take and give. 

- 

d. Memberi bimbingan kepada siswa 

untuk saling bertukar informasi. 

√ 

6. Ketrampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

a. Melakukan perpindaan posisi kepada 

semua siswa secara merata. 

√  

 

 

3 

b. Guru menggunakan bahasa yang 

jelas dalam mengajar kelompok 

kecil atau perorangan. 

√ 
 

c. Tegas menyikapi anak yang bandel. - 

d. Guru menjelaskan pada 

perseorangan yang belum paham. 

√ 
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7. Ketrampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

a. Membantu siswa dalam memahami 

permasalahan/ pertanyaan. 

√  

 

4 b. Membimbing siswa untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya. 

√ 

c. Memberi kesempatan siswa untuk 

berdiskusi 

√ 

d. Memberi kesempatan siswa 

melaporkan hasil diskusi 

√ 

8. Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

a. Memotivasi siswa untuk 

berpendapat 

√  

 

4 b. Merespon partisipasi siswa dalam 

pembelajaran 

√ 

c. Menjawab pertanyaan dari siswa 

dengan senang hati 

√ 

d. Membantu siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

√ 

9. Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

a. Memberikan penghargaan diberikan 

kepada kelompok terbaik 

√  

 

4 b. Pemberian penghargaan secara 

verbal (pujian) 

√ 

c. Memberikan penghargaan secara 

non verbal (reward) 

√ 

d. Memberikan motivasi kepada 

kelompok. 

√ 

c. Kegiatan Akhir 

10. Menutup 

pelajaran 

a. Memberikan refleksi tentang pelajaran 

yang telah dipelajari. 

√  

 

 

4 

b. Membimbing siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

√ 

c. Mengadakan evaluasi √ 

d. Memberikan umpan balik kepada 

siswa untuk lebih semangat belajar 

√ 

SKOR TOTAL 38 

KATEGORI PENILAIAN Sangat Baik 
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Skala Penilaian Kategori 

32,5≤ skor ≤40 Sangat Baik 

25≤ skor <32,5 Baik 

17,5≤ skor <25 Cukup 

10≤ skor <17,5 Kurang 

 

Semarang, 21 April 2015 

Kolaborator  

 

Faizah Widyasari, S.Pd 

 NIC. D-588.0704.125  
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REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No Nama 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AFA 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

2. AKN 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

3. ANA 3 3 3 4 3 4 3 4 27 Sangat Baik 

4. AAA 4 3 3 2 3 4 3 3 25 Baik 

5. ASZ 3 3 3 3 3 3 2 4 24 Baik 

6 ARI 3 2 3 3 3 4 3 4 25 Baik 

7 ANM 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

8 AWA 4 3 3 4 3 4 4 4 29 Sangat Baik 

9 DFF 3 3 3 2 3 3 3 4 24 Baik 

10 FAS 4 3 3 3 3 4 2 4 26 Sangat Baik 

11 GAN 4 3 3 4 3 3 3 3 26 Sangat Baik 

12 HAP 4 4 4 4 3 4 3 3 29 Sangat Baik 

13 HMS 3 2 3 3 3 4 3 4 25 Baik 

14 LZA 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Sangat Baik 

15 MNA 3 3 3 3 3 4 3 3 25 Baik 

16 MAN 4 4 4 4 4 4 3 3 30 Sangat Baik 

17 MLN 3 3 3 3 3 3 3 4 25 Baik 

18 MFZ 4 4 3 4 3 4 3 3 28 Sangat Baik 

19 MHA 4 3 3 4 3 4 2 3 26 Sangat Baik 

20 MHD 3 2 3 2 3 3 3 4 23 Baik 

21 MJS 4 3 3 4 3 4 3 4 28 Sangat Baik 

22 MAP 3 3 3 3 2 3 3 4 24 Baik 

23 MSN 4 4 3 3 4 3 3 3 27 Sangat Baik 

24 NCB 4 4 3 4 4 4 2 4 29 Sangat Baik 

25 PSF 4 3 3 4 3 4 3 3 27 Sangat Baik 

26 RMS 4 3 4 3 3 4 3 4 28 Sangat Baik 

Lampiran 37 
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27 RNS 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

28 RAA 3 3 3 3 3 4 3 4 26 Sangat Baik 

29 RNC 4 4 4 4 4 4 4 3 31 Sangat Baik 

30 RDN 3 3 3 2 3 4 3 4 25 Baik 

31 SAC 4 3 3 4 3 3 2 4 26 Sangat Baik 

32 SAW 4 3 3 3 2 4 2 4 25 Baik 

33 SRH 3 3 3 3 3 4 2 4 25 Baik 

34 ZKN 4 3 3 4 3 3 3 4 27 Sangat Baik 

Jumlah  124 110 111 116 109 127 102 122 921 

Rata-Rata 3,64 3,23 3,26 3,41 3,20 3,73 3,00  27,08 

Kategori Sangat Baik 

 

Semarang, 21 April 2015 

       Observer 

   

Nailis Sa’adah 

                   NIM 1401411132 



327 
 

 

 

HASIL PENILAIAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

NILAI TERENDAH AKTIVITAS SISWA 

 

 

 

 

 

Lampiran 38 Lampiran 38 
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NILAI TERTINGGI AKTIVITAS SISWA 
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS III 

NO. NAMA Siklus III 

1 AFA 100 

2 AKN 100 

3 ANA 85 

4 AAA 85 

5 ASZ 70 

6 ARI 45 

7 ANM         90 

8 AWA 85 

9 DFF 80 

10 FAS 75 

11 GAN 90 

12 HAP 100 

13 HMS 50 

14 LZA 100 

15 MNA 75 

16 MAN 100 

17 MLN 85 

18 MFZ 100 

19 MHA 80 

20 MHD 55 

21 MJS 90 

22 MAP 75 

23 MSN 90 

24 NCB 80 

25 PSF 80 

Lampiran 39 
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26 RMS 75 

27 RNS 100 

28 RAA 65 

29 RNC 100 

30 RDN 90 

31 SAC 75 

32 SAW 75 

33 SRH 60 

34 ZKN 85 

Jumlah 2790 

Rata-Rata 82,05 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 45 

Siswa Tuntas 30 

Siswa Belum Tuntas 4 

Presentase Ketuntasan 88,23% 

 

Keterangan : NIlai warna hitam = tuntas , nilai warna merah =tidak tuntas 

 

Semarang, 21 April  2015 

Guru Kelas VD 

                

            Iswardani Rusdi  

 NIM 1401411163 
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA SIKLUS III 

 

NILAI TERENDAH SISWA  

 

 

  

 
NILAI TERTINGGI SISWA  

 

 

 

  

 

Lampiran 40 
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REKAPITULASI KARAKTER SISWA SIKLUS III 

No Nama 

Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Kategori Jujur Mandiri Percaya 

Diri 

Kerjasama  

1. AFA 3 4 4 4 15 Sangat Baik 

2. AKN 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

3. ANA 3 4 3 3 13 Baik 

4. AAA 4 3 2 4 13 Baik 

5. ASZ 2 4 3 4 13 Baik 

6 ARI 3 3 4 2 12 Baik 

7 ANM 4 3 4 4 15 Sangat Baik 

8 AWA 3 4 4 4 15 Sangat Baik 

9 DFF 4 3 3 3 13 Baik 

10 FAS 3 4 4 3 14 Sangat Baik 

11 GAN 3 4 3 4 14 Sangat Baik 

12 HAP 4 4 3 4 15 Sangat Baik 

13 HMS 4 3 2 2 11 Baik 

14 LZA 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

15 MNA 3 3 3 3 12 Baik 

16 MAN 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

17 MLN 3 4 3 4 14 Sangat Baik 

18 MFZ 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

19 MHA 3 4 3 3 13 Baik 

20 MHD 2 3 4 3 12 Baik 

21 MJS 4 4 3 4 15 Sangat Baik 

22 MAP 3 3 3 4 13 Baik 

23 MSN 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

24 NCB 3 4 3 3 13 Baik 

25 PSF 3 3 3 3 12 Baik 

Lampiran 41 
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26 RMS 4 4 3 4 15 Sangat Baik 

27 RNS 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

28 RAA 3 3 3 4 13 Baik 

29 RNC 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

30 RDN 4 4 2 4 14 Sangat Baik 

31 SAC 4 3 3 4 14 Sangat Baik 

32 SAW 4 3 3 4 14 Sangat Baik 

33 SRH 4 3 3 4 14 Sangat Baik 

34 ZKN 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

Jumlah 119 123 113 124 479 

Rata-Rata 3,50 3,61 3,32 3,64 14,08 

Kategori Sangat Baik 

 

Semarang, 21 April 2015 

       Observer 

         

Annisa Nuur Fitriana 

                     NIM 1401411349 
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SISWA SIKLUS III 

 

SKOR TERENDAH PENILAIAN KARAKTER SISWA 

 

 

 

SKOR TERTINGGI PENILAIAN KARAKTER SISWA 

 

 

 

  

Lampiran 42 
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REKAPITULASI PENILAIAN PRODUK SISWA SIKLUS III 

No 
Nama 

Kelompok 

Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Kategori Persiapan Pembuatan 

Produk 

Penilaian 

Produk  

1. Kelompok 1 3 4 4 11 Sangat Baik 

2. Kelompok 2 2 3 3 8 Baik 

3. Kelompok 3 4 3 4 11 Sangat Baik 

4. Kelompok 4 3 2 4 9 Baik 

5. Kelompok 5 4 3 3 10 Baik 

6 Kelompok 6 2 4 4 10 Sangat Baik 

7 Kelompok 7 3 4 3 10 Sangat Baik 

8 Kelompok 8         3 3 4 10 Sangat Baik 

9 Kelompok 9 4 3 4 11 Sangat Baik 

Jumlah 28 29 33 90 

Rata-Rata 3,11 3,22 3,66 10 

Kategori 

 

Sangat Baik 

 

Semarang, 21 April 2015 

       Guru Kelas VD 

              

       Iswardani Rusdi 

       1401411163  

Lampiran 43 



336 
 

 

 

 

HASIL PENILAIAN PRODUK SISWA SIKLUS III 

 

SKOR TERENDAH PENILAIAN PRODUK SISWA 

 

 

 

SKOR TERTINGGI PENILAIAN PRODUK SISWA 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 44 



337 
 

 

 

 

HASIL PRODUK RANAH PSIKOMOTORIK SIKLUS III 

 

 

 

Lampiran 45 
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CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI MODEL TAKE AND GIVE BERBANTU MEDIA MAKET 

PADA SISWA KELAS VD SD ISLAM HIDAYATULLAH SEMARANG 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SD Islam Hidayatullah 

Kelas / Semester : VD/II 

Hari/tanggal  : Jumat, 17 April 2015 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran IPA melalui model Take 

and Give berbantu media maket! 

Catatan  : 

1. Siswa berantusias saat guru menuunjukkan media maket dan menebak media 

yang dibawa guru 

2. Siswa terpacu untuk memperhatikan penjelasan guru sebagai salah satu cara 

untuk bersaing dengan teman lain 

3. Siswa sudah memahami model pembelajaran take and give 

4. Siswa aktif dalam kegiatan diskusi  

5. Guru telah memberikan reward 

    

 Semarang, 14 April 2015 

       Observer 

 

       Nailis Sa’adah 

      NIM 1401411132 

Lampiran 46 
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FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN 

SIKLUS III 

 

Guru membagikan kartu take and give kepada siswa 

 

 

Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media maket 

 

Lampiran 47 
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Siswa mengamati media maket 

 

 

Siswa melakukan tahapan take and give yaitu saling bertukar informasi 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi LKK 

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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SURAT-SURAT PENELITIAN 

 

Lampiran 48 
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