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ABSTRAK 

Septianawati, Evi. 2015. “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

Menggunakan Model Numbered Head Together (NHT) Dengan Media CD 

Interaktif Pada Siswa Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang”. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd. 

 

 Latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran belum berjalan 

secara optimal, karena guru belum memanfaatkan siswa yang pandai agar dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai, siswa cenderung menggerombol dengan 

teman akrabnya sehingga tidak bisa bekerjasama secara sungguh-sungguh dengan 

teman lainnya, guru belum pernah menggunakan media CD Interaktif ketika 

pembelajaran sehingga dalam menyampaikan materi kurang menarik perhatian 

siswa, dan iklim pembelajaran kurang kondusif karena masih banyak siswa yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA berdasarkan data prasiklus menunjukkan bahwa sebanyak 20 siswa (52,6%) 

dari 38 siswa mendapat nilai di bawah KKM yaitu 65. Rumusan masalah 

penelitian ini yaitu bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang?. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (keterampilan guru, aktivitas siswa, 

iklim pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa) IPA 

kelas IV SDN Patemon 01 Semarang menggunakan model Numbered Head 

Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

 Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap 

siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 

penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor keterampilan guru setiap siklus 

berturut-turut sebesar 24,5 (baik); 30 (baik); 37,5 (sangat baik). Perolehan skor 

aktivitas siswa setiap siklus berturut-turut sebesar 24,95 (baik); 29,75 (baik); 31,7 

(sangat baik). Perolehan skor iklim pembelajaran setiap siklus berturut-turut 

sebesar 19 (baik); 20 (baik); 24 (sangat baik). Perolehan skor kualitas media 

pembelajaran setiap siklus berturut-turut sebesar 18 (baik); 20 (baik); 27,5 (sangat 

baik). Persentase ketuntasan klasikal hasil belajar aspek pengetahuan setiap siklus 

berturut-turut sebesar 71,05%; 73,68%; 94,74%.  

Simpulan penelitian adalah model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas media 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. Saran 

bagi guru agar melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

Kata kunci: CD Interaktif, Kualitas Pembelajaran IPA, Numbered Head Together
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita 

Negara Indonesia. Pendidikan selalu mengalami perubahan dan perbaikan sesuai 

dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Upaya perubahan dan 

perbaikan tersebut bertujuan agar pembelajaran di Indonesia dapat berjalan lebih 

baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 31 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena 

itu perihal pendidikan disusun dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang bertujuan mengembangkan keterampilan, membentuk 

watak, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi siswa, 

berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, demokratis, dan menjadi warga 

bertanggung jawab. 

Dalam kebijakan pendidikan nasional yang terdapat dalam UU Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai 
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tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pembelajaran memuat kompetensi yang harus 

dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Sementara kurikulum yang saat ini 

digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun 

oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.  

Sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan UU Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 37 ayat 1 yang menetapkan bahwa kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah wajib memuat pembelajaran salah satunya adalah IPA. Salah satu 

muatan pokok bagi siswa karena IPA merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari peristiwa-peristwa alam dan merupakan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan, yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-

hari siswa dengan lingkungan.  

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran IPA harus 

mencakup beberapa standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Standar 

kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang berisi tentang standar 

kompetensi IPA merupakan standar minimun yang secara nasional harus dicapai 

oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum pada setiap satuan 

pendidikan. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan siswa 

agar dapat memahami alam sekitar, untuk itu penting bagi guru untuk dapat 

menyampaikan pembelajaran IPA melalui pembelajaran yang tepat. 
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Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut adalah dengan 

menyesuaikan karakteristik siswa melalui pembelajaran yang efektif. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang 

Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah 

standar proses. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa.  

Dengan melaksanakan proses pembelajaran sesuai peraturan pemerintah 

tersebut diharapkan melalui bantuan guru siswa dapat mencapai standar 

kompetensi dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pembelajaran IPA. 

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan 

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. 

Pembelajaran IPA sangat penting diajarkan di SD/MI karena bertujuan 

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) memperoleh keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan 

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

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 
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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 (Depdiknas, 2006:2).  

Tujuan pembelajaran IPA tidak akan tercapai apabila siswa hanya pasif 

mendengarkan penjelasan dari guru di dalam kelas. Pembelajaran akan lebih 

berkesan dan bermakna dalam diri siswa apabila mereka ikut berpartisipasi aktif 

dalam memecahkan masalah atau soal yang diberikan oleh guru yang berkaitan 

dengan materi yang sedang dipelajari. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran 

tersebut, maka guru bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan 

kelas harus memberikan motivasi dan melaksanakan pembelajaran yang mampu 

membangkitkan semangat siswa untuk belajar.  

Tercapainya hasil pembelajaran IPA belum sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Pembelajaran IPA saat ini masih jauh dari harapan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yaitu pembelajaran yang mendidik, mencerdaskan, 

membangkitkan aktivitas dan kreativitas siswa. Berdasarkan survei Programme 

for International Student Assesment (PISA) yaitu suatu program penilaian skala 

internasional yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa (berusia 15-16 
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tahun) bisa menerapkan pengetahuan yang sudah mereka pelajari di sekolah, pada 

tahun 2012 Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi 

dalam tes. Disebutkan bahwa kemampuan matematika dan sains siswa-siswi di 

Indonesia menduduki peringkat bawah dengan skor 375. Hal ini tentu harus 

mendapatkan perhatian utama agar pendidikan di Indonesia dapat terus maju dan 

tidak tertinggal dengan negara-negara lain di sekitarnya. Rendahnya kemampuan 

siswa tersebut tidak sepenuhnya kesalahan siswa. Selama ini pembelajaran hanya 

berpusat pada guru dan tidak berusaha membuat siswa aktif, tertarik, dan 

termotivasi dalam pembelajaran. Guru kurang kreatif dalam melaksanakan 

pembelajaran sehingga minat siswa dalam menerima pembelajaran kurang. 

Permasalahan di atas merupakan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa hasil pembelajaran IPA belum optimal. Pada kenyataannya proses 

pembelajaran IPA yang diterapkan di sekolah kurang mampu mengembangkan 

kemampuan berfikir siswa. 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 bertahan lama dalam memori ingatan siswa. Pembelajaran IPA 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, 

pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah. 
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Kenyataan pelaksanaan pembelajaran IPA di atas juga terjadi di SDN 

Patemon 01 Semarang. Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator melalui data 

tes terdapat permasalahan dalam pembelajaran IPA. Temuan permasalahan 

diantaranya sebagai berikut: proses pembelajaran belum berjalan secara optimal 

karena guru (peneliti) belum memanfaatkan siswa yang pandai agar dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai, siswa cenderung menggerombol dengan 

teman akrabnya sehingga tidak bisa bekerjasama secara sungguh-sungguh dengan 

teman lainnya, guru belum pernah menggunakan media CD Interaktif ketika 

pembelajaran sehingga dalam menyampaikan materi kurang menarik perhatian 

siswa, dan iklim pembelajaran kurang kondusif karena masih banyak siswa yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru. 

Hal ini didukung oleh data hasil belajar dalam pembelajaran IPA pada 

siswa kelas IV semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 masih di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yaitu 65. Hasil ini menyatakan bahwa masih banyak 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, yaitu 52,6% (20 dari 38 siswa) dan 

hanya 47,4% (18 dari 38 siswa) yang mencapai KKM. Dengan melihat data hasil 

belajar dalam pembelajaran IPA tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan perbaikan 

pembelajaran dengan melakukan tindakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA. Berdasarkan diskusi tim peneliti, untuk memecahkan 

masalah pembelajaran tersebut akan menetapkan alternatif tindakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif.  
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Menurut Trianto (2011:62) Numbered Head Together (NHT) atau 

penomoran berpikir bersama merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional. Numbered Head Together (NHT) pertama kali 

dikembangkan oleh Spenser Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Numbered Heads Together 

(NHT) adalah metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat 

suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil nomor. Kelebihan model 

Numbered Head Together (NHT) adalah setiap siswa menjadi siap semua, siswa 

dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, dan siswa yang pandai dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai siswa (Hamdani, 2011:89). Manfaat dalam 

penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Siswa menjadi 

lebih antusias untuk mengikuti proses pembelajaran IPA. Penggunaan CD 

Interaktif dalam proses pembelajaran merupakan media yang sangat efektif untuk 

membantu proses pembelajaran individual maupun kelompok. 

Pada awal pembelajaran media harus mempertunjukkan sesuatu yang 

dapat menarik perhatian semua siswa. Menurut Prastowo (2014:327) menyatakan 

bahwa CD Interaktif memiliki beragam bentuk variasi, ada yang berbentuk 

permainan, soal-soal, dan berbentuk materi bahan ajar. Bahan ajar interaktif 

merupakan bahan ajar yang bersifat aktif, didesain agar dapat melakukan perintah 

balik kepada pengguna untuk melakukan suatu aktivitas. Dalam bahan ajar 

interaktif ini, pengguna (siswa) terlibat interaksi dua arah dengan bahan ajar yang 
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sedang dipelajari. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact 

disk (CD). Dengan cara yang demikian, media pembelajaran ini cukup efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Menurut beberapa penelitian ditemukan bahwa model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pulung Dhian Wijanarko (2014) dengan 

judul “Numbered Head Together Berbantuan Media Audio Visual untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn.” Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa meningkat pada setiap siklusnya. (Jurnal 

Unnes Vol 3: No: 1 Tahun 2014) 

Selain itu, pemakaian media CD Interaktif juga didukung oleh penelitian 

penelitian yang dilakukan oleh L. Rachmiazasi M. (2012) dengan judul 

“Keefektifan Pembelajaran Matematika dengan Cooperative Learning “THIPAS” 

dikemas dalam CD Interaktif pada materi pecahan Kelas IV.” Hasil penelitian 

menunjukkan hasil belajar pada kelas eksperimen secara individu telah memenuhi 

KKM yaitu 65 dan pencapaian rata-rata klasikal sebesar 68,79%. (Unnes Vol: 1 

No: 1 Tahun 2012) 

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dan penerapan 

media pembelajaran CD Interaktif memiliki pengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa. Maka peneliti akan mengkaji permasalahan pembelajaran IPA 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan kualitas 
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pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) dengan 

media CD Interaktif pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang” 

 

1.2 Perumusan dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Umum 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan umum sebagai berikut: bagaimana cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang? 

1.2.2 Rumusan Khusus 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Apakah model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN 

Patemon 01 Semarang? 

2. Apakah model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN 

Patemon 01 Semarang? 

3. Apakah model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif 

dapat meningkatkan iklim pembelajaran IPA kelas IV SDN Patemon 01 

Semarang? 

4. Apakah model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif 

dapat meningkatkan kualitas media pembelajaran IPA kelas IV SDN Patemon 

01 Semarang? 
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5. Apakah model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang meliputi: pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN Patemon 01 Semarang? 

1.2.3 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan diskusi bersama kolaborator, bertolak dari akar penyebab 

masalah maka didapatkan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media CD Interaktif untuk pemecahan masalah.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran model Numbered Head Together 

(NHT) menurut Huda (2014:203) yang dipadukan dengan media CD Interaktif 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru membagi jumlah siswa ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda. 

2. Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif. 

3. Guru memberikan pertanyaan dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

4. Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok memahami 

pertanyaan atau mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dengan baik. 

5. Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dan siswa yang 

nomor kepalanya sesuai segera mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

secara individu. 
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6. Guru memanggil nomor kepala siswa yang lain untuk menanggapi laporan 

hasil kerja kelompok yang dipresentasikan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN 

Patemon 01 Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan keterampilan guru kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif.  

2. Meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif. 

3. Meningkatkan iklim pembelajaran kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif. 

4. Meningkatkan kualitas media pembelajaran kelas IV SDN Patemon 01 

Semarang dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head 

Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

5. Meningkatkan hasil belajar siswa yang meliputi: pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dalam pembelajaran 
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IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD 

Interaktif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

guru untuk menggunakan model pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran 

IPA atau dalam pembelajaran lain. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

atau pendukung teori untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pembelajaran IPA. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi 

pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di pendidikan 

sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif dapat meningkatkan keterampilan mengajar 

guru dalam mengelola pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

guru sehinggga mampu mengarahkan siswa dalam memecahkan masalah, guru 

lebih percaya diri dalam mengajar, memberikan kesempatan untuk berperan aktif 

dalam mengembangkan keterampilan diri dan pengetahuan, serta guru dapat 

memanfaatkan media sebagai alat pedukung pembelajaran. 
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1.4.2.2 Bagi Siswa 

Dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif meningkatkan aktivitas belajar siswa, siswa 

menjadi lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran IPA, motivasi dan 

minat belajar siswa meningkat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam memecahkan masalah, dan pemahaman siswa terhadap materi dapat 

tercapai secara maksimal sehingga hasil belajar siswa meningkat.  

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif dapat memberikan masukan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif. Peningkatan mutu pembelajaran ini memberikan kontribusi dalam 

peningkatan mutu sekolah. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan bagi sekolah. Hasil penelitian dapat dijadikan tolak ukur pengambilan 

kebijakan dalam rangka perbaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat dicapai secara 

optimal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untu 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010:2). Sedangkan menurut Daryanto (2012:17) belajar ialah suatu proses 

interaksi antara berbagai unsur yang berkaitan. Unsur utama dalam belajar adalah 

individu sebagai peserta belajar, kebutuhan sebagai sumber pendorong, situasi 

belajar yang memberikan kemungkinan terjadinya belajar. Menurut Sanjaya 

(2008:107) belajar adalah proses berpikir menekankan kepada proses mencari dan 

menemukan pengetahuan melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Beberapa ciri belajar menurut Darsono (dalam Hamdani 2011:22) adalah: 

(1) belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan, tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar, (2) belajar 

merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakili oleh orang lain, jadi belajar 

bersifat individual, (3) belajar merupakan proses interaksi antara individu dan 

lingkungan, individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu, 

keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk 

belajar, dan (4) belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang juga 
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belajar, perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya.  

Menurut Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran 

adalah: kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, mengalami sendiri, 

pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan, dan 

perbedaan individual. Slameto (2010:27) menyatakan bahwa prinsip-prinsip 

belajar diantaranya: berdasarkan prasyarat diperlukan untuk belajar, sesuai hakikat 

belajar, sesuai materi/bahan yang harus dipelajari, dan syarat keberhasilan belajar. 

Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada 

dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor Intern, di dalam faktor 

intern ada tiga faktor yaitu, faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. Faktor jasmaniah yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor kedua 

adalah faktor psikologis, dalam faktor psikologis ada tujuh faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu faktor inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan. Faktor yang ketiga yaitu faktor kelelahan. Dalam faktor kelelahan ini 

ada dua macam yaitu kelelahan rohani dan kelelahan jasmani. Agar siswa dapat 

belajar dengan baik, maka harus menghindari agar tidak terjadi kelelahan dalam 

belajar.  

Faktor yang mempengaruhi belajar yang kedua adalah faktor ekstern, 

faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 

faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor 

keluarga dalam keluarga, siswa  yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 
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rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan. Faktor yang kedua yaitu metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat peraga, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, 

dan tugas rumah, dan faktor yang ketiga adalah masyarakat, yaitu kegiatan siswa 

dalam masyarakat, media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan sehingga 

terjadi perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungannya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam 

diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang 

berasal dari luar individu. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Menurut Darsono (dalam Hamdani 2011:23) menurut aliran behavioristik 

pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan 

pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Sedangkan 

menurut Sugandi aliran humanistik mendiskripsikan pembelajaran sebagai 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Pembelajaran harus direncanakan supaya tujuan utama tersebut dapat  
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tercapai.  Dalam  proses  pembelajaran,  terjadi  interaksi  antara guru  dan  siswa  

yang  tentunya  mempunyai  tujuan. Menurut Uno (2009:2), pembelajaran 

memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk 

membelajarkan siswa. Pengalaman siswa akan   menjadi suatu hal yang berguna 

dalam pembelajaran karena berasal dari kejadian yang  benar-benar dialami oleh 

siswa itu sendiri. Guru mempunyai peran penting dalam merencanakan 

pembelajaran yang diperuntukkan kepada siswa.  

Menurut Hamdani (2011:48) terdapat komponen-komponen dalam suatu 

pembelajaran. Beberapa komponen-komponen pembelajaran diantaranya sebagai 

berikut: (1) tujuan pembelajaran merupakan kemampuan-kemampuan yang 

diharapkan dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajar, (2) materi 

pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan, materi harus diupayakan 

mampu dikuasai siswa, (3) kegiatan pembelajaran merupakan interaksi guru, 

siswa, dan materi, dalam interaksi siswa yang lebih aktif, bukan guru, (4) strategi 

merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penggunaan metode 

sebaiknya bervariasi, (5) media adalah segala sesuatu yang digunakan mencapai 

tujuan pembelajaran, dan (6) sumber belajar adalah segala sesuatu yang terdapat 

materi pelajaran.  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran  merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh guru dan siswa, 

dimana siswa dikondisikan untuk terlibat ke dalam pengalaman belajar yang 

difasilitasi oleh guru, sehingga siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar secara 

efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.  Dalam suatu pembelajaran terdapat 



18 

 

 
 

beberapa komponen yang saling berkaitan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, menggunakan strategi dalam 

pembelajaran, materi, media, dan sumber belajar yang sesuai. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari learning yang mempunyai 

makna secara leksikal yang berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Pada 

pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir 

lingkungan terjadinya pembelajaran. Jadi, subjek pembelajaran adalah siswa. 

Pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran adalah dialog interaktif. 

Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif (Suprijono, 2011:11). 

Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah merupakan perwujudan 

yang mendukung upaya perbaikan pengelolaan pendidikan. Menurut Etzioni 

(dalam Hamdani, 2011:194) kualitas dapat diartikan dengan istilah mutu atau 

keefektifan. Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup 

berbagai faktor didalam maupun diluar diri seseorang. Efektivitas tidak hanya 

dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya. Disamping itu, efektivitas juga 

dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dicapai oleh seseorang. Dengan 

demikian, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran 

atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan.  

Uno (2011:153), mengemukakan bahwa kualitas pembelajaran 

mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama 

ini berjalan dengan baik dan menghasilkan luaran yang baik pula. Agar 
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pembelajaran dapat berjalan baik maka perbaikan pengajaran diarahkan pada 

pengelolaan proses pembelajaran. Peran strategi pembelajaran yang 

dikembangkan di sekolah sangat penting dalam menghasilkan luaran pendidikan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Menurut Depdiknas (2004:7) kualitas pembelajaran adalah intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergi guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, 

fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat antara lain dari perilaku pendidik guru (dalam penelitian ini keterampilan 

guru), perilaku dan dampak belajar siswa (dalam penelitian ini aktivitas dan hasil 

belajar siswa), iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sistem pembelajaran. Penjelasan indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut. 

a. Perilaku pendidik guru (keterampilan guru), dilihat dari kinerja berikut:  

1) Membangun sikap positif siswa terhadap profesi guru. 

2) Menguasai disiplin ilmu, keluasan, dan kedalaman materi. 

3) Memberi layanan sesuai kebutuhan siswa. 

4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik. 

5) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan. 

b. Perilaku dan dampak belajar siswa (aktivitas dan hasil belajar siswa), yaitu:  

1) Memiliki sikap positif terhadap media dan iklim belajar.  

2) Memperluas, menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

3) Menguasai materi ajar dalam kurikulum.  

4) Memahami karakteristik dan cara belajar siswa.  
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5) Menguasai rancangan penilaian pembelajaran. 

c. Iklim pembelajaran mencakup:  

1) Suasana kelas kondusif dan menyenangkan.  

2) Semangat kreativitas guru.  

3) Suasana sekolah kondusif bagi tumbuhnya penghargaan siswa. 

d. Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari:  

1) Kesesuaian dengan tujuan dan kompetensi pembelajaran.  

2) Keseimbangan keluasan, kedalaman materi, dan waktu yang ada.  

3) Partisipasi aktif siswa.  

4) Materi sistematis dan kontekstual.  

5) Bermanfaat sesuai perkembangan bidang ilmu, teknologi, dan seni.  

6) Materi memenuhi kriteria filosofis, profesional, psikopedagogis, praktis. 

e. Kualitas media pembelajaran tampak dari:  

1) Menciptakan pengalaman belajar bermakna.  

2) Memfasilitasi interaksi siswa, guru, dan bidang ilmu yang relevan.  

3) Memberi pengalaman belajar siswa.  

4) Mengubah suasana belajar aktif untuk berdiskusi dan mencari informasi 

melalui berbagai sumber belajar. 

f. Sistem pembelajaran menunjukkan kualitasnya jika:  

1) Menonjolkan ciri khas keunggulannya.  

2) Memiliki perencanaan yang matang.  

3) Ada semangat perubahan sesuai visi dan misi sekolah.  

4) Perlunya pengendalian dan penjaminan mutu sekolah. 
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Dari beberapa pengertian kualitas pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pembelajaran merupakan suatu tingkat keberhasilan untuk 

pencapaian tujuan dan sasaran dalam pembelajaran, dalam proses memfasilitasi 

dan mengorganisir lingkungan bagi siswa. Pencapaian tujuan tersebut meliputi 3 

ranah pendidikan yaitu berupa peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

melalui proses pembelajaran. Batasan variabel kualitas pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, 

media pembelajaran, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Berikut 

penjabarannya. 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skill), merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Menurut Rusman (2014:80), 

keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku 

bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagi modal 

awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan 

profesional.  Keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya 

dapat digambarkan melalui 8 keterampilan mengajar.  

Menurut Tuerney dalam (Anitah, 2009: 7.2 – 8.63) menyebutkan ada 8 

keterampilan dasar mengajar guru yang perlu dimiliki oleh guru untuk 

keberhasilan pembelajaran, yaitu keteramplan bertanya, keterampilan memberi 

penguatan, keterampilan memberi variasi, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing 
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diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorangan.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Usman (2006:74) menyatakan bahwa 

keterampilan dasar mengajar dapat dilatih melalui micro-teaching yang harus 

dikuasai terlebih dahulu oleh praktikan atau calon guru sebelum melaksanakan 

praktik pengalaman lapangan di lembaga pendidikan, yakni TK atau SD, SLTP 

atau SMU. Keterampilan dasar itu mencakup delapan keterampilan dasar yang 

meliputi keterampilan memberi penguatan, bertanya, menggunakan variasi, 

menjelaskan, membuka pelajaran, keterampilan menutup pelajaran, mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, mengelola kelas, dan membimbing diskusi 

kelompok kecil. Secara terperinci akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.1.3.1.1 Keterampilan bertanya 

Menurut Anitah (2009:7.7-7.15) keterampilan bertanya bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir. Selain itu 

kegiatan bertanya bertujuan untuk meningkatkan terjadinya interaksi antara guru 

dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa.  

Sedangkan menurut Usman (2006:74) bertanya merupakan ucapan verbal 

yang meminta respons dari seseorang yang dikenai. Komponen-komponennya 

yaitu sebagai berikut. 

1) Keterampilan dasar, meliputi pengungkapan pertanyaan secara jelas dan 

singkat, pemberian acuan, pemusatan ke arah jawaban yang diminta, 

pemindahan giliran menjawab, penyebaran pertanyaan, pemberian  waktu 

berpikir, dan pemberian tuntunan. 
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2) Keterampilan lanjutan, meliputi pengubahan tuntutan tingkat kognitif 

pertanyaan, urutan pertanyaan, melacak, dan keterampilan mendorong 

terjadinya interaksi antar siswa. 

2.1.3.1.2 Keterampilan memberi penguatan 

Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam 

merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan 

tingkah laku  tersebut timbul kembali. Pada saat guru memberikan penguatan, 

guru melakukan suatu tindakan kepada siswa sebagai tanggapan terhadap aktivitas 

siswa. Komponen-komponennya sebagai berikut. 

1) Penguatan  verbal, dapat berupa kata-kata atau kalimat yang diucapkan guru. 

2) Penguatan gestural, diberikan dalam bentuk mimik, gerakan wajah atau 

anggota badan  yang dapat memberikan kesan kepada siswa. 

3) Penguatan dengan cara mendekati, dikerjakan dengan cara mendekati siswa 

untuk  menyatakan  perhatian guru terhadap pekerjaan, tingkah laku, atau 

penampilan siswa. 

4) Penguatan dengan sentuhan, guru dapat menyatakan penghargaan kepada siswa 

dengan  menepuk pundak siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat 

tangan siswa. 

5) Penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan, dapat berupa 

meminta  siswa membantu temannya bila dia selesai mengerjakan pekerjaan 

terlebih dahulu dengan cepat, siswa diminta memimpin kegiatan, dan lain-lain. 

6) Penguatan berupa tanda atau benda 

Merupakan usaha guru dalam  menggunakan bermacam- macam simbol 
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penguatan untuk menunjang tingkah laku siswa yang positif. 

2.1.3.1.3 Keterampilan menggunakan variasi 

 Menggunakan variasi diartikan sebagai  perbuatan  guru dalam konteks 

proses belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi  kebosanan  siswa, sehingga 

dalam  proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan  ketekunan, keantusiasan, 

serta berperan serta secara aktif. Guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

untuk meminimalisir kejenuhan siswa. Komponen-komponennya yaitu sebagai 

berikut. 

1) Variasi dalam gaya mengajar guru, meliputi variasi suara, pemusatan perhatian,  

kesenyapan, kontak pandang,  gerakan badan dan mimik, dan perubahan posisi 

guru. 

2) Variasi penggunaan  media  dan bahan-bahan pengajaran, meliputi  media dan 

bahan  pengajaran  yang  dapat didengar (oral),  media dan bahan pengajaran 

yang dapat dilihat (visual), serta media dan bahan pengajaran yang dapat 

disentuh, diraba, atau dimanipulasikan. 

3) Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa 

 Rentangan interaksi dapat bergerak di antara dua kutub yang ekstrem, yakni 

guru sebagai pusat kegiatan dan siswa sebagai pusat kegiatan. 

2.1.3.1.4 Keterampilan menjelaskan 

 Menurut Anitah (2009:7.53-7.59) menjelaskan adalah penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan satu dengan yang lainnya. Guru menjelaskan topik pembahasan materi 

dan tujuan pembelajaran, sehingga siswa memahami apa yang akan dipelajari.  
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 Sedangkan menurut Usman (2006:74) menjelaskan berarti menyajikan 

informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan 

menunjukkan hubungan. Komponen-komponennya yaitu sebagai berikut. 

1) Merencanakan, meliputi isi pesan yang akan disampaikan (materi) dan 

penerima pesan (siswa dengan segala kesiapannya). 

2) Menyajikan penjelasan, meliputi kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, 

memberikan penekanan, pengorganisasian, dan balikan. 

2.1.3.1.5 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan   guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan  menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa 

yang akan dipelajari. Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri 

kegiatan inti  pelajaran. Maksudnya adalah memberikan gambaran menyeluruh 

tentang apa yang   telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian   siswa, 

dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

1) Komponen membuka pelajaran, meliputi menarik perhatian siswa, 

menimbulkan motivasi,  memberikan acuan, dan membuat kaitan. 

2) Komponen  menutup  pelajaran, meliputi  meninjau  kembali dengan cara 

merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan dan mengevaluasi dengan 

berbagai bentuk evaluasi. 

2.1.3.1.6 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam  konteks  belajar-mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk kelompok 

kecil, dan hanya seorang untuk perorangan. Komponen-komponennya yaitu 
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sebagai berikut. 

1) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

2) Keterampilan mengorganisasi 

3) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 

4) Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

2.1.3.1.7 Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan  mengelola  kelas  merupakan  keterampilan guru  untuk  

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke 

kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan 

ataupun melakukan kegiatan remedial. Komponen-komponennya yaitu sebagai 

berikut. 

1) Keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal, meliputi menunjukkan sikap tanggap, membagi 

perhatian, memusatkan   perhatian kelompok, memberikan petunjuk-petunjuk 

yang jelas, menegur, dan memberi penguatan. 

2) Keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal,  meliputi  memodifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, dan 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

2.1.3.1.8 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perseorangan 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan   

melibatkan  sekelompok  siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau 

pemecahan masalah. Komponen membimbing kelompok kecil ada delapan, 
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antara lain sebagai berikut. 

1) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. 

2) Memperluas masalah atau urunan pendapat. 

3) Menganalisis pandangan siswa. 

4) Meningkatkan urunan siswa. 

5) Mentebarkan kesempatan bervariasi. 

6) Menutup diskusi. 

Setelah mengkaji teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan tersebut perlu dimiliki oleh seorang guru, karena guru mempunyai 

peran sangat penting  dalam proses pembelajaran yang dapat mendorong aktivitas  

siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar siswa yang maksimal. Guru  

memerlukan keterampilan-keterampilan agar bisa menjalankan kewajibannya 

sebagai pendidik dengan benar ketika proses pembelajaran di kelas.  

Teori tersebut digunakan untuk menyusun instrumen penilaian.  

Indikator keterampilan guru yang sesuai dengan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif meliputi: (1) melaksanakan pra pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran), (2) membuka pelajaran dengan apersepsi dan 

motivasi (keterampilan bertanya), (3) membimbing siswa dalam pembentukan 

kelompok (keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan), (4) 

menyampaikan materi pembelajaran (keterampilan menjelaskan), (5) memilih 

dan menggunakan CD Interaktif (keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan), (6) membimbing siswa dalam kerja kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil), (7) mengelola kondisi kelas selama 
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pembelajaran (keterampilan mengelola kelas), (8) membimbing siswa 

menampilkan hasil kerja kelompok (keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil), (9) memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa (keterampilan 

memberi penguatan), dan (10) melaksanakan kegiatan akhir pembelajaran 

(keterampilan menutup pelajaran). 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Menurut Djamarah (2008:2) kualitas perilaku dan dampak belajar siswa 

dapat dilihat dari kemampuan mereka yaitu aktivitas siswa. Aktivitas merupakan 

akses terpenting dalam belajar. Belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu 

secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan 

sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekitar. Aktivitas sebagai serangkaian 

kegiatan jiwa, raga, psikofisik menuju perkembangan pribadi individu seutuhnya, 

yang menyangkut unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa (psikomotorik). 

Sejalan  dengan  pernyataan  di atas, Hamalik (2010:171) mengemukakan 

bahwa pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang  menyediakan  kesempatan  

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Ketika melakukan aktivitas, 

berarti anak telah berbuat sesuatu  dalam bentuk tingkah laku  yang  bisa  dilihat  

secara  nyata  dan  dapat  diamati.  Aktivitas anak ketika sedang belajar atau 

segala bentuk aktivitas anak yang bisa menyebabkan perubahan tingkah laku. 

Aktivitas yang dimaksud merupakan aktivitas yang tampak atau nyata. 

Pembelajaran hendaknya menitik beratkan pada aktivitas siswa dengan cara 

memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk beraktivitas dan berkreatifitas 

dalam mengembangkan potensinya.  
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Menurut Rusman (2014:392) menyatakan bahwa dengan proses belajar 

yang menekankan pada aktivitas siswa, pembelajaran lebih bermakna dan 

mengembangkan kepribadian siswa secara menyeluruh. Karena dengan proses 

belajar mengajar tersebut siswa mendapatkan pengalaman langsung. Suasana 

belajar demokratis ada kebebasan siswa dalam belajar, menyampaikan 

pertanyaan, mengajukan pendapat, dan berdialog dengan teman satu kelas 

sehingga menumbuhkan keaktifan belajar siswa dan memberi peluang mencapai 

hasil belajar yang optimal (Sudjana, 2009:42). 

Banyak jenis aktivitas yang dilakukan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) menggolongkan 

kegiatan siswa sebagai berikut: 

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

memperhatikan gambar demonstrasi percobaan, pekerjaan orang lain. 

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

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

musik, pidato. 

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

menyalin. 

5) Drawing activities,  misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

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

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

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

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

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswaadalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran untuk 

mencapai perubahan yang lebih baik dari hasil yang didapatkannya, baik berupa 

ilmu pengetahuan maupun perilaku. Peningkatan aktivitas siswa perlu dilakukan 

agar tercipta pembelajaran yang berkualitas, dengan adanya peningkatan aktivitas 

siswa akan mengakibatkan pada hasil belajar siswa menjadi lebih baik.  

Teori tersebut digunakan untuk menyusun instrumen penilaian. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif meliputi: (1) mempersiapkan diri  dalam mengikuti 

pembelajaran  (emotional activities), (2) merespon apersepsi yang diberikan guru 

(listening activities, oral activities, mental activities), (3) membentuk kelompok 

sesuai dengan petunjuk guru (oral activities, mental activities), (4) 

memperhatikan penjelasan materi pembelajaran dari guru (emotional activities, 

mental activities), (5) berpartisipasi dengan media CD Interaktif (visual activities, 

mental activities), (6) keaktifan siswa dalam kerja kelompok (oral activities), (7) 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib (emotional activities), (8) 

menyampaikan dan menanggapi hasil kerja kelompok (oral activities, mental 

activities), (9) menyimpulkan materi pembelajaran (oral activities), dan (10) 

mengerjakan soal evaluasi (writing activities). 
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2.1.3.3 Iklim Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif jika faktor-faktor 

yang mendukung berhasilnya kegiatan pembelajaran akan diciptakan. Salah satu 

faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah iklim belajar yang kondusif 

atau optimal. Iklim belajar yang kondusif atau optimal berkaitan dengan 

pengaturan orang atau barang. Misalnya, pengaturan tempat duduk siswa yang 

sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, ruangan kelas yang bersih dan 

terang, alat pelajaran yang menarik atau hubungan guru-siswa dan siswa-

siswayang sehat dan akrab. Guru memegang peranan penting di dalam 

menciptakan iklim kelas yang kondusif (Anitah, 2009:8.34). 

Menurut Mulyasa (2013:91) untuk menciptakan dan memelihara iklim 

pembelajaran yang optimal, guru harus menunjukan sikap tanggap dengan cara 

memandang secara seksama, mendekati, memberi pernyataan, dan memberi 

reaksi, kemudian memberikan perhatian secara visual dan verbal, memusatkan 

perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dalam pembelajaran, 

memberikan petunjuk yang jelas, memberikan teguran secara bijaksana, dan 

memberi penguatan jika diperlukan. Sedangkan menurut Susanto (2015:17) 

suasana pengajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

siswa dalam belajar. Suasana pengajaran yang tenang, terjadinya dialog yang 

kritis antara siswa dengan guru dan menumbuhkan suasana yang aktif di antara 

siswa tentunya akan memberikan nilai lebih pada proses pengajaran sehingga 

keberhasilan siswa dalam belajar dapat meningkat secara maksimal.  
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Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari seberapa besar suasana belajar 

mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan, dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan 

(Depdiknas, 2004:10). Iklim pembelajaran terdiri dari: (1) suasana kelas yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan, (2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan 

kreatifitas pendidik, dan (3) suasana sekolah dan tempat praktek lainnya yang 

kondusif bagi tumbuhnya penghargaan peserta didik dan pendidik terhadap 

kinerjanya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa iklim 

pembelajaran sangat mempengaruhi berhasilnya suatu pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna akan 

membuat siswa menjadi senang dan aktif mengikuti pembelajaran. Iklim 

pembelajaran mendukung proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar 

dan menyenangkan. 

Teori tersebut digunakan untuk menyusun instrumen penilaian. 

Adapun indikator iklim pembelajaran dalam model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif meliputi: (1) suasana kelas pada saat 

pembelajaran kondusif, (2) pembelajaran memunculkan sikap ketauladanan guru, 

(3) pengaturan lingkungan kelas, (4) interaksi kritis antara guru dan siswa, (5) 

interaksi bermakna antara siswa dengan siswa, (6) pembelajaran berpusat pada 

siswa, dan (7) pemberian penghargaan terhadap keaktifan siswa. 
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2.1.3.4 Kualitas Media Pembelajaran 

Terdapat dua unsur penting dalam proses belajar mengajar, yaitu metode 

mengajar dan media pembelajaran. Pemilihan metode mengajar akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada 

beberapa aspek lain dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis 

tugas dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, 

dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, 

dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki 

pengertian non-fisik software (perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang 

terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan 

kepada siswa, dan pengertian fisik hardware (perangkat keras) yaitu suatu benda 

yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Media 

pembelajaran dapat digunakan secara masal, kelompok besar dan kelompok kecil, 

atau perorangan (Kustandi dan Sutjipto, 2013:9).  

Sanjaya (2008:171) menyatakan bahwa media memiliki nilai praktis, 

yaitu: (1) media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, 

(2) media dapat mengatasi batas ruang kelas, (3) media dapat memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan, (4) media dapat 

menghasilkan keseragaman pengamatan, (5) media dapat menanamkan konsep 
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dasar yang benar, nyata, dan tepat, (6) media dapat membangkitkan motivasi dan 

merancang siswa untuk belajar dengan baik, (7) media dapat membangkitkan 

keinginan dan minat, dan (8) media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa. 

Menurut Depdiknas (2004:10) kualitas media pembelajaran tampak dari: 

(1) dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, (2) mampu 

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

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

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

mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu 

satu-satunya, menjadi siswa aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui 

berbagai sumber belajar yang ada.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas media 

pembelajaran merupakan suatu tingkat keberhasilan untuk pencapaian tujuan dan 

sasaran dalam proses memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Media 

pembelajaran harus memiliki kriteria tertentu serta dapat menumbuhkan minat 

dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, karena media yang berkualitas akan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran proses 

belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Teori tersebut digunakan untuk menyusun instrumen penilaian. 

Adapun indikator kualitas media pembelajaran dalam model Numbered Head 

Together (NHT) dengan media CD Interaktif meliputi: (1) media pembelajaran 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) media menciptakan pengalaman belajar 
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yang bermakna, (3) media pembelajaran memfasilitasi proses interaksi dalam 

kegiatan pembelajaran, (4) media pembelajaran memperkaya pengalaman belajar 

siswa, (5) media pembelajaran membuat suasana belajar menjadi kondusif, (6) 

media pembelajaran menciptakan keaktifan siswa dalam mencari informasi, (7) 

media pembelajaran menarik perhatian siswa. 

2.1.3.5 Hasil Belajar Siswa 

Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2011:5) definisi hasil belajar berupa: 

(1) informasi verbal yaitu kapabilitas mengemukakan bahasa, baik secara lisan 

maupun tertulis, (2) keterampilan intelektual yaitu keterampilan 

mempresentasikan konsep dan lambang, (3) strategi kognitif yaitu kecakapan 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitif, (4) keterampilan motorik yaitu 

kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani, dan (5) sikap yaitu 

kemampuan menerima dan menolak suatu objek berdasarkan hasil penilaian 

terhadap objek tersebut. 

Menurut Bloom terdapat tiga ranah yang merupakan hasil belajar yaitu:  

1) Ranah kognitif  

 Ranah ini berkaitan dengan hasil pengetahuan, kemampuan dan kemahiran 

intelektual yang mencakup kategori: pengetahuan/ingatan, pemahaman, 

penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi.  

2) Ranah afektif  

 Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil belajar yang 

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

angket, dan lembar observasi sikap.  
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3) Ranah psikomotor  

 Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. Penjabaran ranah 

psikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang  tindih dengan ranah 

kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang dikembangkan biasanya 

menggunakan lembar observasi unjuk kerja. Untuk  mengetahui hasil belajar 

diperlukan suatu tindakan, salah satunya adalah dengan   melakukan   

pengukuran terhadap aktivitas siswa. 

Menurut Lapono (2008:1.14), jika individu belajar sesuatu, sebagai 

hasilnya mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, 

keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Hasil belajar siswa  dalam  proses  

pembelajaran  dapat berupa  perubahan  tingkah  laku  baik  itu  perubahan  yang  

disadari, secara  kontinu,  mengarah  pada  perubahan  positif,  dan  perubahan 

tingkah laku yang komprehensif. Setelah siswa belajar, siswa akan mendapatkan 

suatu pengaruh dalam dirinya yang bisa diwujudkan dalam  tingkah  laku. 

Tingkah  laku  siswa  membawa  dampak  yang baik dalam dirinya dalam bentuk 

hasil belajar. Hasil belajar pengetahuan siswa adalah perubahan perilaku yang 

terjadi dalam kawasan kognisi sehingga otak memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah. Kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku 

dalam domain kognitif (Purwanto, 2014:50).  

Untuk mengetahui hasil belajar diperlukan  suatu  tindakan, salah   satunya 

adalah dengan melakukan pengukuran terhadap aktivitas siswa. Menurut  

Poerwanti  (2008:1.4), pengukuran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan 
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untuk  memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda 

sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Di dalam proses mengukur 

hasil belajar siswa dibutuhkan evaluasi, yaitu proses pemberian makna atau 

penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil  

pengukuran  tersebut dengan kriteria tertentu. Ketuntasan belajar setiap indikator  

yang  telah ditetapkan dalam  suatu  kompetensi  dasar  berkisar  antara 0-100%. 

Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. (Hamdani, 

2011:61). 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang dialami oleh siswa baik dari aspek kognitif, 

afektif,  ataupun psikomotor yang dapat diukur dengan teknik-teknik atau kriteria 

tertentu yang dapat dituangkan dalam bentuk angka. Adapun hasil belajar dalam 

model Numbered Head Together dengan media CD Interaktif ini meliputi 

kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

4.1.3.5.1  Penilaian Otentik  

 Menurut Mueller (dalam Kemendikbud, 2013) penilaian otentik 

merupakan suatu bentuk penilaian yang para siswanya diminta untuk 

menampilkan tugas atau situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasikan 

penerapan keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna. Penilaian 

otentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah dengan 

menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik (kompetensi utuh yang 

merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Penilaian otentik mengukur 

apa yang diketahui dan yang dapat dilakukan oleh siswa. 
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 Tujuan penilaian otentik diarahkan pada empat (4) tujuan berikut: 

1) Menelusuri apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan Rencana 

Pelaksananaan Pembelajaran (RPP). Pendidik mengumpulkan informasi 

sepanjang semester dan tahun pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian agar 

diperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi oleh peserta didik. 

2) Mengecek apakah ada kelemahan-kelemahan yang dialami peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Melalui penilaian ini, pendidik melakukan pengecekan 

kompetensi apa yang telah kuasai dan yang belum dikuasainya. 

3) Mencari dan menemukan penyebab terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam 

proses pembelajaran. Pendidik harus selalu menganalisis, merefleksikan hasil 

penilaian, dan mencari hal-hal yang menyebabkan proses pembelajaran tidak 

berjalan secara efektif. 

4) Menyimpulkan apakah peserta didik sudah atau belum menguasai seluruh 

kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penyimpulan sangat penting 

dilakukan pendidik, khususnya pada saat pendidik diminta melaporkan hasil 

kemajuan belajar peserta didik  kepada orang tua, sekolah,  atau pihak lain. 

 Penilaian otentik memiliki fungsi motivasi, belajar tuntas, efektivitas 

pengajaran, dan umpan balik, penjabarannya sebagai berikut. 

1. Fungsi Motivasi 

 Penilaian harus memotivasi peserta didik untuk belajar. Latihan, tugas, dan 

ulangan yang diberikan pendidik harus memberi peluang peserta didik untuk 

melakukan proses belajar secara individu atau kelompok. Bentuk latihan, tugas, 

dan ulangan harus dirancang secara tepat sehingga peserta didik terdorong untuk 
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terus belajar dan merasa kegiatan tersebut menyenangkan dan menjadi 

kebutuhannya. Dengan mengerjakan latihan, tugas, dan ulangan yang diberikan, 

peserta didik memperoleh gambaran tentang sesuatu yang sudah atau belum 

dikuasainya.  

2. Fungsi Belajar Tuntas 

 Penilaian otentik harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar 

peserta didik. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh pendidik adalah apakah 

peserta didik sudah menguasai kompetensi yang diharapkan, siapa dari peserta 

didik yang belum menguasai kompetensi tertentu, dan tindakan apa yang harus 

dilakukan agar peserta didik akhirnya menguasai kompetensi tersebut. Ketuntasan 

belajar harus menjadi fokus dalam perancangan materi yang harus dicakup setiap 

kali pendidik melakukan penilaian. Jika suatu kompetensi belum dikuasai peserta 

didik, penilaian harus terus dilakukan untuk mengetahui apakah semua atau 

sebagian besar peserta didik telah menguasai kompetensi tersebut. Rencana 

penilaian harus disusun sesuai dengan target kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik. 

3. Fungsi sebagai Indikator Efektivitas Pembelajaran 

 Penilaian otentik dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh proses 

pembelajaran telah berhasil. Apabila sebagian besar atau semua peserta didik telah 

menguasai sebagian besar atau semua kompetensi yang diajarkan, dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran telah berhasil sesuai dengan rencana. 

Apabila pendidik menemukan bahwa hanya sebagian peserta didik saja yang 

menguasai kompetensi yang ditargetkan, pendidik perlu melakukan  analisis dan 
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refleksi mengapa hal ini terjadi dan apa tindakan yang harus pendidik lakukan 

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

4. Fungsi Umpan balik  

 Hasil penilaian harus dianalisis sebagai bahan umpan balik bagi pendidik 

dan peserta didik. Umpan balik hasil penilaian sangat bermanfaat bagi peserta 

didik untuk mengetahui kelemahannya dalam mencapai kemampuan yang 

diharapkan. Analisis hasil penilaian juga berguna bagi pendidik untuk melihat hal-

hal yang perlu diperhatikan secara serius dalam proses pembelajaran. Misalnya, 

analisis terhadap kesalahan yang umum dilakukan peserta didik dalam memahami 

konsep tertentu menjadi umpan balik bagi pendidik dalam melakukan  perbaikan 

pada proses pembelajaran berikutnya. Dalam hal-hal tertentu hasil penilaian juga 

dapat menjadi umpan balik bagi sekolah dan orang tua agar secara bersama-sama 

mendorong dan membantu ketercapaian target penguasaan kompetensi yang telah 

ditetapkan. 

2.1.4 Pembelajaran IPA 

2.1.4.1 Pengertian IPA  

Carin dan Sund (dalam Wisudawati dan Widyawati, 2013:22) 

mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai pengetahuan yang 

sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa 

kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau  
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prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Depdiknas, 

2007:484).  

IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan (induktif) namun pada perkembangan selanjutnya IPA 

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

berkaitan yang tidak terpisahkan dengan IPA, yaitu IPA sebagai produk, 

pengetahuan IPA yang berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif, dan IPA sebagai proses, yaitu kerja ilmiah. Batang tubuh IPA 

(science body of knowledge) yang dihasilkan dari disiplin keilmuan menunjukkan 

hasil-hasil kreatif penemuan manusia. Batang tubuh IPA berisi empat dimensi 

pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual (fakta), pengetahuan konseptual (konsep), 

pengetahuan prosedural (prinsip, hukum, hipotesis, teori, dan model), dan 

pengetahuan metakognitif. (Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:23-26). 

IPA adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode 

ilmiah. IPA menurut Paolo dan Marten (dalam Haryono, 2013:39) didefinisikan 

sebagai berikut: (1) mengamati apa yang terjadi, (2) mencoba memahami apa 

yang diamati, (3) mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang 

akan terjadi, dan (4) menguji ramalan-ramalan di bawah kondisi-kondisi untuk 

melihat apakah ramalan tersebut benar.  

Tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dalam Badan Nasional Standar 

Pendidikan (BSNP, 2006:486) dimaksudkan untuk: (1) memperoleh keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan 

dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) mengembangkan pengetahuan dan 
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pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

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

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

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

untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, 

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

melestarikan lingkungan alam, (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai 

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

memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Selain beberapa definisi IPA di atas, IPA juga memiliki karakteristik 

sebagai dasar untuk memahaminya. Menurut Jacobson dan Bergman (dalam 

Susanto, 2015:170) karakteristik tersebut meliputi: (1) IPA merupakan kumpulan 

konsep, prinsip, hukum, dan teori, (2) proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, 

serta mencermati fenomena alam, termasuk juga penerapannya., (3) sikap 

keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap rahasia alam, 

(4) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atau beberapa 

saja, dan (5) keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang bersifat 

objektif. 

Sedangkan karakteristik IPA menurut Haryono (2013:43) dapat diuraikan 

sebagai berikut: (1) proses belajar IPA melibatkan hampir semua alat indera, 

seluruh proses berpikir, dan berbagai macam gerakan otot, (2) belajar IPA 

dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara (teknik), (3) belajar IPA 
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memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk membantu pengamatan, (4) 

belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah (misal seminar, 

konferensi, atau simposium), studi kepustakaan, mengunjungi suatu objek, 

penyusunan hipotesis, dan yang lainnya, (5) belajar IPA merupakan proses aktif, 

belajar IPA harus siswa lakukan, bukan sesuatu yang dilakukan siswa.  

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah 

pengetahuan yang berusaha mencari tahu tentang gejala alam melalui proses 

penemuan yang sistematis.  

2.1.4.2 Hakikat IPA 

Cain dan Evans (1993:4) membagi 4 sifat dasar IPA, yaitu: produk, proses, 

sikap, dan teknologi. 

a. IPA sebagai produk 

“Science as contentnt 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 erath” (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. 

Pada pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik, siswa dapat 

memahami faktor penyebab perubahan lingkungan fisik, pengaruh perubahan 

lingkungan fisik, dan cara mencegah kerusakan lingkungan yang merupakan 

bahan kajian. Diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa 

terhadap peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari.  
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b. 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). 

IPA sebagai proses yaitu memahami bagaimana cara memperoleh produk 

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

bahwa proses IPA adalah metode ilmiah. Metode ilmiah dikembangkan secara 

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

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

eksperimen atau penelitian yang meliputi: (1) observasi; (2) klasifikasi (3) 

interpretasi; (4) prediksi; (5) hipotesis; (6) mengendalikan variabel; (7) 

merencanakan dan melaksanakan penelitian; (8) interferensi; (9) aplikasi; (10) 

komunikasi.  

IPA sebagai proses dalam penelitian ini yaitu proses dalam memperoleh 

pemahaman materi, sebagai contoh materi cara pencegahan kerusakan lingkungan 

fisik, siswa mengambil tanah berumput di lingkungan sekitar sebagai bahan yang 

dapat digunakan untuk percobaan mencegah erosi. Tanah yang dibuat berbentuk 

gundukan oleh siswa digunakan untuk menguji kebenaran apakah percobaan 

tersebut berhasil mencegah terjadinya erosi.   

c. 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 
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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 di lapangan. Sikap ilmiah tersebut adalah sikap ingin tahu dan sikap yang 

selalu ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati. 

IPA sebagai sikap ilmiah dalam penelitian ini diwujudkan dengan sikap 

ilmiah siswa yang timbul pada saat proses memperoleh produk IPA, diantaranya 

siswa bekerjasama dan bertanggung jawab mendiskusikan hasil percobaan, 

percaya diri dalam menyampaikan hasil kelompok, teliti dan jujur menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. 

d. IPA sebagai teknologi 

 “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 scince 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 mengimplikasikan bahwa 

setelah mempelajari IPA, siswa diharapkan dapat menerapkannya menjadi suatu 
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bentuk teknologi yang mempermudah kehidupannya, seperti pemanfaatan tanah 

yang dibuat sengkedan untuk mencegah terjadinya erosi.  

Berdasarkan hakikat IPA di atas, maka pembelajaran IPA harus mencakup 

empat aspek tesebut, sehingga pembelajaran IPA lebih bermakna dan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pembelajaran dalam penelitian 

ini juga akan mengaplikasikan keempat aspek hakikat IPA tersebut. 

2.1.4.3 Teori Belajar IPA 

 Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2014:40) belajar IPA merupakan 

belajar tentang fenomena-fenomena alam. Seorang siswa yang belajar IPA 

diharapkan mampu memahami alam dan mampu memecahkan masalah yang 

mereka hadapi. Berikut beberapa teori belajar yang digunakan dalam menyusun 

suatu strategi pembelajaran IPA. 

1. Teori Disiplin Mental  

Teori ini mengemukakan bahwa seorang individu mempunyai kekuatan, 

kemampuan, atau potensi-potensi yang dimiliki. Dalam teori ini menganggap 

bahwa dalam belajar, mental siswa didisiplinkan atau dilatih. Siswa harus selalu 

dilatih terus-menerus untuk dapat memahami suatu konsep. Latihan dilaksanakan 

secara bertahap dan guru harus menunggu siap untuk menerima materi terlebih 

dahulu. 

2. Teori Behaviorisme 

Teori behaviorisme muncul dengan adanya asumsi bahwa perilaku 

seseorang timbul/terjadi akibat stimulus yang diberikan dari luar. Conditioning 

sangat memengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan dan menjauhi sesuatu. 
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Penguatan (reinforcement) pada serang siswa merupakan salah satu stimulus yang 

mengakibatkan respons. Penguatan merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam menata lingkungan pembelajaran IPA. Penguatan (reinforcement) menurut 

teori ini terdiri dari penguatan positif dan penguatan negatif.  

Peran guru dalam proses pembelajaran IPA menurut teori behaviorisme 

adalah membuat suatu stimulus yang mampu menciptakan respons siswa agar 

tertarik dengan konsep IPA. Stimulus yang dimaksud dapat berupa penyajian IPA 

yang menarik, pengembangan eksperimen-eksperimen IPA yang menarik, aplikasi 

dalam kehidupan sehari-hari siswa, dan mengoptimalkan siswa agar terlibat aktif. 

Selain stimulus diperlukan juga pemberian penguatan (reinforcement) positif pada 

siswa. Hal-hal yang perlu dipersiapkan guru dalam menyajikan konsep IPA 

berdasarkan teori ini adalah: (1) pengaturan kelas yang mengoptimalkan 

penguatan positif, (2) memerhatikan siswa yang mempunyai tingkat intelektual 

yang lemah dalam IPA, (3) optimalisasi pembelajaran individual, (4) 

memerhatikan karakteristik siswa, dan (4) mampu meningkatkan minat dan 

motivasi siswa untuk belajar IPA.  

3. Teori Perubahan Konsep 

Seorang siswa dalam belajar IPA mengalami suatu proses pembentukan 

konsep secara bertahap. Tahap pertama dalam perubahan konsep adalah asimilasi, 

tahap berikutnya adalah akomodasi. Pada tahap asimilasi, seorang siswa 

menggunakan konsep-konsep yang dimiliki untuk dapat mempelajari fenomena 

baru. Pada tahap akomodasi, seorang siswa akan melakukan penyesuaian konsep 
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yang dimiliki dengan konsep yang sedang dipelajari. Hal ini disebabkan konsep 

yang dimiliki siswa berbeda dengan konsep yang sedang dipelajarinya.  

Seorang guru harus mampu mengemas materi-materi IPA yang akan 

disampaikan ke siswa, dan memerhatikan konsep spontan yang dimiliki siswa 

dengan menciptakan suasana dan keadaan yang memungkinkan perubahan konsep 

yang kuat sehingga pemahaman mereka lebih sesuai dengan pemahaman ilmuan.  

4. Teori Belajar Bermakna Ausubel 

Menurut Ausubel, dkk (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2014:43) 

terdapat dua jenis belajar, yaitu belajar bermakna (meaningful learning) dan 

belajar menghafal (rote learning). Menurut teori ini siswa belajar dengan cara 

mengaitkan dengan pengertian yang sudah dimiliki oleh siswa. Jika pengertian 

yang dimiliki siswa berbeda dengan konsep yang diberikan di kelas maka 

informasi baru harus dipelajari melalui belajar menghafal. Berdasarkan teori ini, 

dalam proses pembelajaran IPA akan lebih bermakna jika siswa membangun 

konsep yang ada di dalam dirinya dengan melakukan proses asosiasi terhadap 

pengalaman, fenoma-fenomena yang mereka jumpai, dan fakta-fakta baru ke 

dalam pengertian yang telah dimiliki. Proses pembelajaran IPA bertujuan untuk 

memahami gejala-gejala alam sehingga terjadi perubahan pemahaman terhadap 

konsep IPA pada diri siswa, akibat dari proses belajar IPA di sekolah dan 

mengaplikasikaan langsung untuk memecahkan masalah IPA di lingkungan. 

5. Teori Skema 

Teori skema berhubungan dengan teori konstruktivisme. Teori skema 

terfokus pada pola penyimpanan informasi pada struktur kognitif seseorang, 
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sedangkan pada teori konstruktivisme terfokus pada proses pembentukan 

konsep/informasi dalam struktur kognitif seseorang. Dalam proses penyimpanan 

informasi/konsep menurut teori skema dapat terjadi proses perubahan, 

rekonstrukturisasi pada skema yang ada, baik menambah maupun mengurangi. 

Untuk mengetahui skema seseorang, dapat digunakan peta konsep maupun peta 

pikiran. 

6. Teori Konstruktivisme 

IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. 

Fenomena-fenomena alam yang dipelajari dalam IPA berasal dari fakta-fakta yang 

ada di alam dan hasil abstraksi pemikiran manusia. Ketika fenomena tersebut 

dijumpai oleh siswa maka proses konstruksi pengetahuan akan lebih mudah 

dibandingkan dengan IPA yang berasal dari abstraksi pemikiran manusia. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan 

sekumpulan fakta-fakta, konsep, dan teori yang merupakan hasil dari proses 

disertai sikap ilmiah, disusun secara sistematis dan mengkaji tentang alam serta 

dunia fisik di sekitar kehidupan manusia. 

2.1.4.4 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPA di SD merupakan interaksi antara siswa dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran IPA perlu 

mengutamakan peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga 

pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Guru berkewajiban untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran 

http://sekolah-dasar.blogspot.com/2011/04/pembelajaran-value-clarification.html
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IPA. Menurut Susanto (2015:170) Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dilakukan 

dengan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap kumpulan konsep 

IPA. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut pembelajaran IPA akan mendapat 

pengalaman langsung melalui pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana.  

Pembelajaran IPA di SD hendaknya disesuaikan dengan karakteristik anak 

dan perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Sesuai dengan pendapat Piaget 

(dalam Suprijono, 2011:23) tahap perkembangan kognitif mencakup tahap 

sensorimotor, praoperasi, operasi konkret, dan operasi formal. Tahap sensorimotor 

(0-2 tahun) ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan langkah demi langkah. 

Tahap praoperasi (2-7 tahun) ciri pokok perkembangan penggunaan 

simbol/bahasa, tanda, konsep intuitif. Tahap operasi konkret (8-11 tahun) ciri 

pokok perkembangan berdasarkan pakai aturan jelas/logis, reversibel dan 

kekekalan. Tahap operasi formal (1 tahun ke atas) ciri pokok perkembangan 

berdasarkan hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif, logis, dan probabilitas. 

Dalam teori Piaget ini, anak usia sekolah dasar tahap perkembangan kognitifnya 

berada pada tahap operasi konkret. Pada tahap ini anak mampu mengoperasikan 

logika namun masih dalam bentuk benda konkret. Oleh karena itu peran guru 

dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar sangat penting yaitu menyediakan 

benda-benda konkret dan alat peraga serta mengorganisasikan benda tersebut agar 

bermanfaat di dalam kelas. 

Pelaksanaan IPA di SD juga mempertimbangkan keterampilan proses. 

Seorang guru harus menggunakan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA. 

Keterampilan proses merupakan perlakuan yang diterapkan dalam pembelajaran 
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yang menekankan pada pembentukan keterampilan untuk memperoleh suatu 

pengetahuan kemudian mengkomunikasikan perolehannya. Menurut Funk (1979) 

keterampilan proses terdiri dari keterampilan proses dasar (basic skills) dan 

keterampilan proses terpadu (integrated skills), jika dijabarkan sebagai berikut. 

a. Keterampilan proses dasar (basic skills)  terdiri atas: (1) pengamatan yaitu 

proses pengumpulan informasi dengan mempergunakan semua indera atau 

memakai alat untuk membantu panca indera. Dapat dilakukan dengan cara 

melihat, meraba, mengecap, membau, dan mendengar; (2) pengklasifikasian 

yaitu mengatur atau mendistribusikan objek-objek, kejadian-kejadian, atau 

informasi ke dalam golongan atau kelas dengan mempergunakan cara tertentu 

atau sistem tertentu; (3) pengukuran yaitu menentukan ukuran suatu objek 

dengan membandingkan atau menggunakan alat ukur yang sesuai (dengan 

jalan membandingkan dengan suatu standar konvensional atau non 

konvensional); (4) pengkomunikasian yaitu mencatat data yang di dapat 

sebagai hasil eksperimen dalam bentuk yang dapat dipahami oleh orang-orang 

dan menyampaikan hasil belajar atau penemuannya terhadap orang lain. Anak-

anak belajar berkomunikasi dengan berbagai cara, mereka belajar mengambil 

gambar dengan teliti, membuat diagram-diagram, membuat tabel dan grafik 

yang sesuai, (5) memprediksi atau inferensi adalah membuat ramalan tentang 

peristiwa yang akan datang berdasarkan hasil observasi yang pernah dilakukan, 

konsep atau prinsip yang telah diketahui sebelumnya. 

b. Keterampilan proses terpadu (integrated skills) terdiri atas: menentukan 

variabel, penyusunan tabel data, penyusunan grafik, pendeskripsian hubungan 
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antar variabel, memproses data, menganalisis penyelidikan, menyusun 

hipotesis, menentukan variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan 

dan melakukan eksperimen (langkah-langkahnya terdiri dari pertanyaan, 

hipotesis, variabel bebas, variabel tergantung, prosedur, alat-alat dan bahan, 

pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan penyimpulan). 

Pembelajaran IPA juga harus mencakup hakikat IPA yang  terdiri atas 

empat dasar, yaitu: produk, proses, sikap, serta teknologi. Keempat dasar tersebut 

saling berkaitan. Teori-teori IPA melalui proses IPA dan sikap ilmiah akan 

menghasilkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran IPA di SD disesuaikan dengan karakteristik anak SD, harus 

menerapkan keterampilan proses IPA, dan mencakup semua komponen hakikat 

IPA yaitu proses, produk, sikap, dan teknologi. Melalui hal tersebut tujuan 

pembelajaran IPA di SD sesuai kurikulum dapat tercapai.  

2.1.5 Model pembelajaran Numbered HeadTogether (NHT) 

 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman 

bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang 

akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta 

tingkat kemampuan siswa (Trianto, 2014:51). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
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 Sedangkan menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2014:48) model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model pembelajaran adalah pembungkus proses pembelajaran yang 

di dalamnya terdapat pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. 

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya guru memilih model 

pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya 

(Rusman, 2014:133).  

 Menurut Huda (2014:203) Numbered Head Together (NHT) merupakan 

varian dari diskusi kelompok. Tujuan dari Numbered Head Together (NHT) 

adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain untuk meningkatkan kerja 

sama siswa, Numbered Head Together (NHT) juga bisa diterapkan untuk semua 

mata pelajaran dan tingkatan kelas. Sintak atau tahap-tahap pelaksanaan 

Numbered Head Together (NHT) pada hakikatnya hampir sama dengan diskusi 

kelompok, yang prosedur pembelajarannya adalah sebagai berikut: pembelajaran 

dengan menggunakan model Numbered Head Together (NHT) diawali dengan 

siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok, masing-masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor. Kemudian guru memberi tugas/pertanyaan pada masing-

masing kelompok untuk mengerjakannya. Setiap kelompok mulai berdiskusi 

untuk menemukan jawaban yang dianggap paling tepat dan memastikan semua 

anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut. Guru memanggil salah satu 
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nomor secara acak. Siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan 

jawaban dari hasil diskusi kelompok mereka. 

  Hamdani (2011:89) menyatakan bahwa Numbered Heads Together (NHT) 

adalah metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu 

kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa. Kelebihan 

model Numbered Heads Together (NHT) adalah setiap siswa menjadi siap semua, 

siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, dan siswa yang pandai 

dapat mengajari siswa yang kurang pandai.  

Berikut adalah langkah-langkah Numbered Heads Together (NHT) 

menurut Hamdani (2011:89): (1) siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa 

dalam setiap kelompok mendapat nomor, (2) guru memberikan tugas dan tiap-tiap 

kelompok disuruh untuk mengerjakannya, (3) kelompok mendiskusikan jawaban 

yang benar dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya, (4) guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang 

nomornya dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka, (5) siswa lain diminta 

untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor lain, dan (6) 

kesimpulan. 

Menurut Trianto (2011:62) Numbered Head Together (NHT) atau 

penomoran berpikir bersama merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional. Numbered Head Together (NHT) pertama kali 

dikembangkan oleh Spenser Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 
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pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Dalam mengajukan 

pertanyaan kepada seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sebagai 

sintaks Numbered Head Together (NHT) : 

1) Penomoran 

Siswa dibagi ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

2) Mengajukan pertanyaan  

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Petanyaan dapat 

bervariasi. 

3) Berpikir bersama  

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

4) Menjawab  

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan jarinya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh 

kelas. 

Menurut Suprijono (2011:92) pembelajaran dengan menggunakan metode 

Numbered Head Together (NHT) diawali dengan Numbering. Guru membagi 

kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya 

mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Jika jumlah peserta didik 

dalam satu kelas terdiri dari 40 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok 

berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri 8 orang. 

Tiap-tiap orang dalam tiap kelompok diberi nomor 1-8. Setelah kelompok 
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terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. 

Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads Together” 

berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru.  

Langkah berikutnya adalah guru memanggil siswa yang memiliki nomor 

yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi jawaban 

atas pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. Hal itu dilakukan terus hingga 

semua siswa dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat 

giliran memaparkan jawaban atas pertanyan guru. Berdasarkan jawaban-jawaban 

itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih mendalam, sehingga siswa dapat 

menemukan jawaban pertanyaan itu sebagai pengetahuan yang utuh. 

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif 

  Model pembelajaran kooperatif merujuk pada pengajaran siswa yang 

bekerja secara kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam 

mempelajari materi pelajaran. Menurut Slavin (2005:8), pembelajaran kooperatif 

akan membantu dan mendorong siswa satu sama lain untuk berhasil dalam 

belajar. Hal yang melatar belakangi pembelajaran kooperatif adalah apabila para 

siswa dalam timnya berhasil, mereka akan mendorong anggota timnya untuk 

berhasil dan saling membantu melakukan kerja tim baik melalui diskusi maupun 

percobaan yang dilakukan. Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah untuk 

memberikan siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahaman yang 

mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan 

memberikan kontribusi. Model pembelajaran kooperatif, menjadikan 



57 

 

 
 

pembelajaran dalam kelas lebih bervariatif karena siswa dapat menyampaikan 

pengetahuan yang dimiliki melalui diskusi dan perilaku siswa lebih demokratis, 

selain itu juga dapat meningkatkan motivasi siswa melalui lingkungan yang 

kompetitif individual sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. 

  Menurut Huda (2014:112-114), model pembelajaran kooperatif didasari 

oleh sistem sosial, peran/tugas guru, dan pengaruh. Sistem sosial dalam model 

kooperatif merupakan sistem yang menjadikan kelas mencapai kesepakatan secara 

kolektif antar anggota kelompok. Dalam pembelajaran IPA materi perubahan 

lingkungan fisik ini, sistem sosial yang dilakukan adalah persiapan kelompok dan 

pembentukan kelompok dalam kelas. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif 

guru harus membimbing dan merefleksi pengalaman kelompok. Dalam 

pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik ini, peran guru adalah 

membimbing kelompok dalam memecahkan masalah yang dilakukan pada saat 

diskusi kelompok melakukan percobaan. Pengaruh dalam model kooperatif adalah 

pengaruh instruksional, yaitu efektivitas pengelolaan kelompok, konstruksi 

pengetahuan, dan kedisiplinan dalam penelitian kolaboratif, dan pengaruh 

pengiring yaitu penghargaan (reward), penelitian secara sosial/bersama, dan 

hubungan antar personal. Dalam pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan 

fisik ini, pengaruh yang diberikan antara lain mencakup keefektifan pengelolaan 

yang guru lakukan pada kelompok, hubungan pengetahuan yang dimiliki siswa 

dengan percobaan yang dilakukan dalam memecahkan masalah,  kedisiplinan 

dalam melakukan percobaan, pemberian penghargaan, kekompakan kelompok, 

dan hubungan antar personal baik guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 



58 

 

 
 

  Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran kelompok, dimana siswa 

belajar secara berkelompok melalui kegiatan, untuk membangun pengetahuan 

yang sesuai dengan pengalamannya. 

2.1.7 Teori belajar mendasari model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan media CD Interaktif 

  Teori belajar yang mendasari model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) adalah Teori Belajar Konstruktivisme, Teori Perkembangan 

Kognitif, dan Teori Pembelajaran David Ausubel yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Teori Belajar Konstruktivisme  

Menurut Suprijono (2011:31) semua pengetahuan adalah hasil konstruksi 

dari kegiatan atau tindakan seseorang. Pengetahuan ilmian berevolusi, berubah 

dari waktu ke waktu. Pemikiran ilmiah adalah sementara, tidak statis dan 

merupakan proses. Pemikiran ilmiah adalah proses konstruksi dan reorganisasi 

secara terus menerus. Trianto (2011:13) menyatakan bahwa dalam teori 

konstruktivis ini siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Siswa harus membangun 

sendiri pengetahuan dalam benaknya. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan 

dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha susah payah dengan ide-ide. 
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Vygotsky (dalam Hariyanto, 2011:109) menyatakan bahwa teori belajar 

konstruktivistik menyatakan bahwa belajar adalah lebih dari sekedar mengingat. 

Siswa yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah 

dipelajari, mereka harus mampu memecahkan masalah, menemukan (discovery) 

sesuatu untuk dirinya sendiri, dan berkutat dengan berbagai gagasan. Menurut 

teori belajar konstruktivistik, belajar merupakan proses penemuan (discovery) dan 

transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang.  

Dalam pembelajaran menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif ini siswa melibatkan diri secara aktif dalam 

kegiatan berkelompok sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal. 

Siswa juga mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya dalam memecahkan 

masalah yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, tugas guru adalah: (1) 

memperlancar siswa dengan cara mengajarkan cara-cara membuat informasi 

bermakna dan relevan dengan siswa, (2) memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan atau menerapkan gagasannya sendiri, dan (3) menanamkan 

kesadaran belajar dan menggunakan strategi belajarnya sendiri. 

2. Teori Perkembangan Kognitif  

 Menurut Suprijono (2011:23) belajar merupakan perubahan persepsi dan 

pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. 

Teori kognitif menekankan belajar sebagai proses internal. Belajar adalah 

aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Perkembangan 

kognitif ditandai dengan kecakapan mengemukakan beberapa alternatif secara 

simultan, memilih tindakan yang tepat, dapat memberikan prioritas yang 
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berurutan dalam berbagai situasi. Bruner menyatakan bahwa perkembangan 

kognitif individu dapat ditingkatkan melalui penyusunan materi pelajaran dan 

mempresentasikannya sesuai dengan tahap perkembangan individu tersebut. 

 Menurut Piaget (dalam Hariyanto, 2011:86), belajar akan lebih berhasil 

jika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Siswa hendaknya 

diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang 

ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari 

guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat 

berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari, mengamati dan 

menemukan, memungut berbagai hal dari lingkungan.  

Pembelajaran menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

kognitif siswa. Siswa menyelesaikan permasalahan dengan cara berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya. Dalam kegiatan berkelompok, siswa saling bertukar 

pendapat untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa kemudian 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

3. Teori Pembelajaran David Ausubel  

Dahar (dalam Trianto, 2011:25) menyatakan bahwa inti dari teori Ausubel 

tentang belajar adalah belajar yang bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu 

proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. faktor yang paling penting yang mempengaruhi 

belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. ”Yakinilah ini dan ajarlah ia 

demikian”. Pernyataan inilah yang menjadi dasar dari teori belajar Ausubel. 
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Dengan demikian agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru 

harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif 

siswa.  

 Berdasarkan teori Ausubel, dalam membantu siswa menanamkan 

pengetahuan baru dari suatu materi diperlukan konsep-konsep awal yang sudah 

dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari. Sehingga jika 

dikaitkan dengan model pembelajaran berdasarkan masalah, dimana siswa mampu 

mengerjakan masalahnya, siswa memerlukan konsep awal yang sudah dimiliki 

siswa sebelumnya untuk suatu penyelesaian dari permasalahan yang nyata. 

 Dalam kegiatan awal pembelajaran menggunakan model Numbered Head 

Together (NHT) dengan media CD Interaktif ini guru melakukan apersepsi yang 

bertujuan untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan 

dipelajari. Dengan kegiatan berkelompok siswa dapat belajar menyampaikan 

pendapatnya. Pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa apabila siswa belajar 

menemukan sendiri dan berusaha menggali pengetahuan yang dimilikinya tidak 

hanya sekedar mengingat. 

2.1.8 Media pembelajaran  

2.1.8.1 Pengertian media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa arab media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Geralch & Ely (dalam 

Arsyad, 2013:3) menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 
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siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam 

pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis menangkap, 

memproses, dan  menyusun kembali informasi visual atau verbal.  AECT 

(Association of Education and Communication Technology) memberi batasan 

tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi (Sukiman, 2011:28).  

Menurut Arsyad (2013:6) media pendidikan merupakan alat bantu yang 

digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan adanya media 

pengajaran, peran guru menjadi semakin luas. Sedangkan siswa akan terbantu 

untuk belajar dengan lebih baik, serta terangsang untuk memahami subjek yang 

tengah diajarkan dalam bentuk komunikasi penyampaian pesan yang lebih efektif 

dan efisien. Pesan yang dikirimkan, biasanya berupa informasi atau keterangan 

dari pengirim pesan. Pesan tersebut disampaikan dalam bentuk sandi-sandi atau 

lambang-lambang, seperti kata-kata, bunyi, gambar, dan lain sebagainya. Pesan 

diterima oleh penerima pesan melalui indra untuk diolah, sehingga pesan yang 

disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Media pengajaran 

juga berguna dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar, siswa mampu 

menyerap pelajaran tersebut dengan baik sehingga membekas lebih lama pada diri 

siswa (Indriana, 2011:15). 
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Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki 

pengertian non-fisik software (perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang 

terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan 

kepada siswa, dan pengertian fisik hardware (perangkat keras) yaitu suatu benda 

yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Media 

pembelajaran dapat digunakan secara masal, kelompok besar dan kelompok kecil, 

atau perorangan (Kustandi dan Sutjipto, 2013:9).  

Menurut Indriana (2011:22) tujuan utama media pengajaran adalah untuk 

memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran siswa. Pada ranah kognitif, kemampuan yang diharapkan 

adalah kemampuan bersifat intelektual atau kognitif (pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, penguraian/analisis, sintesis, dan penilaian). Dalam ranah afektif 

kemampuan yang dituju berkaitan dengan rasa, sikap, dan tingkah laku, terdiri 

atas penerimaan, tanggapan, penghargaan, pengaturan, dan karakteristik. 

Sedangkan pada ranah psikomotor, kemampuan yang ditekankan bersifat 

jasmaniah atau fisik, seperti persepsi, kesiapan untuk menyesuaikan, respons 

berpandu, mekanisme, respons terbuka yang bersifat kompleks, dan originasi.  

Media pengajaran mempunyai manfaat yang sangat penting bagi 

kesuksesan proses belajar mengajar serta tujuan pembelajaran. Manfaat media 

pengajaran menurut Indriana (2011:48) adalah: (1) membuat konkret berbagai 

konsep yang abstrak, (2) menghadirkan berbagai objek yang terlalu sukar ke 

dalam lingkungan belajar melalui media pengajaran yang menjadi sampel dari 
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objek tersebut, misalnya penggunaan foto, cd, video, atau televisi untuk 

memberikan pelajaran tentang binatang buas, (3) menampilkan objek yang terlalu 

besar atau kecil ke dalam ruang pembelajaran pada waktu kelas membahas 

tentang objek yang besar atau yang terlalu kecil tersebut, dan (4) memperlihatkan 

gerakan yang terlalu cepat atau lambat.  

Sedangkan menurut Encyclopedia of Educational Research (dalam 

Arsyad, 2013:28) mencirikan manfaat media pendidikan sebagai berikut: (1) 

meletakkan dasar-dasar yang kongkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi 

verbalisme, (2) memperbesar perhatian siswa, (3) meletakkan dasar-dasar yang 

penting untuk perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih 

mantap, (4) memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri dikalangan siswa, (5) menumbuhkan pemikiran yang teratur dan 

kontinyu, terutama melalui gambar hidup, (6) membantu tumbuhnya pengertian 

yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa, (7) memberikan 

pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, membantu efisiensi 

dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2013:2) manfaat media pengajaran dalam 

proses belajar siswa antara lain: (1) pengajaran akan lebih menarik perhatian 

siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan pengajaran akan 

lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (3) metode 

pengajaran akan lebih  bervariasi, tidak semata-semata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 
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kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran, dan (4) 

siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga menimbulkan motivasi 

belajar, memberikan pengalaman kepada siswa, memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung antara siswa dengan guru maupun lingkungan.  

2.1.8.2 Media Pembelajaran CD Interaktif 

  Menurut Munir (2013:110) komponen komunikasi dalam multimedia 

interaktif (berbasis komputer) adalah hubungan antara manusia (sebagai 

pengguna) dan komputer (software/aplikasi/produk dalam format file tertentu, 

biasanya dalam bentuk CD). Dengan demikian produk/CD/aplikasi yang 

diharapkan memiliki hubungan dua arah/timbal balik antara software/aplikasi 

dengan usernya. Multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang 

dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan 

pesan dan memiliki interaktifitas kepada penggunanya.   

  Beberapa alasan yang menjadi penguat pembelajaran harus didukung oleh 

multimedia interaktif: (1) pesan yang disampaikan dalam materi lebih terasa nyata 

karena memang tersaji secara kasat mata, (2) merangsang berbagai indera 
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sehingga terjadi interaksi antar indera, (3) visualisasi dalam bentuk teks, gambar, 

audio, video, maupun animasi akan lebih dapat diingat dan ditangkap oleh siswa, 

(4) proses pembelajaran lebih mobile jika lebih praktis dan terkendali, dan (5) 

menghemat waktu, biaya, dan energi. Sedangkan karakteristik Multimedia 

Interaktif dalam pembelajaran adalah: (1) memiliki lebih dari satu media yang 

konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual, (2) bersifat 

interaktif, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna, dan (3) 

bersifat mandiri, memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguana 

bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. 

  Pembelajaran menggunakan CD Interaktif merupakan pengemasan materi 

pelajaran dalam komputer yang disajikan untuk pembelajaran mandiri. Sanjaya 

(2014) mengatakan bahwa terdapat keuntungan penggunaan multimedia interaktif 

di antaranya: (1) multimedia interaktif sifatnya lebih dinamis sehingga tidak 

membosankan, (2) multimedia interaktif memberikan pilihan menu yang lebih 

beragam sehingga siswa sebagai pemakai media memiliki kesempatan untuk 

memilih menu pilihan yang disukainya, (3) kajian materi pelajaran yang lengkap 

memungkinkan multimedia interaktif lebih memiliki keanekaragaman materi yang 

dapat dipahami siswa, dan (4) umpan balik yang diberikan secara beragam 

sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar.  

  Menurut Indriana (2011:116)  CD multimedia interaktif merupakan media 

pengajaran dan pembelajaran yang sangat menarik dan paling praktis 

penyajiannya dengan memanfaatkan komputer. Media komputer dengan 

menggunakan CD ini bersifat interaktif, yang dapat menerima respons balik dari 
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siswa sehingga mereka secara langsung belajar dan memahami materi pengajaran 

yang telah disediakan. Dengan cara yang demikian, media pembelajaran ini 

bersifat interaktif dan berbentuk multimedia yang memiliki unsur-unsur media 

secara lengkap, seperti sound, animasi, video, dan grafis. Kelebihan CD interaktif 

ini siswa dapat belajar secara mandiri, tidak harus tergantung pada guru. Siswa 

dapat memulai kapan saja, dan dapat mengakhiri sesuai dengan keinginannya. 

Selain itu, materi-materi yang diajarkan dalam CD tersebut dapat langsung 

dipraktikkan siswa oleh siswa dengan berpedoman pada software tersebut. Siswa 

dapat langsung mengulangi tahap demi tahap sehingga memudahkan siswa untuk 

menguasainya dengan efektif, efisien, serta cepat dan murah. 

  CD multimedia interaktif memiliki banyak model. Berikut adalah model 

CD multimedia interaktif: 

1) Model Drill 

  Model Drill dalam pembelajaran berbasis komputer merupakan salah satu 

strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih 

konkret. 

2) Model Tutorial 

  Model tutorial adalah program pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang 

berisikan materi pelajaran. Metode tutorial dalam pengajaran berbantukan 

komputer, pola dasarnya mengikuti pengajaran tipe branching, yaitu informasi 

atau mata pelajaran disajikan dalam unit-unit kecil, lalu disusul dengan 

pertanyaan. Respons siswa dianalisis oleh komputer, dan umpan balik terhadap 
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respons yang benar diberikan secara langsung. Program ini juga menuntut siswa 

untuk mengaplikasikan secara lengsung ide dan pengetahuan yang dimiliki dalam 

kegiatan pembelajaran. Model tutorial membimbing siswa secara tuntas 

menguasai materi dengan cepat dan menarik. 

3) Model Simulasi 

  Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran 

yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui 

penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang 

sebenarnya. 

4) Model Games 

  Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas “pembelajaran 

menyenangkan”. Siswa dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan 

permainan. 

  Kelebihan menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran 

diantaranya: (1) sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif, (2) pendidik 

akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran, 

(3) mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar 

atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercpainya tujuan 

pembelajaran, (4) menambah motivasi siswa selama proses belajar mengajar 

hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan, (5) mampu 

menvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekedar 

dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional, dan (6) melatih siswa lebih 

mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan (Munir, 2013:110).  
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Prastowo (2014:327) menyatakan bahwa CD Interaktif meiliki beragam 

bentuk variasi, ada yang berbentuk permainan, soal-soal, dan ada pula yang 

berbentuk materi bahan ajar. Bahan ajar interaktif merupakan bahan ajar yang 

bersifat aktif, didesain agar dapat melakukan perintah balik kepada pengguna 

untuk melakukan suatu aktivitas. Dalam bahan ajar interaktif ini, pengguna 

(siswa) terlibat interaksi dua arah dengan bahan ajar yang sedang dipelajari. 

Menurut Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multimedia 

bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, 

grafik, gambar, dan video) yang oelh penggunanya dimanipulasi untuk 

mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Bahan ajar 

interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disk (CD). Bahan ajar 

interaktif ini juga termasuk bahan ajar berbasis komputer.  

Berdasarkan strukturnya, bahan ajar interaktif dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu CD interaktif dan orang. Struktur bahan ajar berbentuk CD 

Interaktif meliputi enam komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetesi dasar 

atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan penilaian. Sedangkan 

struktur bahan ajar interaktif berbentuk orang meliputi tujuh komponen, yaitu 

judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi 

pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian.   

Hooper (dalam Munir, 2013:123) mengatakan bahwa keuntungan dan 

penerapan belajar kooperatif dalam pembelajaran multimedia Interaktif antara 

lain: (1) adanya ketergantungan dan tanggung jawab dari setiap anggota 

kelompok, (2) adanya interaksi yang promotif dimana usaha seorang usaha 
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seorang individu akan mendukung usaha anggota kelompok lainnya, (3) 

kesempatan latihan untuk bekerjasama, (4) pengembangan dan pemeliharaan 

kelompok, dan (4) proses kelompok yang terjadi di dalam lingkungan belajar ini 

bisa mendorong anggota kelompok untuk merefleksikan efektif atau tidaknya 

strategi yang digunakan. 

Pada penelitian menggunakan media CD Interaktif ini, media CD 

Interaktif sangat berpengaruh terhadap pembelajaran yang akan dilakukan oleh 

guru. Media ini bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman langsung dengan 

cara berinteraksi dan aktif mencari materi, sehingga diharapkan pembelajaran 

menjadi bermakna. Dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

media CD Interaktif hendaknya melakukan persiapan yang lebih, agar materi yang 

hendak disampaikan melalui media ini dapat diterima siswa dan mudah 

dimengerti oleh siswa dengan baik.  

2.1.9 Penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif dalam pembelajaran IPA di SD 

  Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) memiliki ciri khas 

yaitu guru menunjuk seorang siswa dengan menyebutkan salah satu nomor kepala 

yang akan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya, sehingga masing-masing siswa dalam kelompok harus paham 

dengan hasil kerja kelompoknya. Model Numbered Head Together (NHT) 

merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori belajar 

konstruktivisme. Model pembelajaran ini lebih mengedepankan kepada aktivitas 

siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi atau pengetahuan 
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yang dimiliki siswa dari berbagai sumber yang hasil akhirnya akan 

dipresentasikan di depan kelas. Pembelajaran IPA di SD dengan menggunakan 

model Numbered Head Together (NHT) dapat mengajak siswa untuk aktif. 

  Penerapan model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD 

Interaktif pada pembelajaran IPA di SD melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda. 

2. Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif. 

3. Guru memberikan pertanyaan dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

4. Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok memahami 

pertanyaan atau mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dengan baik. 

5. Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam kelompok 

dan siswa yang nomor kepalanya sesuai segera melaporkan dan 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara individu. 

6. Guru memanggil nomor kepala siswa yang lain untuk menanggapi laporan 

hasil kerja kelompok yang dipresentasikan. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Menurut beberapa penelitian ditemukan bahwa model Numbered Head 

Together (NHT) dengan CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Hasil penelitian yang  memperkuat peneliti menerapkan model Numbered Head 
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Together (NHT) dengan CD Interaktif adalah penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Pulung Dhian Wijanarko (2014) dengan judul “Numbered Head Together 

Berbantuan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

PKn.” Berdasarkan hasil penelitian tersebut persentase ketuntasan hasil belajar 

siswa meningkat pada setiap siklusnya. (Jurnal Unnes Vol 3: No: 1 Tahun 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh L. Rachmiazasi M. (2012) dengan judul 

“Keefektifan Pembelajaran Matematika dengan Cooperative Learning “THIPAS” 

dikemas dalam CD Interaktif pada materi pecahan Kelas IV.” Hasil penelitian 

menunjukkan hasil belajar pada kelas eksperimen secara individu telah memenuhi 

KKM yaitu 65 dan pencapaian rata-rata klasikal sebesar 68,79%. (Jurnal Unnes 

Vol: 1 No: 1 Tahun 2012). 

Penelitian oleh Joko Susanto (2012) dengan judul “Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran Berbasis Lesson Study Dengan Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together untuk meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA 

di SD.” Hasil validasi pakar menunjukkan perangkat valid dengan rata-rata 4,24 

dari nilai maksimal 5. Peningkatan aktivitas peserta didik pada kategori sedang 

dengan nilai gain score 0,58 pada uji pemakaian dan peningkatkan hasil belajar 

pada kategori sedang. (Jurnal Unnes Vol: 1 No: 2 Tahun 2012).  

Penelitian oleh Orpalina (2013) dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar 

PKn Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 

Pada Siswa Kelas V SD Inpres Tavanjuka.” Berdasarkan hasil penelitian hasil 

daya serap klasikal pada siklus I adalah 70,59% dan siklus II daya serap klasikal 

adalah 80,81% hal ini menunjukkan persentase peningkatan hasil belajar PKn dari 
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siklus I ke siklus II sebesar 10,22%. (Jurnal Universitas Tadulako Vol 1 No 2 

Tahun 2013). 

Penelitian oleh Endro Joko Wibowo (2013) dengan judul “Media 

Pembelajaran Interaktif Matematika untuk Siswa Sekolah Dasar Kelas IV”. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pengenalan bangun ruang bagi siswa SD Negeri 

Tempelan Blora lebih visual, interaktif, menarik, mudah, dan cepat dimengerti. 

(Jurnal Unsa Vol: 2 No: 1 Tahun 2013).  

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Widiyatmoko (2012) dengan judul 

“Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Fisika dengan pendekatan Physics-

Edutainment berbantuan CD Pembelajaran Interaktif”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa analisis uji kesamaan rata-rata nilai kognitif kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh thitung = 3,911 dan ttabel = 1,67; dapat 

dikatakan bahwa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. (Jurnal 

Unnes Vol: 1 No: 1 Tahun 2012). 

Penelitian dilaksanakan oleh Sindju, Herkulanus Bahari dkk (2013) yang 

berjudul “Pemanfaatan CD Interaktif sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Penalaran Siswa pada Pembelajaran Matematika”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa mengajukan pertanyaan pada pertemuan pertama 

sebesar 61,1%, meningkat menjadi 72,2%, kemudian pada pertemuan ketiga 

menjadi 83,3%, dan pada pertemuan keempat meningkat menjadi 94,4% dalam 

kategori sangat baik. (Jurnal Untan Vol: 2 No: 11 Tahun 2013). 

Penelitian oleh Michael Cavanagh (2011) dengan judul “Students 

experiences of active engagement through cooperative learning activities in 
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lectures.” (Journal Dep Educ Macquarie University Australia Vol: 12 No: 1 

Tahun 2011). 

Penelitian oleh Haydon, Todd, dkk (2010) dengan judul “Effects of 

Numbered Heads Together on the Daily Quiz Scores and On-Task Behavior of 

Students with Disabilities.” (Journal Behav Educ 19:222–238 Tahun 2010). 

Penelitian oleh Maheady, Larry, dkk (2006) dengan judul “The Effects of 

Numbered Heads Together with and Without an Incentive Package on the Science 

Test Performance of a Diverse Group of Sixth Graders.” (Journal Behav Educ, 

Vol: 15 No: 1 Tahun 2006). 

Berdasarkan beberapa kajian empiris tersebut dapat menjadi acuan dalam 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Menggunakan 

Model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif pada siswa 

kelas IV SDN Patemon 01 Semarang.” 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN 01 Patemon Semarang belum 

mencapai hasil yang optimal karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

karena guru (peneliti) belum memanfaatkan siswa yang pandai agar dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai, siswa cenderung menggerombol dengan 

teman akrabnya sehingga tidak bisa bekerjasama secara sungguh-sungguh dengan 

teman lainnya, guru belum pernah menggunakan media CD Interaktif ketika 

pembelajaran sehingga dalam menyampaikan materi kurang menarik perhatian 
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siswa, dan iklim pembelajaran kurang kondusif karena masih banyak siswa yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama kolaborator merencanakan 

untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

Dalam pembelajaran ini, siswa diajak untuk belajar dalam kelompok yang 

menggunakan nomor kepala, siswa dapat berdiskusi dengan sungguh-sungguh, 

siswa dapat memberikan pemahaman terhadap teman yang belum paham, semua 

anggota kelompok ikut aktif dalam mendiskusikan pertanyaan yang diberikan 

oleh guru. Guru kemudian menunjuk salah satu nomor kepala untuk membacakan 

hasil diskusi kelompok tersebut, dan memberi kesempatan siswa lain untuk 

menanggapi hasil diskusi. Maka dengan menerapkan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif diharapkan dapat 

memberikan peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang.  
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Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah diuraikan diperoleh 

alur kerangka berpikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan alur kerangka berpikir 

Kondisi awal 

Kualitas pembelajaran rendah, ditandai dengan: 

1. Keterampilan guru rendah 

2. Aktivitas siswa rendah 

3. Iklim pembelajaran rendah 

4. Kualitas media pembelajaran rendah 

5. Hasil belajar siswa yang meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

rendah. 

Pemberian tindakan 

1. Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok mendapat nomor kepala yang 

berbeda-beda. 

2. Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif. 

3. Guru memberikan pertanyaan dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

4. Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok memahami pertanyaan 

atau mengetahui jawaban pertanyaan tersebut dengan baik. 

5. Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam kelompok dan 

siswa yang nomor kepalanya sesuai segera melaporkan dan mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya secara individu. 

6. Guru memanggil nomor kepala siswa yang lain untuk menanggapi laporan hasil kerja 

kelompok yang dipresentasikan. 

 

 

 
Kondisi akhir 

Kualitas pembelajaran meningkat, ditandai dengan: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat. 

3. Iklim pembelajaran meningkat. 

4. Kualitas media pembelajaran meningkat. 

5. Hasil belajar siswa yang meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

meningkat. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berfikir yang telah 

diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan 

kelas yaitu penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada 

siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Penelitian tindakan kelas menurut Aqib (2011:3) adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Penggunaan 

model ini bertujuan apabila dalam pelaksanaan tindakan ditemukan  adanya  

kekurangan,  maka  perencanaan  dan  pelaksanaan tindakan perbaikan masih 

dapat dilanjutkan pada siklus berikutnya sampai target yang  diinginkan  tercapai. 

Terdapat empat tahapan yang dilalui dalam melaksanakan penelitian tindakan, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi (Arikunto, 2010:16).  

 

Gambar 3.1 Bagan Tahap Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2010:16) 
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Berdasarkan tahap Penelitian Tindakan Kelas di atas, langkah-langkah 

penelitian dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu sebagai berikut. 

3.1.1 Perencanaan 

  Menurut Arikunto, dkk (2014:17), dalam tahap ini peneliti menjelaskan 

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

tersebut dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara 

berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati 

proses jalannya tindakan. Adapun kegiatan yang peneliti lakukan dalam tahap 

perencanaan yaitu sebagai berikut: guru melaksanakan kolaborasi dengan guru 

kelas untuk menyusun identifikasi masalah dengan melaksanakan observasi untuk 

mendapatkan data dan kemudian menetapkan alternatif pemecahan masalah, guru 

menentukan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan menetapkan indikator, 

guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan indikator 

yang ditetapkan yang akan digunakan dalam tahap pelaksanaan tindakan, guru 

mempersiapkan media, sumber belajar, lembar observasi, dan alat evaluasi yang 

dibutuhkan selama pembelajaran menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan  tindakan  merupakan  implementasi  atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto, 2014:18). Penelitian ini 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu 

dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan model Numbered Head 

Together (NHT) dengan media CD Interaktif. Dalam pelaksanaan Penelitian 
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Tindakan Kelas ini direncanakan dalam tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri 

dari dua pertemuan. 

3.1.3 Observasi 

 Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal 

yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung 

(Suhardjono, 2014:78). Observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru kelas 

IV SDN Patemon 01 Semarang untuk mengetahui keterampilan guru dan teman 

sejawat untuk mengamati aktivitas siswa, iklim pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung dan hasil belajar siswa dampak 

dari penerapan model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD 

Interaktif. 

3.1.4 Refleksi 

Menurut Arikunto (2014:19), refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa  yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat 

tepat dilakukan ketika guru   pelaksana sudah selesai melakukan tindakan,  

kemudian  berhadapan  dengan  peneliti  untuk mendiskusikan implementasi 

rancangan tindakan. Dalam tahap ini peneliti dan kolaborator mendiskusikan hasil 

pengamatan selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Hasil dari refleksi 

digunakan untuk mengatasi kekurangan yang terjadi akibat tindakan yang 

dilakukan, kemudian diperlukan rencana untuk melaksanakan siklus selanjutnya. 

Dengan demikian maka siklus selanjutnya aksan berjalan lebih baik dari pada 

siklus sebelumnya. 
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3.2 Siklus penelitian 

Dalam satu siklus terdapat empat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam pelaksanaan 

penelitian, peneliti telah merencanakan akan menggunakan tiga siklus penelitian, 

setiap siklus terdiri dari dua pertemuan pembelajaran. Adapun rinciannya sebagai 

berikut. 

3.2.1 Siklus I  

3.2.1.1 Perencanaan 

1. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester 2 yaitu pada KD: 10.1 

Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan gelombang air laut). Dan menetapkan indikator bersama 

tim kolaborasi. 

2. Menyusun  perangkat pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif, meliputi: 

silabus, RPP, materi ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-

kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, dan pedoman 

penskoran. 

3. Mempersiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif, laptop, LCD, dan 

media penunjang lain. 

4. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran selama 

pembelajaran berlangsung. 

5. Mempersiapkan lembar catatan lapangan. 
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat untuk pembelajaran dalam siklus I yang 

terdiri dari dua pertemuan dengan materi pembelajaran “Penyebab perubahan 

lingkungan” sesuai dengan Kompetensi Dasar 10.1. Mendiskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut). Pada proses pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan 

tindakan berupa kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.  

Pertemuan I ( 2 x 35 menit ) 

 Kegiatan awal diisi dengan kegiatan apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran. Pada kegiatan inti guru melaksanakan langkah pembelajaran. 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan inti adalah sebagai berikut.  

1. Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda. 

2. Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik (angin dan hujan). 

3. Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam media 

pembelajaran CD Interaktif. 

4. Guru membagikan LKS dan media untuk perocobaan kepada masing-masing 

kelompok, setiap kelompok mendiskusikan atas tugas yang diberikan oleh guru 

dan memastikan setiap anggota kelompok memahami tugas atau mengetahui 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 
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5. Guru membimbing siswa melakukan percobaan tentang berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin dan hujan). 

6. Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam kelompok 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, anggota kelompok lain 

memberikan tanggapan terhadap laporan hasil kerja kelompok yang 

dipresentasikan. 

7. Guru memanggil nomor kepala siswa yang lain.  

8. Guru memberikan umpan balik dan penghargaan atas kerja kelompok yang 

telah dilakukan oleh siswa. 

 Sedangkan pada kegiatan akhir guru membuat kesimpulan bersama siswa, 

siswa mengerjakan evaluasi, dan guru melakukan tindak lanjut. 

Pertemuan II ( 2 x 35 menit ) 

 Kegiatan awal diisi dengan kegiatan apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran. Pada kegiatan inti guru melaksanakan langkah pembelajaran. 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan inti adalah sebagai berikut.  

1. Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda. 

2. Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik (cahaya matahari dan gelombang air 

laut) 

3. Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam media 

pembelajaran CD Interaktif 
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4. Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan kepada masing-masing 

kelompok, setiap kelompok mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru dan 

memastikan setiap anggota kelompok memahami tugas atau mengetahui 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 

5. Guru membimbing siswa melakukan percobaan tentang berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (gelombang air laut).  

6. Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam kelompok 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, anggota kelompok lain 

memberikan tanggapan terhadap laporan hasil kerja kelompok yang 

dipresentasikan. 

7. Guru memanggil nomor kepala siswa yang lain.  

8. Guru memberikan umpan balik dan penghargaan atas kerja kelompok yang 

telah dilakukan oleh siswa. 

 Sedangkan pada kegiatan akhir guru membuat kesimpulan bersama siswa, 

siswa mengerjakan evaluasi, dan guru melakukan tindak lanjut. 

3.2.1.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru pada saat pembelajaran 

IPA menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif. 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa pada saat pembelajaran IPA 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media CD Interaktif. 
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3. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran dan media pembelajaran 

pada saat pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

3.2.1.4 Refleksi 

1. Menganalisis data observasi yang terjadi pada pembelajaran siklus I. 

2. Mengkaji pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I. 

3. Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus I. 

4. Membuat daftar permasalahaan yang muncul pada siklus I. 

5. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk pelaksanaaan pada siklus II. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

1. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester 2 yaitu pada KD: 10.2.  

Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, 

abrasi, banjir, dan longsor). Dan menetapkan indikator bersama tim kolaborasi. 

2. Menyusun  perangkat pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif, meliputi: 

silabus, RPP, materi ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-

kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, dan pedoman 

penskoran. 

3. Mempersiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif, laptop, LCD, dan 

media penunjang lain. 



86 

 

 
 

4. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran selama 

pembelajaran berlangsung. 

5. Mempersiapkan lembar catatan lapangan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat untuk pembelajaran dalam siklus II yang 

terdiri dari dua pertemuan dengan materi pembelajaran “Pengaruh perubahan 

lingkungan fisik terhadap daratan” sesuai dengan Kompetensi Dasar 10.2 

Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, 

banjir, dan longsor). Pada proses pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan 

tindakan berupa kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.  

Pertemuan I ( 2 x 35 menit ) 

 Kegiatan awal diisi dengan kegiatan apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran. Pada kegiatan inti guru melaksanakan langkah pembelajaran. 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan inti adalah sebagai berikut.  

1. Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda. 

2. Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang pengaruh 

perubahan fisik lingkungan fisik terhadap daratan (erosi dan longsor) 

3. Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam media 

pembelajaran CD Interaktif 
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4. Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan kepada masing-masing 

kelompok, setiap kelompok mendiskusikan atas tugas yang diberikan oleh guru 

dan memastikan setiap anggota kelompok memahami tugas atau mengetahui 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 

5. Guru membimbing siswa melakukan percobaan tentang pengaruh perubahan 

fisik lingkungan fisik terhadap daratan (longsor). 

6. Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam kelompok 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, anggota kelompok lain 

memberikan tanggapan terhadap laporan hasil kerja kelompok yang 

dipresentasikan. 

7. Guru memanggil nomor kepala siswa yang lain.  

8. Guru memberikan umpan balik dan penghargaan atas kerja kelompok yang 

telah dilakukan oleh siswa. 

 Sedangkan pada kegiatan akhir guru membuat kesimpulan bersama siswa, 

siswa mengerjakan evaluasi, dan guru melakukan tindak lanjut. 

Pertemuan II ( 2 x 35 menit ) 

 Kegiatan awal diisi dengan kegiatan apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran. Pada kegiatan inti guru melaksanakan langkah pembelajaran. 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan inti adalah sebagai berikut. 

1. Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda. 
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2. Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang pengaruh 

perubahan fisik lingkungan fisik terhadap daratan (banjir dan abrasi). 

3. Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam media 

pembelajaran CD Interaktif. 

4. Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan kepada masing-masing 

kelompok, setiap kelompok mendiskusikan atas tugas yang diberikan oleh guru 

dan memastikan setiap anggota kelompok memahami tugas atau mengetahui 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 

5. Guru membimbing siswa melakukan percobaan tentang pengaruh perubahan 

fisik lingkungan fisik terhadap daratan (abrasi). 

6. Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam kelompok 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, anggota kelompok lain 

memberikan tanggapan terhadap laporan hasil kerja kelompok yang 

dipresentasikan. 

7. Guru memanggil nomor kepala siswa yang lain.  

8. Guru memberikan umpan balik dan penghargaan atas kerja kelompok yang 

telah dilakukan oleh siswa. 

 Sedangkan pada kegiatan akhir guru membuat kesimpulan bersama siswa, 

siswa mengerjakan evaluasi, dan guru melakukan tindak lanjut. 

3.2.2.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru pada saat pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media CD Interaktif. 
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2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa pada saat pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media CD Interaktif. 

3. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran dan media pembelajaran 

pada saat pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

3.2.2.4 Refleksi 

1. Menganalisis data observasi yang terjadi pada pembelajaran siklus II. 

2. Mengkaji pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II. 

3. Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus II. 

4. Membuat daftar permasalahaan yang muncul pada siklus II. 

5. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk pelaksanaaan pada siklus III. 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

1. Menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV semester 2 yaitu pada KD: 10.3 

Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, 

dan longsor). Dan menetapkan indikator bersama tim kolaborasi. 

2. Menyusun  perangkat pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif, meliputi: 

silabus, RPP, materi ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-

kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, dan pedoman 

penskoran. 
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3. Mempersiapkan media pembelajaran berupa CD Interaktif, laptop, LCD, dan 

media penunjang lain. 

4. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran selama 

pembelajaran berlangsung. 

5. Mempersiapkan lembar catatan lapangan. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat untuk pembelajaran dalam siklus III yang 

terdiri dari dua pertemuan dengan materi pembelajaran “Cara mencegah 

kerusakan lingkungan” sesuai dengan Kompetensi Dasar 10.3 Mendeskripsikan 

cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor). Pada 

proses pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan tindakan berupa kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir.  

Pertemuan I ( 2 x 35 menit ) 

 Kegiatan awal diisi dengan kegiatan apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran. Pada kegiatan inti guru melaksanakan langkah pembelajaran. 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan inti adalah sebagai berikut. 

1. Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda. 

2. Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang cara pencegahan 

kerusakan lingkungan (erosi dan abrasi). 
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3. Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam media 

pembelajaran CD Interaktif. 

4. Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan kepada masing-masing 

kelompok, setiap kelompok mendiskusikan atas tugas yang diberikan oleh guru 

dan memastikan setiap anggota kelompok memahami tugas atau mengetahui 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 

5. Guru membimbing siswa melakukan percobaan tentang cara pencegahan 

kerusakan lingkungan (erosi). 

6. Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam kelompok 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, anggota kelompok lain 

memberikan tanggapan terhadap laporan hasil kerja kelompok yang 

dipresentasikan. 

7. Guru memanggil nomor kepala siswa yang lain.  

8. Guru memberikan umpan balik dan penghargaan atas kerja kelompok yang 

telah dilakukan oleh siswa. 

  Sedangkan pada kegiatan akhir guru membuat kesimpulan bersama siswa, 

siswa mengerjakan evaluasi, dan guru melakukan tindak lanjut. 

Pertemuan II ( 2 x 35 menit ) 

 Kegiatan awal diisi dengan kegiatan apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran. Pada kegiatan inti guru melaksanakan langkah pembelajaran. 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan inti adalah sebagai berikut. 
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1. Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda. 

2. Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang cara pencegahan 

kerusakan lingkungan (erosi dan abrasi). 

3. Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam media 

pembelajaran CD Interaktif. 

4. Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan kepada masing-masing 

kelompok, setiap kelompok mendiskusikan atas tugas yang diberikan oleh guru 

dan memastikan setiap anggota kelompok memahami tugas atau mengetahui 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 

5. Guru membimbing siswa melakukan percobaan tentang cara pencegahan 

kerusakan lingkungan (abrasi). 

6. Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam kelompok 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, anggota kelompok lain 

memberikan tanggapan terhadap laporan hasil kerja kelompok yang 

dipresentasikan. 

7. Guru memanggil nomor kepala siswa yang lain.  

8. Guru memberikan umpan balik dan penghargaan atas kerja kelompok yang 

telah dilakukan oleh siswa. 

 Sedangkan pada kegiatan akhir guru membuat kesimpulan bersama siswa, 

siswa mengerjakan evaluasi, dan guru melakukan tindak lanjut. 
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3.2.3.3 Observasi 

1. Melakukan pengamatan keterampilan guru pada saat pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media CD Interaktif. 

2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa pada saat pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

media CD Interaktif. 

3. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran dan media pembelajaran 

pada saat pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

3.2.3.4 Refleksi 

1. Menganalisis data observasi yang terjadi pada pembelajaran siklus III. 

2. Mengkaji pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus III. 

3. Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus III. 

4. Membuat daftar permasalahaan yang muncul pada siklus III. 

5. Membuat kesimpulan pada siklus III. 

6. Semua data yang diperoleh pada saat pelaksanaan tindakan dan hasil observasi 

dikumpulkan untuk dianalisis dan dievaluasi. Jika hasil penelitian sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian 

dihentikan. 
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3.3 Subjek Penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV sebanyak 38 siswa 

yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan.  

 Menurut Wardhani dan Wahardir (2010:2.23) fokus yang luas akan 

menyebabkan pengamat lebih banyak mengandalkan pertimbangan yang bersifat 

subjektif dalam menafsirkan data, sedangkan fokus yang sempit atau spesifik akan 

menghasilkan data yang sangat bermanfaat sehingga peneliti membatasi subjek 

penelitian yaitu pada 10 siswa yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head 

Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

4. Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

5. Hasil belajar siswa meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif. 
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3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa  

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi secara sistematik selama 

dalam pelaksanaan siklus pertama sampai dengan siklus ketiga, hasil evaluasi, dan 

hasil observasi aktivitas siswa oleh guru pengamat (observer).  

3.5.1.2 Guru  

Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi terhadap keterampilan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif dari siklus pertama 

sampai ketiga. 

3.5.1.3 Data dokumen 

 Sumber data dokumen diperoleh dari hasil evaluasi siswa (data kuantitatif) 

sebelum dan setelah dilakukan tindakan, data hasil observasi (data kualitatif), data 

hasil dokumentasi berupa foto dan video observer selama proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan dokumen yang lain untuk memperkuat atau 

melengkapi data. 

3.5.1.4 Catatan lapangan 

 Sumber data catatan lapangan diperoleh dari catatan selama proses 

pembelajaran IPA berlangsung menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif. 
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3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data kuantitatif 

 Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka data yang berbentuk 

bilangan (Herrhyanto dan Hamid, 2008:1.3). Data kuantitatif diwujudkan dengan 

data yang berupa angka-angka dalam hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

3.5.2.2 Data kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari hasil dari observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan catatan lapangan  selama 

pembelajaran IPA berlangsung menggunakan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan teknik tes dan nontes. 

3.5.3.1 Teknik tes 

Tes adalah seperangkat tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh 

siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan tertentu (Poerwanti, dkk. 2008:1.5). 

Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA yang sesuai dengan indikator 

pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru sebelumnya. 
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3.5.3.2 Teknik nontes 

Adapun teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

1. Observasi 

 Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010:203). Observasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif. 

2. Dokumentasi 

Arikunto (2010:274) menyatakan bahwa dalam teknik dokumentasi 

peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. 

Apabila terdapat variabel yang dicari, maka peneliti membubuhkan tanda check di 

tempak yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum 

ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data observasi dalam pelaksanaan 

penelitian. Dokumen penelitian berupa daftar nilai siswa, foto kegiatan 

pelaksanaan penelitian, dan video untuk memberikan gambaran secara konkret 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

3. Catatan lapangan 

Catatan lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu catatan 

harian guru dan catatan harian siswa. Pertama catatan harian guru, merupakan alat 
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pengumpul data yang berupa buku catatan atau kumpulan kertas yang banyak 

dimiliki oleh para guru. Dengan catatan lapangan ini guru dapat mencatat situasi 

kelas dan macam-macam fenomena yang muncul selama proses penelitian 

berlangsung. Kedua, catatan harian siswa merupakan bentuk alat pengumpul data 

yang berasal dari siswa. Catatan harian siswa ini dapat berupa ide, reaksi, dan 

pendapat para siswa tentang umpan balik mereka setelah menerima perlakuan dari 

tim peneliti (Sukardi, 2013:44).  

Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data 

yang diperoleh dari hasil observasi dan digunakan sebagai masukan untuk guru 

dalam melakukan observasi. Catatan lapangan dalam penelitian  ini berupa lembar 

catatan untuk mencatat hal-hal yang ditemukan peneliti selama proses 

pembelajaran misalnya terjadi keterlambatan dalam memulai pembelajaran karena 

pengkondisian siswa dan media. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, 

median, modus, nilai terendah, nilai tertinggi, dan ketuntasan belajar secara 

individual maupun klasikal dan ditampilkan dalam bentuk persentase. Adapun 

rumus persentase tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Rata-rata hasil belajar (mean) dianalisis menggunakan rumus: 
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 rerata dapat ditentukan dengan membagi jumlah semua nilai data dengan 

banyaknya data. Adapun rumus untuk menghitung mean atau rerata adalah 

sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

X = nilai rata-rata 

∑X = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa           (Tjalla, 2008:2.5) 

2. Untuk menghitung nilai tengah dari hasil belajar siswa, maka digunakan rumus 

median yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah 

disusun urutannya dari terkecil sampai terbesar, atau dari yang terbesar sampai 

terkecil.                 (Sugiyono, 2007:53) 

 Median dianalisis menggunakan rumus: 

 untuk data ganjil (n=ganjil) 

    

untuk data genap (n=genap) 

   

   Me = nilai yang ke  

   X = Nilai ke-n setelah diurutkan 

   n  = jumlah data          (Tjalla, 2008:2.11) 
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3. Untuk menentukan modus yang merupakan teknik penjelasan kelompok yang 

didasarkan atas nilai popular (yang sering muncul) dalam kelompok tersebut 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

     (Sugiyono, 2007:52) 

keterangan: 

Mo  = modus 

b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p = panjang kelas interval 

b1 = frekuensi pada kelas modus (frekunsi pada kelas interval yang 

   terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat 

    sebelumnya 

b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 

   berikutnya rumustersebut digunakan untuk data bergolong. 

    Sedangkan untuk data tunggal, modus dapat dilihat dari nilai 

    yang sering muncul. 

4. Untuk menghitung persentase ketuntasan klasikal belajar siswa dalam % 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Σ Siswa yang tuntas belajar 

P =                    x 100%  

   Σ Siswa 

Keterangan:  

P  = Persentase ketuntasan belajar klasikal            (Aqib, 2011:41)  
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 Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.1  

KKM IPA Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang 

KKM Kategori 

Individual Klasikal 

≥ 65 75 % Tuntas 

< 65 75 % Tidak Tuntas 

          (Hamdani, 2011:61)  

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk hasil belajar siswa yang 

nilainya di bawah 65 maka dinyatakan tidak tuntas, sedangkan hasil belajar siswa 

yang nilainya sama atau lebih besar dari 65 maka dinyatakan tuntas.  

3.6.2 Data kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi terhadap keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA serta hasil dari 

catatan lapangan dan wawancara yang dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Menurut Poerwanti, dkk (2008:6.9) dalam mengolah data 

skor dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

1. Menentukan skor terendah 

2. Menentukan skor tertinggi 

3. Mencari median 

4. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang) 
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Setelah mengetahui langkah di atas, kita dapat menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut. 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor  

n = ( T – R ) + 1 

Q1    = kuartil pertama 

Letak Q1  =  ( n + 2 ) untuk data genap atau Q1 =  ( n + 1 ) untuk data 

   ganjil.  

Nilai Q1  = Letak Q1 + ( R – 1 ) 

Q2    = median  

Letak Q2  =  ( n + 1 ) untuk data ganjil atau genap 

Nilai Q2  = Letak Q2 + ( R – 1 ) 

Q3   = kuartil ketiga 

Letak Q3  =  (3n + 2 ) untuk data genap atau Q3 =  ( n + 1)  untuk data 

   ganjil 

Nilai Q3 = Letak Q3 + ( R – 1 ) 

Q4  = kuartil keempat = T  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria data kualitatif. 
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Tabel 3.2  

Kriteria penskoran data kualitatif 

Skor Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik (A) 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik (B) 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup (C) 

R ≤ skor < Q1 Kurang (D) 

 

Dari tabel di atas, peneliti menentukan kriteria penilaian yang digunakan 

untuk menentukan kategori nilai keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim 

pembelajaran, kualitas media pembelajaran, sikap spiritual, sikap sosial, dan 

keterampilan yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.3  

Kriteria penskoran keterampilan guru 

Skor Kategori 

31,25 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20,5 ≤ skor < 31,25 Baik (B) 

9,75 ≤ skor < 20,5 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,75 Kurang (D) 

 

 

Tabel 3.4  

Kriteria penskoran aktivitas siswa 

Skor Kategori 

31,25 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20,5 ≤ skor < 31,25 Baik (B) 

9,75 ≤ skor < 20,5 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,75 Kurang (D) 
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Tabel 3.5  

Kriteria penskoran iklim pembelajaran 

Skor Kategori 

21,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14 ≤ skor < 21,5 Baik (B) 

6,5 ≤ skor < 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 6,5 Kurang (D) 

 

Tabel 3.6  

Kriteria penskoran kualitas media pembelajaran 

Skor Kategori 

21,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14 ≤ skor < 21,5 Baik (B) 

6,5 ≤ skor < 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 6,5 Kurang (D) 

 

Tabel 3.7  

Kriteria penskoran hasil belajar sikap spiritual 

Perolehan skor siswa (modus) Kategori 

4 Sangat Baik (A) 

3 Baik (B) 

2 Cukup (C) 

1 Kurang (D) 

 

(Permendikbud, 104)  
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Tabel 3.8  

Kriteria penskoran hasil belajar sikap sosial 

Perolehan skor siswa (modus) Kategori 

4 Sangat Baik (A) 

3 Baik (B) 

2 Cukup (C) 

1 Kurang (D) 

 

(Permendikbud, 104)  

Tabel 3.9  

Kriteria penskoran hasil belajar keterampilan 

Nilai Ketuntasan Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17 B 

2,51 – 2,84 B- 

2,18 – 2,50 C+ 

1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 

1,18 – 1,50 D+ 

1,00 – 1,17 D 

 

(Permendikbud, 104)  
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3.7 Indikator Keberhasilan  

Pembelajaran menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada 

siswa kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dengan indikator sebagai berikut. 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif dapat meningkat, dengan 

kriteria minimal baik dengan skor ≥ 20,5. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head 

Together (NHT) dengan media CD Interaktif dapat meningkat, dengan kriteria 

minimal baik  dengan skor  ≥ 20,5. 

3. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif dapat meningkat, dengan 

kriteria minimal baik  dengan skor  ≥ 14. 

4. Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif dapat 

meningkat, dengan kriteria minimal baik dengan skor  ≥ 14. 

5. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif dapat meningkat, apabila 

kompetensi pengetahuan siswa dengan ketuntasan belajar individual ≥ 65 dan 

ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 75 %, kompetensi sikap spiritual dengan 

kriteria minimal baik dengan modus 3, kompetensi sikap sosial dengan kriteria 

minimal baik dengan modus 3, dan kompetensi keterampilan dengan skor 

antara 2,51-2,84. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA kelas IV SDN Patemon 01 Semarang menggunakan model 

Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif pada kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dapat 

meningkatkan keterampilan guru. Ditunjukkan dengan hasil observasi pada 

siklus I guru memperoleh skor 24,5 dengan persentase 61,25% dalam kriteria 

baik (B), pada siklus II guru memperoleh skor 30 dengan persentase 75% 

dengan kriteria baik (B), dan pada siklus III memperoleh skor 37,5 dengan 

persentase 93,75% dengan kriteria sangat baik (A). 

2. Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif pada kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Ditunjukkan dengan hasil observasi pada siklus I 

siswa memperoleh skor 24,95 dengan persentase 62,38% dalam kriteria baik 

(B), pada siklus II siswa memperoleh skor 29,75 dengan persentase 74,38% 

dengan kriteria baik (B), dan pada siklus III memperoleh skor 31,7 dengan 

persentase 79,25% dengan kriteria sangat baik (A). 
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3. Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif pada kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dapat 

meningkatkan iklim pembelajaran. Ditunjukkan dengan hasil observasi pada 

siklus I memperoleh skor 19 dengan persentase 67,86% dalam kriteria baik 

(B), pada siklus II memperoleh skor 20 dengan persentase 71,43% dengan 

kriteria baik (B), dan pada siklus III memperoleh skor 24 dengan persentase 

85,71% dengan kriteria sangat baik (A). 

4. Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif pada kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dapat 

meningkatkan kualitas media pembelajaran. Ditunjukkan dengan hasil 

observasi pada siklus I memperoleh skor 19 dengan persentase 67,86% dalam 

kriteria baik (B), pada siklus II memperoleh skor 20 dengan persentase 71,43% 

dengan kriteria baik (B), dan pada siklus III memperoleh skor 24 dengan 

persentase 85,71% dengan kriteria sangat baik (A). 

5. Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif pada kelas IV SDN Patemon 01 Semarang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Ditunjukkan dengan hasil belajar pada siklus 

I sebanyak 27 siswa sudah mencapai KKM dan 11 siswa belum mencapai 

KKM dengan persentase 71,05%, sedangkan pada siklus II sebanyak 30 siswa 

sudah mencapai KKM dan 8 siswa belum mencapai KKM dengan persentase 

78,94%, dan pada siklus III sebanyak 36 siswa sudah mencapai KKM dan 2 

siswa belum mencapai KKM dengan persentase 94,74%.  
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  Berdasarkan simpulan tersebut, maka model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, iklim pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil 

belajar siswa yang meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. 

5.2 Saran 

Penelitian tindakan kelas ini membuktikan bahwa dengan menggunakan 

model Numbered Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, iklim pembelajaran, kualitas media pembelajaran, dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN Patemon 01 Semarang. Guru 

hendaknya menggunakan model Numbered Head Together (NHT) dengan media 

CD Interaktif ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran 

yang lain. Dengan menggunakan model Numbered Head Together (NHT) dapat 

menjadi alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dalam mata 

pelajaran IPA maupun mata pelajaran lain. Dalam penerapan model Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif hendaknya guru membimbing 

siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi bermakna 

bagi siswa. Selain itu, guru harus memastikan setiap siswa berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga dapat mengembangkan pengetahuannya 

berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran.  
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan kualitas pembelajaran IPA menggunakan model Numbered 

Head Together (NHT) dengan media CD Interaktif pada siswa kelas IV 

SDN Patemon 01 Semarang 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Alat/Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA 

menggunakan 

model 

Numbered 

Head Together 

(NHT) dengan 

media CD 

Interaktif  

1. Melaksanakan pra 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Membuka pelajaran dengan 

apersepsi dan motivasi 

(keterampilan bertanya) 

3. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan)  

4. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

(keterampilan menjelaskan) 

5. Memilih dan menggunakan 

CD Interaktif (keterampilan 

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan) 

6. Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

7. Mengelola kondisi kelas 

selama pembelajaran 

1. Guru 

2. Data 

Dokumen 

3. Catatan 

Lapangan 

 

1. Lembar 

observasi 

keterampilan 

guru 

2. Catatan 

lapangan 

 

Lampiran 1 
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(keterampilan mengelola 

kelas) 

8. Membimbing siswa 

menampilkan hasil kerja 

kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

9. Memberikan penguatan 

kepada hasil pekerjaan 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

10. Melaksanakan kegiatan 

akhir pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA 

menggunakan 

model 

Numbered 

Head Together 

(NHT) dengan 

media CD 

Interaktif 

1. Mempersiapkan diri  

dalam mengikuti 

pembelajaran  (emotional 

activities) 

2. Merespon apersepsi yang 

diberikan guru (listening 

activities, oral activities, 

mental activities)  

3. Membentuk kelompok 

sesuai dengan petunjuk 

guru (oral activities , 

mental activities) 

4. Memperhatikan penjelasan 

materi pembelajaran dari 

guru (emotional activities, 

mental activities)  

1. Siswa 

2. Data 

Dokumen 

3. Catatan 

Lapangan 

 

1. Lembar 

observasi 

aktivitas 

siswa 

2. Catatan 

lapangan 
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5. Berpartisipasi dengan 

media CD Interaktif 

(visual activities, mental 

activities)  

6. Keaktifan siswa dalam 

kerja kelompok (oral 

activities) 

7. Mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan tertib 

(emotional activities) 

8. Menyampaikan dan 

menanggapi hasil kerja 

kelompok (oral activities, 

mental activities)  

9. Menyimpulkan materi 

pembelajaran (oral 

activities)  

10.  Mengerjakan soal evaluasi 

(writing activities) 

3. Iklim 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

IPA 

menggunakan 

model 

Numbered 

Head Together 

(NHT) dengan 

media CD 

Interaktif 

1. Suasana kelas pada saat 

pembelajaran kondusif. 

2. Pembelajaran memunculkan 

sikap ketauladanan guru. 

3. Pengaturan lingkungan 

kelas. 

4. Interaksi kritis antara guru 

dan siswa. 

5. Interaksi bermakna antara 

siswa dengan siswa. 

6. Pembelajaran berpusat pada 

siswa. 

1. Data 

dokumen 

2. Catatan 

lapangan 

 

1. Lembar 

observasi 

iklim 

pembelajaran 

2. Catatan 

lapangan 
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7. Pemberian penghargaan 

terhadap keaktifan siswa. 

4. Kualitas media 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

IPA 

menggunakan 

model 

Numbered 

Head Together 

(NHT) dengan 

media CD 

Interaktif 

1. Media pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran. 

2. Media menciptakan 

pengalaman belajar yang 

bermakna. 

3. Media pembelajaran 

memfasilitasi proses 

interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

4. Media pembelajaran 

memperkaya pengalaman 

belajar siswa. 

5. Media pembelajaran 

membuat suasana belajar 

menjadi kondusif. 

6. Media pembelajaran 

menciptakan keaktifan 

siswa dalam mencari 

informasi. 

7. Media pembelajaran 

menarik perhatian siswa. 

1. Data 

dokumen 

2. Catatan 

lapangan 

 

1. Lembar 

observasi 

kualitas 

media 

pembelajaran 

2. Catatan 

lapangan 

5. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA 

menggunakan 

Kompetensi sikap: 

Sikap spiritual 

1. Berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan 

2. Berperilaku syukur 

1. Siswa 

2. Hasil 

evaluasi 

siswa 

3. Data 

1. Lembar 

Kerja Siswa 

(LKS) 

2. Tes tertulis 

3. Catatan 
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model 

Numbered 

Head Together 

(NHT) dengan 

media CD 

Interaktif 

 

 

 

Sikap social 

1. Disiplin 

2. Percaya Diri 

3. Bekerjasama 

Kompetensi keterampilan:  

1. Kerjasama siswa dalam 

diskusi kelompok 

2. Ketepatan laporan dengan 

materi 

3. Ketepatan waktu 

pembuatan 

4. Kerapian dan kebersihan 

laporan 

5. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

Kompetensi pengetahuan: hasil 

belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA 

menggunakan model 

Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD 

Interaktif 

dokumen 

4. Catatan 

lapangan 

lapangan 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus . . . . Pertemuan ke - . . . . 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Nama Guru : Evi Septianawati 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada deskriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1.  Melaksanakan 

pra 

pembelajaran  

 

1. Mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dan media 

pembelajaran. 

  

2. Memberikan salam dan 

menanyakan kabar. 

 

3. Berdoa dan presensi siswa.  

4. Mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran. 

 

Lampiran 2 
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2.  Membuka 

pelajaran 

dengan 

apersepsi dan 

motivasi  

1. Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari. 

  

2. Relevan dengan materi 

pembelajaran. 

 

3. Memberikan motivasi.  

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

3.  Membimbing 

siswa dalam 

pembentukan 

kelompok  

 

1. Menentukan jumlah anggota 

dalam kelompok. 

  

2. Mengatur tempat duduk setiap 

kelompok. 

 

3. Memberi nomor kepala yang 

berbeda kepada setiap anggota 

kelompok. 

 

4. Memberi nama setiap kelompok  

4.  Menyampaikan 

materi 

pembelajaran  

1. Materi yang disampaikan sesuai 

dengan indikator. 

  

2. Menjelaskan materi yang 

disajikan dalam CD Interaktif 

menggunakan kalimat yang 

mudah dimengerti oleh  siswa. 

 

3. Menyampaikan materi dengan 

runtut. 

 

4. Penyampaian materi menarik 

perhatian siswa. 

 

5.  

 

Memilih dan 

menggunakan 

media CD 

Interaktif  

1. Menarik minat siswa dalam 

pembelajaran.  

  

2. Relevan dengan tujuan 

pembelajaran. 
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3. Sesuai karakteristik anak SD.  

4. Mengajak siswa berinteraksi.  

6.  Membimbing 

siswa dalam 

kerja kelompok  

1. Menjelaskan langkah kegiatan 

kerja kelompok. 

  

2. Berkeliling kelas membimbing 

kelompok.  

 

3. Membimbing siswa bekerjasama.  

4. Mengupayakan aktivitas 

kelompok berjalan lancar. 

 

7.  Mengelola 

kondisi kelas 

selama 

pembelajaran  

1. Pembelajaran berlangsung sesuai 

dengan alokasi waktu yang telah 

ditentukan. 

  

2. Berkeliling membagi perhatian.  

3. Memperingatkan siswa agar tidak 

gaduh. 

 

4. Memperingatkan siswa untuk 

menyelesaikan tugas kelompok 

tepat waktu. 

 

8.  Membimbing 

siswa 

menampilkan 

hasil kerja 

kelompok 

1. Menunjuk nomor kepala siswa 

secara acak untuk melakukan 

kegiatan presentasi.  

  

2. Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. 

 

3. Memberikan arahan kepada 

kelompok agar memperhatikan 

presentasi. 

 

4. Meminta kelompok lain untuk 

memberikan pendapat terhadap 

hasil presentasi. 
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9.  Memberikan 

penguatan 

kepada hasil 

pekerjaan siswa  

1. Memberikan penguatan verbal 

maupun gestural. 

  

2. Penguatan diberikan sesuai 

dengan perilaku siswa. 

 

3. Variasi dalam memberikan 

penguatan. 

 

4. Penguatan yang diberikan dapat 

memotivasi siswa. 

 

10.  Melaksanakan 

kegiatan akhir 

pembelajaran  

1. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya hal yang 

belum dipahami. 

  

2. Membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi pelajaran. 

 

3. Memberikan soal evaluasi.  

4. Memberikan tindak lanjut.   

Jumlah skor  

Kategori  

 

Kriteria skor keterampilan guru 

Skor Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30,5 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

Observer, 

 
Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke - 1 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran   √ √  2 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi 

dan motivasi  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 3 

3. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok  

 

√ 

   1 

4. Menyampaikan materi pembelajaran  √    1 

5. Memilih dan menggunakan CD 

Interaktif  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

6. Membimbing siswa dalam kerja 

kelompok  

 

√ 

    

1 

7. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran  

    

√ 

 

1 

8. Membimbing siswa menampilkan 

hasil kerja kelompok  

 

√ 

 

√ 

   

2 

9. Memberikan penguatan kepada hasil 

pekerjaan siswa  

 

√ 

 

√ 

  

√ 

 

3 

10. Melaksanakan kegiatan akhir 

pembelajaran  

  

√ 

 

√ 

  

2 

Jumlah 20 

Kategori Cukup 

Persentase 50% 

 

Observer, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 

Lampiran 3 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke – 2 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran  √ √ √  3 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi 

dan motivasi  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

3. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok  

 

√ 

  

√ 

 

√ 

 

3 

4. Menyampaikan materi pembelajaran  √ √   2 

5. Memilih dan menggunakan CD 

Interaktif  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

6. Membimbing siswa dalam kerja 

kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3 

7. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran  

  

√ 

  

√ 

 

2 

8. Membimbing siswa menampilkan 

hasil kerja kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

9. Memberikan penguatan kepada hasil 

pekerjaan siswa  

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

3 

10. Melaksanakan kegiatan akhir 

pembelajaran  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

Jumlah 29 

Kategori Baik 

Persentase 72,5% 

 

Observer, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II Pertemuan ke – 1 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran  √ √ √  3 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi 

dan motivasi  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

3. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok  

 

√ 

  

√ 

 

√ 

 

3 

4. Menyampaikan materi pembelajaran  √ √   1 

5. Memilih dan menggunakan CD 

Interaktif  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

6. Membimbing siswa dalam kerja 

kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3 

7. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran  

  

√ 

  

√ 

 

2 

8. Membimbing siswa menampilkan 

hasil kerja kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

9. Memberikan penguatan kepada hasil 

pekerjaan siswa  

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

3 

10. Melaksanakan kegiatan akhir 

pembelajaran  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

Jumlah 29 

Kategori Baik 

Persentase 72,5% 

 

Observer, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 



323 

 

 
 

DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II Pertemuan ke – 2 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran  √ √ √  3 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi 

dan motivasi  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

3. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok  

 

√ 

  

√ 

 

√ 

 

3 

4. Menyampaikan materi pembelajaran  √ √   2 

5. Memilih dan menggunakan CD 

Interaktif  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

6. Membimbing siswa dalam kerja 

kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3 

7. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran  

  

√ 

  

√ 

 

3 

8. Membimbing siswa menampilkan 

hasil kerja kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

9. Memberikan penguatan kepada hasil 

pekerjaan siswa  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

10. Melaksanakan kegiatan akhir 

pembelajaran  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

Jumlah 31 

Kategori Sangat baik 

Persentase 77,5% 

 

Observer, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 1 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran  √ √ √ √ 4 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi 

dan motivasi  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

3. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

4. Menyampaikan materi pembelajaran  √ √  √ 3 

5. Memilih dan menggunakan CD 

Interaktif  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

6. Membimbing siswa dalam kerja 

kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

7. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

8. Membimbing siswa menampilkan 

hasil kerja kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

9. Memberikan penguatan kepada hasil 

pekerjaan siswa  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

10. Melaksanakan kegiatan akhir 

pembelajaran  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

Jumlah 37 

Kategori Sangat baik 

Persentase 92,5% 

 

Observer, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 2 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. Melaksanakan pra pembelajaran  √ √ √ √ 4 

2. Membuka pelajaran dengan apersepsi 

dan motivasi  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

3. Membimbing siswa dalam 

pembentukan kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

4. Menyampaikan materi pembelajaran  √ √ √ √ 4 

5. Memilih dan menggunakan CD 

Interaktif  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

6. Membimbing siswa dalam kerja 

kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

7. Mengelola kondisi kelas selama 

pembelajaran  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

8. Membimbing siswa menampilkan 

hasil kerja kelompok  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

9. Memberikan penguatan kepada hasil 

pekerjaan siswa  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

10. Melaksanakan kegiatan akhir 

pembelajaran  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

3 

Jumlah 38 

Kategori Sangat baik 

Persentase 95% 

 

Observer, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus . . . . Pertemuan ke - . . . . 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada deskriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1.  Mempersiapkan 

diri  dalam 

mengikuti 

pembelajaran  

1. Siswa siap di dalam kelas ketika 

guru memasuki ruang kelas.  

  

2. Siswa berdoa bersama guru.  

3. Mempersiapkan buku dan alat 

tulis yang akan digunakan. 

 

4. Menunjukkan sikap siap 

menerima pelajaran dari guru. 

 

2.  Merespon 

apersepsi yang 

1. Mendengarkan apersepsi yang 

diberikan oleh guru. 

  

Lampiran 4 
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diberikan guru  2. Merespon pertanyaan dari guru 

dalam apersepsi. 

 

3. Mengacungkan tangan ketika 

menjawab.  

 

4. Siswa menjawab dengan suara 

lantang. 

 

3.  Membentuk 

kelompok 

sesuai dengan 

petunjuk guru  

1. Siswa langsung membentuk 

kelompok. 

  

2. Siswa berkelompok dengan 

teman kelompoknya. 

 

3. Siswa memakai nomor kepala 

yang berbeda-beda. 

 

4. Siswa mengetahui tugasnya 

masing-masing. 

 

4.  Memperhatikan 

penjelasan 

materi 

pembelajaran 

dari guru  

1. Memperhatikan dengan seksama 

tayangan CD Interaktif. 

  

2. Memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

 

3. Mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan oleh guru. 

 

4. Menanyakan hal yang belum jelas 

kepada guru. 

 

5.  Berpartisipasi 

dengan media 

CD Interaktif  

1. Memperhatikan tayangan pada 

CD Interaktif. 

  

2. Memahami isi dari tayangan CD 

Interaktif. 

 

3. Berani menjawab pertanyaan 

pada CD Interaktif. 

 

4. Menjawab sesuai dengan 

pertanyaan pada CD Interaktif. 
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6.  Keaktifan siswa 

dalam kerja 

kelompok  

1. Menjalin hubungan yang baik 

dengan teman satu kelompok. 

  

2. Menyampaikan pendapat dalam 

kerja kelompok. 

 

3. Menanyakan suatu hal yang 

belum dimengerti kepada teman 

atau guru saat diskusi. 

 

4. Memberikan pemahaman kepada 

teman yang belum paham. 

 

7.  Mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan tertib  

1. Bersikap sopan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

  

2. Tidak membuat gaduh saat 

pembelajaran berlangsung. 

 

3. Meminta ijin kepada guru apabila 

akan keluar kelas. 

 

4. Mengikuti kegiatan pembelajaran 

dari awal sampai akhir. 

 

8.  Menyampaikan 

dan 

menanggapi 

hasil kerja 

kelompok  

1. Menyampaikan hasil kerja 

kelompok dengan suara yang 

jelas dan lantang. 

  

2. Menyampaikan hasil kerja 

kelompok dengan berani dan 

percaya diri. 

 

3. Mempresentasikan hasil kerja 

sesuai materi yang dipelajari. 

 

4. Menanggapi hasil kerja kelompok 

lain. 

 

9.  Menyimpulkan 

materi 

1. Bertanya kepada guru jika ada 

materi yang belum dipahami. 
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pembelajaran  2. Membuat kesimpulan bersama 

guru. 

 

3. Kesimpulan sesuai dengan materi 

yang dipelajari. 

 

4. Menyimpulkan materi secara 

lisan. 

 

10.  Mengerjakan 

soal evaluasi  

1. Mengerjakan soal evaluasi secara 

mandiri. 

 

 

 

2. Mengerjakan evaluasi sesuai 

dengan petunjuk guru. 

 

 

3. Mengerjakan soal evaluasi sesuai 

waktu yang ditentukan. 

 

 

4. Siswa tertib dan tenang ketika 

mengerjakan soal evaluasi. 

 

Jumlah skor  

Kategori  

 

Kriteria skor aktivitas siswa 

Skor Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30,5 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

Observer, 

 

Dini Sukmaningtyas 

NIM 1401411316 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus I Pertemuan ke – 1 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Rabu, 8 April 2015 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada deskriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No Indikator 
Deskrip-

tor 

Inisial Siswa 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

skor 

C

R

D 

F

I 

A 

I 

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G 

S 

S

P

P 

W

A

M 

A 

F 

D 

1. Mempersiapkan 

diri  dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 2,7 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3           

4   √  √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

2. Merespon 

apersepsi yang 

diberikan guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

23 2,3 2 √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

3   √      √ √ 

Lampiran 5 
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4          √ 

Jumlah 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 

3. Membentuk 

kelompok sesuai 

dengan petunjuk 

guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

28 2,8 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3           

4 √  √  √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

4. Memperhatikan 

penjelasan 

materi 

pembelajaran 

dari guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 2,7 

2   √  √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4           

Jumlah 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

5. Berpartisipasi 

dengan media 

CD Interaktif 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

24 2,4 

2 √  √  √ √ √ √ √ √ 

3   √  √ √   √ √ 

4          √ 

Jumlah 2 1 3 1 3 2 2 2 3 4 

6. 

 

Keaktifan siswa 

dalam kerja 

kelompok 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17 1,7 

2   √  √ √ √ √ √ √ 

3           

4           

Jumlah 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

7. Mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan tertib 

1   √   √  √ √ √ 

25 2,5 

2   √   √  √ √ √ 

3 √ √  √ √  √    

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

8. Menyampaikan 

dan menanggapi 

hasil kerja 

kelompok 

1           

16 1,6 2 √  √    √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4           

Jumlah 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

9. Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

1           

21 2,1 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4          √ 

Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

10. Mengerjakan 

soal evaluasi 

1 √  √  √ √ √ √ √ √ 

32 3,2 
2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √   √   √ √ 

Jumlah 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 

Jumlah skor 240 24 

Kategori Baik (B) 

 

 

Kriteria skor aktivitas siswa 

Skor Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30,5 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

 

Observer, 

 

Dini Sukmaningtyas 

NIM 1401411316 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus I Pertemuan ke - 2 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Kamis, 9 April 2015 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada deskriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No Indikator 
Deskrip-

tor 

Inisial Siswa 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

skor 

C

R

D 

F

I 

A 

I 

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G 

S 

S

P

P 

W

A

M 

A 

F 

D 

1. Mempersiapkan 

diri  dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 3 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3           

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Merespon 

apersepsi yang 

diberikan guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

23 2,3 2 √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

3   √      √ √ 
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4          √ 

Jumlah 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 

3. Membentuk 

kelompok sesuai 

dengan petunjuk 

guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

38 3,8 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 √  √  √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

4. Memperhatikan 

penjelasan 

materi 

pembelajaran 

dari guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

24 2,4 

2   √  √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √   √  √ √ √ 

4           

Jumlah 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 

5. Berpartisipasi 

dengan media 

CD Interaktif 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

32 3,2 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √  √  √ √ √ √ √ √ 

4   √   √   √ √ 

Jumlah 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 

6. 

 

Keaktifan siswa 

dalam kerja 

kelompok 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18 1,8 

2   √  √ √ √ √ √ √ 

3          √ 

4           

Jumlah 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 

7. Mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan tertib 

1   √   √  √ √ √ 

25 2,5 

2   √   √  √ √ √ 

3 √ √  √ √  √    

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

8. Menyampaikan 

dan menanggapi 

hasil kerja 

kelompok 

1           

16 1,6 2 √  √    √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4           

Jumlah 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

9. Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

1           

21 2,1 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4          √ 

Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

10. Mengerjakan 

soal evaluasi 

1 √  √  √ √ √ √ √ √ 

32 3,2 
2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √   √   √ √ 

Jumlah 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 

Jumlah skor 259 25,9 

Kategori Baik (B) 

 

 

Kriteria skor aktivitas siswa 

Skor Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30,5 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

Observer, 

 

Dini Sukmaningtyas 

NIM 1401411316 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus II Pertemuan ke - 1 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Rabu, 15 April 2015 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada deskriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No Indikator 
Deskrip-

tor 

Inisial Siswa 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

skor 

C

R

D 

F

I 

A 

I 

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G 

S 

S

P

P 

W

A

M 

A 

F 

D 

1. Mempersiapkan 

diri  dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 3 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3           

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Merespon 

apersepsi yang 

diberikan guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

25 2,5 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3  √       √ √ 
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4  √        √ 

Jumlah 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 

3. Membentuk 

kelompok sesuai 

dengan petunjuk 

guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

38 3,8 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 √  √  √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

4. Memperhatikan 

penjelasan 

materi 

pembelajaran 

dari guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26 2,6 

2 √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √   √  √ √ √ 

4           

Jumlah 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

5. Berpartisipasi 

dengan media 

CD Interaktif 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

38 3,8 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √  √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

6. 

 

Keaktifan siswa 

dalam kerja 

kelompok 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

21 2,1 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3          √ 

4           

Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

7. Mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan tertib 

1 √  √  √ √  √ √ √ 

30 3 

2 √  √  √ √  √ √ √ 

3  √  √   √ √ √ √ 

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 

8. Menyampaikan 

dan menanggapi 

hasil kerja 

kelompok 

1 √ √      √ √ √ 

25 2,5 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4           

Jumlah 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

9. Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

1           

22 2,2 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4         √ √ 

Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

10. Mengerjakan 

soal evaluasi 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34 3,4 
2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √   √   √ √ 

Jumlah 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 

Jumlah skor 289 28,9 

Kategori Baik (B) 

 

 

Kriteria skor aktivitas siswa 

Skor Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30,5 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

Observer, 

 

Dini Sukmaningtyas 

NIM 1401411316 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus II Pertemuan ke - 2 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Kamis, 16 April 2015 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada deskriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No Indikator 
Deskrip-

tor 

Inisial Siswa 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

skor 

C

R

D 

F

I 

A 

I 

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G 

S 

S

P

P 

W

A

M 

A 

F 

D 

1. Mempersiapkan 

diri  dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 3 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3           

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Merespon 

apersepsi yang 

diberikan guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

28 2,8 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3  √ √   √ √  √ √ 
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4  √        √ 

Jumlah 2 4 3 2 2 3 3 2 3 4 

3. Membentuk 

kelompok sesuai 

dengan petunjuk 

guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

40 4 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4. Memperhatikan 

penjelasan 

materi 

pembelajaran 

dari guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26 2,6 

2 √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √   √  √ √ √ 

4           

Jumlah 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

5. Berpartisipasi 

dengan media 

CD Interaktif 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

36 3,6 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 √  √   √  √ √ √ 

Jumlah 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 

6. 

 

Keaktifan siswa 

dalam kerja 

kelompok 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

31 3,1 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √  √   √ √ √ √ √ 

4   √   √   √ √ 

Jumlah 3 2 4 2 2 4 3 3 4 4 

7. Mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan tertib 

1 √  √  √ √  √ √ √ 

31 3,1 

2 √  √  √ √  √ √ √ 

3 √ √  √   √ √ √ √ 

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 4 2 3 2 3 3 2 4 4 4 

8. Menyampaikan 

dan menanggapi 

hasil kerja 

kelompok 

1 √ √ √     √ √ √ 

26 2,6 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4           

Jumlah 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

9. Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

1           

23 2,3 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √      √ √ 

Jumlah 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

10. Mengerjakan 

soal evaluasi 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

35 3,5 
2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √   √  √ √ √ 

Jumlah 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 

Jumlah skor 306 30,6 

Kategori Baik (B) 

 

 

Kriteria skor aktivitas siswa 

Skor Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30,5 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

 

Observer, 

 

Dini Sukmaningtyas 

NIM 1401411316 

 

 



342 

 

 
 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus III Pertemuan ke - 1 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Rabu, 29 April 2015 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada deskriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No Indikator 
Deskrip-

tor 

Inisial Siswa 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

skor 

C

R

D 

F

I 

A 

I 

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G 

S 

S

P

P 

W

A

M 

A 

F 

D 

1. Mempersiapkan 

diri  dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

35 3,5 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3   √   √  √ √ √ 

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 

2. Merespon 

apersepsi yang 

diberikan guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

32 3,2 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4          √ 

Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

3. Membentuk 

kelompok sesuai 

dengan petunjuk 

guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

39 3,9 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

4. Memperhatikan 

penjelasan 

materi 

pembelajaran 

dari guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26 2,6 

2 √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √   √  √ √ √ 

4           

Jumlah 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

5. Berpartisipasi 

dengan media 

CD Interaktif 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

36 3,6 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 √  √   √  √ √ √ 

Jumlah 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 

6. 

 

Keaktifan siswa 

dalam kerja 

kelompok 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26 2,6 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √  √    √  √ √ 

4          √ 

Jumlah 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 

7. Mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan tertib 

1 √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

32 3,2 

2 √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

3   √    √ √ √ √ 

4 √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

Jumlah 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 

8. Menyampaikan 

dan menanggapi 

hasil kerja 

kelompok 

1   √   √   √ √ 

24 2,4 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4           

Jumlah 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 

9. Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

1           

23 2,3 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √      √ √ 

Jumlah 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

10. Mengerjakan 

soal evaluasi 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34 3,4 
2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √   √   √ √ 

Jumlah 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 

Jumlah skor 307 30,7 

Kategori Baik (B) 

 

Kriteria skor aktivitas siswa 

Skor Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30,5 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

Observer, 

 

Dini Sukmaningtyas 

NIM 1401411316 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus III Pertemuan ke - 2 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Kamis, 30 April 2015 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada deskriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No Indikator 
Deskrip-

tor 

Inisial Siswa 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

skor 

C

R

D 

F

I 

A 

I 

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G 

S 

S

P

P 

W

A

M 

A 

F 

D 

1. Mempersiapkan 

diri  dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

38 3,8 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √  √  √ √ √ √ √ √ 

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

2. Merespon 

apersepsi yang 

diberikan guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,3 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4   √      √ √ 

Jumlah 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 

3. Membentuk 

kelompok sesuai 

dengan petunjuk 

guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

40 4 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4. Memperhatikan 

penjelasan 

materi 

pembelajaran 

dari guru 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 2,7 

2 √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √   √ √ √ √ √ 

4           

Jumlah 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

5. Berpartisipasi 

dengan media 

CD Interaktif 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

39 3,9 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

6. 

 

Keaktifan siswa 

dalam kerja 

kelompok 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

26 2,6 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √  √    √  √ √ 

4          √ 

Jumlah 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 

7. Mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan tertib 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,3 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3   √     √ √ √ 

4 √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

Jumlah 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 

8. Menyampaikan 

dan menanggapi 

hasil kerja 

kelompok 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

32 3,2 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4         √ √ 

Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

9. Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

1           

23 2,3 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √      √ √ 

Jumlah 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

10. Mengerjakan 

soal evaluasi 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

36 3,6 
2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4   √   √ √ √ √ √ 

Jumlah 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

Jumlah skor 327 32,7 

Kategori 
 Sangat Baik 

(SB) 

 

Kriteria skor aktivitas siswa 

Skor Kategori 

30,5 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

20 ≤ skor < 30,5 Baik (B) 

9,5 ≤ skor < 20 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 9,5 Kurang (D) 

 

Observer, 

 

Dini Sukmaningtyas 

NIM 1401411316 
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LEMBAR OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARAN 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus . . . . Pertemuan ke - . . . . 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua deskriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada deskriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Suasana kelas 

pada saat 

pembelajaran 

kondusif. 

1. Kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan tertib. 

  

2. Meja dan kursi serta 

perlengkapan lainnya yang 

terdapat di kelas ditata dengan 

rapi dan dijaga kebersihannya. 

 

3. Adanya motivasi dari guru 

kepada siswa agar berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Lampiran 6 
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4. Timbul suasana belajar yang 

menyenangkan. 

 

2. Pembelajaran 

memunculkan 

sikap 

ketauladanan 

guru. 

 

1. Guru tanggap ketika ada siswa 

yang kurang fokus  perhatiannya 

pada saat kegiatan pembelajaran. 

  

2. Guru mengajarkan dan memberi 

contoh kepada siswa untuk 

mentaati peraturan yang berlaku 

di kelas. 

 

3. Guru menghargai hasil kerja 

siswa.  

 

4. Ada usaha dari guru untuk 

menarik kembali perhatian siswa 

ketika kelas mulai gaduh. 

 

3. Pengaturan 

lingkungan kelas. 

5. Mengatur tempat duduk siswa 

secara variatif. 

  

6. Memusatkan perhatian kelompok 

dengan cara menyiapkan siswa 

dalam pembelajaran. 

 

7. Guru memberikan teguran secara 

bijaksana. 

 

8. Menyediakan sumber dan media 

belajar yang beraneka ragam. 

 

4. Interaksi kritis 

antara guru dan 

siswa. 

 

1. Guru dan siswa melakukan 

kegiatan tanya jawab. 

  

2. Siswa aktif bertanya tentang 

materi pembelajaran yang sedang 

dipelajari. 

 

3. Guru memberikan umpan balik 

terhadap pembelajaran. 
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4. Menarik minat siswa untuk 

memperhatikan penjelasan guru. 

 

5. Interaksi 

bermakna antara 

siswa dengan 

siswa. 

 

1. Terjalin hubungan yang baik.   

2. Menghargai pendapat siswa yang 

lain. 

 

3. Melakukan pendekatan antar 

siswa. 

 

4. Mengaitkan pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. 

 

6. Pembelajaran 

berpusat pada 

siswa. 

1. Siswa aktif menggali informasi.   

2. Guru bertindak sebagai fasilitator 

dan membimbing siswa dalam 

proses pembelajaran. 

  

3. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

  

4. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya. 

  

7. Pemberian 

penghargaan 

terhadap 

keaktifan siswa. 

1. Guru menghargai pendapat siswa.    

2. Guru bersama siswa bertepuk 

tangan untuk menghargai hasil 

pekerjaan temannya. 

  

3. Guru memberikan penghargaan 

pada siswa yang aktif. 

  

4. Guru memberikan konfirmasi 

pada jawaban siswa. 

  

Jumlah skor  

Kategori  
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Kriteria skor iklim pembelajaran 

Skor Kategori 

21,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14 ≤ skor < 21,5 Baik (B) 

6,5 ≤ skor < 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 6,5 Kurang (D) 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 
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DATA HASIL OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke – 1 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Suasana kelas pada saat pembelajaran 

kondusif. 

   

√ 

 
1 

2. 
Pembelajaran memunculkan sikap 

ketauladanan guru. 

  

√ 

 

√ 

 
2 

3. Pengaturan lingkungan kelas.  √  √ 2 

4. Interaksi kritis antara guru dan siswa. √ √ √  3 

5. 
Interaksi bermakna antara siswa 

dengan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

6. Pembelajaran berpusat pada siswa. √ √ √ √ 4 

7. 
Pemberian penghargaan terhadap 

keaktifan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
3 

Jumlah 19 

Kategori Baik 

Persentase 67,85% 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 

 

 

Lampiran 7 
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DATA HASIL OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke – 2 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Suasana kelas pada saat pembelajaran 

kondusif. 

   

√ 

 

1 

2. 
Pembelajaran memunculkan sikap 

ketauladanan guru. 

  

√ 

 

√ 

 

2 

3. Pengaturan lingkungan kelas.  √  √ 2 

4. Interaksi kritis antara guru dan siswa. √ √ √  3 

5. 
Interaksi bermakna antara siswa 

dengan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

6. Pembelajaran berpusat pada siswa. √ √ √ √ 4 

7. 
Pemberian penghargaan terhadap 

keaktifan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

3 

Jumlah 19 

Kategori Baik 

Persentase 67,85% 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 
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DATA HASIL OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II Pertemuan ke – 1 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Suasana kelas pada saat pembelajaran 

kondusif. 

  

√ 

 

√ 

 

2 

2. 
Pembelajaran memunculkan sikap 

ketauladanan guru. 

  

√ 

 

√ 

 

2 

3. Pengaturan lingkungan kelas.  √ √ √ 3 

4. Interaksi kritis antara guru dan siswa. √ √   2 

5. 
Interaksi bermakna antara siswa 

dengan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 
3 

6. Pembelajaran berpusat pada siswa.  √ √ √ 3 

7. 
Pemberian penghargaan terhadap 

keaktifan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

Jumlah 19 

Kategori Baik 

Persentase 67,85% 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 
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DATA HASIL OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II Pertemuan ke – 2 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Suasana kelas pada saat pembelajaran 

kondusif. 

  

√ 

 

√ 

 

2 

2. 
Pembelajaran memunculkan sikap 

ketauladanan guru. 

  

√ 

 

√ 

 

2 

3. Pengaturan lingkungan kelas.  √ √ √ 3 

4. Interaksi kritis antara guru dan siswa. √ √ √  3 

5. 
Interaksi bermakna antara siswa 

dengan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

6. Pembelajaran berpusat pada siswa.  √ √ √ 3 

7. 
Pemberian penghargaan terhadap 

keaktifan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

Jumlah 21 

Kategori Baik 

Persentase 75% 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 
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DATA HASIL OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 1 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Suasana kelas pada saat pembelajaran 

kondusif. 

  

√ 

 

√ 

 

√ 
3 

2. 
Pembelajaran memunculkan sikap 

ketauladanan guru. 

  

√ 

 

√ 

 

√ 
3 

3. Pengaturan lingkungan kelas.  √ √ √ 3 

4. Interaksi kritis antara guru dan siswa. √ √ √  3 

5. 
Interaksi bermakna antara siswa 

dengan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 
3 

6. Pembelajaran berpusat pada siswa.  √ √ √ 3 

7. 
Pemberian penghargaan terhadap 

keaktifan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

Jumlah 22 

Kategori Sangat baik 

Persentase 78,57% 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 
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DATA HASIL OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 2 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Suasana kelas pada saat pembelajaran 

kondusif. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

2. 
Pembelajaran memunculkan sikap 

ketauladanan guru. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

3. Pengaturan lingkungan kelas. √ √ √ √ 4 

4. Interaksi kritis antara guru dan siswa. √ √ √  3 

5. 
Interaksi bermakna antara siswa 

dengan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

6. Pembelajaran berpusat pada siswa.  √ √ √ 3 

7. 
Pemberian penghargaan terhadap 

keaktifan siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
4 

Jumlah 26 

Kategori Sangat baik 

Persentase 92,86% 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 

 

 



358 

 

 
 

LEMBAR OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus . . . . Pertemuan ke - . . . . 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat descripto dan descriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada descriptor yang sudah 

ditetapkan. 

3. Berikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing descripto adalah sebagai berikut! 

Skor 4 : jika semua descriptor tampak 

Skor 3 : jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : jika tidak ada descriptor yang tampak   

(Rusman, 2014: 100) 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Media 

pembelajaran 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran. 

1. Sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

  

2. Sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan 

oleh siswa. 

  

3. Media dapat mempermudah 

siswa dalam memahami materi. 

  

4. Media berisi pertanyaan atau 

tugas yang harus dilakukan oleh 
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siswa. 

2. Media 

menciptakan 

pengalaman 

belajar yang 

bermakna. 

 

 

1. Merangsang perhatian, minat 

serta kemauan siswa. 

  

2. Siswa mendemonstrasikan 

sendiri penggunaan media 

pembelajaran. 

 

3. Siswa tidak hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

 

4. Siswa melakukan kegiatan 

belajar mengamati berbagai 

materi, contoh, dan gambar 

dalam media pembelajaran. 

 

3. Media 

pembelajaran 

memfasilitasi 

proses 

interaksi dalam 

kegiatan 

pembelajaran.  

1. Menimbulkan keaktifan siswa.   

2. Mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu, dan daya indera. 

 

3. Mempermudah siswa memahami 

materi pembelajaran. 

 

4. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar sesuai dengan 

kemampuannya. 

 

4. Media 

pembelajaran 

memperkaya 

pengalaman 

belajar siswa. 

 

1. Media sesuai dengan materi 

yang dipelajari. 

  

2. Menggali pemahaman siswa 

dalam pembelajaran melalui 

media. 

 

3. Menciptakan suasana belajar 

yang bervariasi. 

 

4. Dapat menambah pengetahuan 

siswa. 

 

5. Media 1. Media dapat menjadi sumber   
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pembelajaran 

membuat 

suasana belajar 

menjadi 

kondusif. 

belajar siswa. 

2. Media mendorong siswa aktif.  

3. Media memotivasi aktivitas 

belajar siswa. 

 

4. Melibatkan kerjasama antar siswa.  

6. Media 

pembelajaran 

menciptakan 

keaktifkan 

siswa dalam 

mencari 

informasi. 

 

1. Siswa aktif mencari informasi dari 

media. 

  

2. Menyajikan materi secara 

menarik. 

  

3. Membangkitkan rasa ingin tahu  

siswa. 

  

4. Membantu siswa dalam 

memecahkan masalah. 

  

7. Media 

pembelajaran 

menarik 

perhatian siswa. 

1. Isi media sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

  

2. Siswa memperhatikan tayangan 

dalam media dengan sungguh-

sungguh. 

  

3. Siswa terlihat berdiskusi dengan 

teman mengenai isi materi dalam 

media. 

  

4. Siswa mampu menjawab 

pertanyaan berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap isi materi 

dalam media. 

  

Jumlah skor  

Kategori  
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Kriteria skor kualitas media pembelajaran 

Skor Kategori 

21,5 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A) 

14 ≤ skor < 21,5 Baik (B) 

6,5 ≤ skor < 14 Cukup (C) 

0 ≤ skor < 6,5 Kurang (D) 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



362 

 

 
 

DATA HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke – 1 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Media pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

√ 

 

√ 

  

√ 
3 

2. 
Media menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna. 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
2 

3. 

Media pembelajaran memfasilitasi 

proses interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

  

√ 

  

√ 2 

4. 
Media pembelajaran memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

√  √ √ 
3 

5. 
Media pembelajaran membuat 

suasana belajar menjadi kondusif. 

√   √ 
2 

6. 

Media pembelajaran menciptakan 

keaktifan siswa dalam mencari 

informasi. 

  

 

 

√ 

 

√ 2 

7. 
Media pembelajaran menarik 

perhatian siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
3 

Jumlah 17 

Kategori Baik 

Persentase 60,71% 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 
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DATA HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke – 2 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Media pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

√ 

 

√ 

  

√ 
3 

2. 
Media menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna. 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
2 

3. 

Media pembelajaran memfasilitasi 

proses interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

  

√ 

  

√ 2 

4. 
Media pembelajaran memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

√  √ √ 
3 

5. 
Media pembelajaran membuat 

suasana belajar menjadi kondusif. 

√  √ √ 
3 

6. 

Media pembelajaran menciptakan 

keaktifan siswa dalam mencari 

informasi. 

  

√ 

 

√ 

 

√ 3 

7. 
Media pembelajaran menarik 

perhatian siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
3 

Jumlah 19 

Kategori Baik 

Persentase 67,85% 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 
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DATA HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus  II Pertemuan ke – 1 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Media pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

√ 

 

√ 

  

√ 
3 

2. 
Media menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 
3 

3. 

Media pembelajaran memfasilitasi 

proses interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

  

√ 

  

√ 2 

4. 
Media pembelajaran memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

√  √ √ 
3 

5. 
Media pembelajaran membuat 

suasana belajar menjadi kondusif. 

√  √ √ 
3 

6. 

Media pembelajaran menciptakan 

keaktifan siswa dalam mencari 

informasi. 

  

√ 

 

√ 

 

√ 3 

7. 
Media pembelajaran menarik 

perhatian siswa. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
3 

Jumlah 20 

Kategori Sangat baik 

Persentase 71,42% 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 
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DATA HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II Pertemuan ke – 2 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Media pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

√ 

 

√ 

  

√ 
3 

2. 
Media menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 
3 

3. 

Media pembelajaran memfasilitasi 

proses interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

  

√ 

  

√ 2 

4. 
Media pembelajaran memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

√  √ √ 
3 

5. 
Media pembelajaran membuat 

suasana belajar menjadi kondusif. 

√  √ √ 
3 

6. 

Media pembelajaran menciptakan 

keaktifan siswa dalam mencari 

informasi. 

  

√ 

 

√ 

 

√ 3 

7. 
Media pembelajaran menarik 

perhatian siswa. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 
3 

Jumlah 20 

Kategori Sangat baik 

Persentase 71,42% 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204                                                                          
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DATA HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 1 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Media pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

√ √ √ √ 
4 

2. 
Media menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna. 

√  √ √ 
3 

3. 

Media pembelajaran memfasilitasi 

proses interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 4 

4. 
Media pembelajaran memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

√ √ √ √ 
4 

5. 
Media pembelajaran membuat 

suasana belajar menjadi kondusif. 

√ √ √ √ 
4 

6. 

Media pembelajaran menciptakan 

keaktifan siswa dalam mencari 

informasi. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 4 

7. 
Media pembelajaran menarik 

perhatian siswa. 

√ √ √ √ 
4 

Jumlah 27 

Kategori Sangat baik 

Persentase 96,43% 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 
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DATA HASIL OBSERVASI KUALITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 2 

 

No. Indikator yang diamati Deskriptor muncul Jumlah 

skor 1 2 3 4 

1. 
Media pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

√ √ √ √ 
4 

2. 
Media menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna. 

√ √ √ √ 
4 

3. 

Media pembelajaran memfasilitasi 

proses interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 4 

4. 
Media pembelajaran memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

√ √ √ √ 
4 

5. 
Media pembelajaran membuat 

suasana belajar menjadi kondusif. 

√ √ √ √ 
4 

6. 

Media pembelajaran menciptakan 

keaktifan siswa dalam mencari 

informasi. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 4 

7. 
Media pembelajaran menarik 

perhatian siswa. 

√ √ √ √ 
4 

Jumlah 28 

Kategori Sangat baik 

Persentase 100% 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 
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LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus . . . . Pertemuan ke - . . . . 

Nama Sekolah  : SDN Patemon 01 Semarang 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hari, tanggal   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

No. 

 

Nama Siswa 

Perilaku yang diamati  

Skor 

 

Kategori Berdoa 

sebelum 

melakukan 

kegiatan 

Berdoa 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Berperilaku 

syukur 

1.       

2.       

3.       

4.        

5.       

 

 

Kriteria skor sikap spiritual 

Perolehan skor siswa (modus) Kategori 

4 Sangat Baik (A) 

3 Baik (B) 

2 Cukup (C) 

1 Kurang (D) 
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Rubrik penilaian sikap spiritual 

Kategori 
Skor 

4 3 2 1 

Berdoa 

sebelum 

melakukan 

kegiatan 

Selalu berdoa 

sebelum 

melakukan 

kegiatan 

Sering berdoa 

sebelum 

melakukan 

kegiatan 

Kadang-

kadang berdoa 

sebelum 

melakukan 

kegiatan 

Tidak berdoa 

sebelum 

melakukan 

kegiatan 

Berdoa 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Selalu berdoa 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Sering berdoa 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Kadang-

kadang berdoa 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Tidak berdoa 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

Berperilaku 

syukur 

Selalu 

menunjukkan 

rasa syukur 

Sering 

menunjukkan 

rasa syukur 

Kadang-

kadang 

menunjukkan 

rasa syukur 

Tidak 

bersyukur 

(Wagiran, 2014 : 58) 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke – 1 

 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. 
Berdoa sebelum 

melakukan kegiatan 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

2. 
Berdoa sesudah 

melakukan kegiatan 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

3. Berperilaku syukur 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

Jumlah 6 6 8 6 6 6 6 6 8 9 6 

Modus 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

Kategori Cukup 

Lampiran 11 



371 

 

 
 

DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke – 2 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. 
Berdoa sebelum 

melakukan kegiatan 
2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 

2. 
Berdoa sesudah 

melakukan kegiatan 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 

3. Berperilaku syukur 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

Jumlah 6 6 9 6 6 9 7 7 8 9 7 

Modus 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 

Kategori Cukup 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II Pertemuan ke – 1 

 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. 
Berdoa sebelum 

melakukan kegiatan 
2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

2. 
Berdoa sesudah 

melakukan kegiatan 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

3. Berperilaku syukur 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 

Jumlah 6 6 9 6 6 8 7 7 9 9 7 

Modus 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 

Kategori Cukup 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II Pertemuan ke – 2 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. 
Berdoa sebelum 

melakukan kegiatan 
3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

2. 
Berdoa sesudah 

melakukan kegiatan 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 

3. Berperilaku syukur 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

Jumlah 8 6 9 6 6 8 8 8 9 9 8 

Modus 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

Kategori Baik 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 1 

 

 

  

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. 
Berdoa sebelum 

melakukan kegiatan 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. 
Berdoa sesudah 

melakukan kegiatan 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

3. Berperilaku syukur 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Jumlah 9 8 9 7 9 9 9 9 9 9 9 

Modus 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Kategori Baik 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 2 

 

Observer, 

 
Aminah Imanisatya 

NIM 1401411204 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. 
Berdoa sebelum 

melakukan kegiatan 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. 
Berdoa sesudah 

melakukan kegiatan 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. Berperilaku syukur 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Jumlah 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 

Modus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kategori Baik 
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LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus . . . . Pertemuan ke - . . . .  

Nama Sekolah  : SDN Patemon 01 Semarang 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hari, tanggal   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

No. 

 

Nama Siswa 

Perilaku yang diamati  

Skor 

Kategori 

Disiplin 
Percaya 

Diri 

Bekerja 

sama 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

Kriteria skor sikap sosial 

Perolehan skor siswa (modus) Kategori 

4 Sangat Baik (A) 

3 Baik (B) 

2 Cukup (C) 

1 Kurang (D) 
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Rubrik penilaian sikap sosial 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Disiplin Siswa 

mendengarkan 

dan mengikuti 

arahan guru 

serta 

menyelesaikan 

tugas tepat 

waktu 

Siswa 

mendengarkan 

dan mengikuti 

arahan yang 

diberikan guru 

dalam 

pembelajaran  

Siswa terlihat 

bermain-main 

dan tidak 

mendengarkan 

arahan yang 

diberikan guru 

namun 

melaksanakan 

tugas 

Siswa terlihat 

bermain-main 

dan tidak 

mendengarkan 

serta tidak 

melaksanakan 

arahan yang 

diberikan guru 

sekalipun 

sudah 

diperingatkan 

Percaya diri Siswa tidak 

terlihat ragu-

ragu 

Siswa terlihat 

ragu-ragu 

Siswa 

memerlukan 

bantuan guru 

Siswa belum 

menunjukkan 

kepercayaan 

diri 

Bekerjasama Siswa selalu 

ikut 

berpartisipasi 

dalam kerja 

sama 

Siswa sering 

ikut 

berpartisipasi 

dalam kerja 

sama 

Siswa kadang-

kadang ikut 

berpartisipasi 

dalam kerja 

sama 

Siswa tidak 

ikut 

berpartisipasi 

dalam kerja 

sama 

(Wagiran, 2014 : 58) 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SOSIAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke – 1 

 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. Disiplin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

2. Percaya Diri 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

3. Bekerjasama 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

Jumlah 6 6 8 6 6 6 6 6 8 9 6 

Modus 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

Kategori Cukup 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SOSIAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I Pertemuan ke – 2 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. Disiplin 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 

2. Percaya Diri 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 

3. Bekerjasama 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

Jumlah 6 6 9 6 6 9 7 7 8 9 7 

Modus 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 

Kategori Cukup 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SOSIAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II Pertemuan ke – 1 

 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. Disiplin 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

2. Percaya Diri 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

3. Bekerjasama 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Jumlah 7 6 9 7 6 8 8 8 9 9 8 

Modus 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

Kategori Baik 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SOSIAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II Pertemuan ke – 2 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I

P

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

A

F

D 

1. Disiplin 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

2. Percaya Diri 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 

3. Bekerjasama 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Jumlah 7 6 9 7 7 9 8 8 9 9 8 

Modus 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

Kategori Baik 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SOSIAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 1 

 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I 

P 

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

AF

D 

1. Disiplin 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 3 

2. Percaya Diri 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 

3. Bekerjasama 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

Jumlah 9 8 11 7 9 11 9 9 12 12 9 

Modus 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 

Kategori Baik 
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DATA HASIL OBSERVASI SIKAP SOSIAL 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III Pertemuan ke – 2 

 

 

Observer, 

 
Yoselyn Kristika 

NIM 1401411397 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator 

Perolehan skor siswa 

Modus 
C

R

D 

F

I

A 

I 

P 

N 

M

T

H 

N

L

N 

R

M

F 

R

G

S 

S

P

P 

W

A

M 

AF

D 

1. Disiplin 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

2. Percaya Diri 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

3. Bekerjasama 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

Jumlah 9 9 12 9 9 12 9 9 12 12 9 

Modus 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

Kategori Baik 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA 

dalam Pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus . . . . Pertemuan ke - . . . . 

Nama Sekolah  : SDN Patemon 01 Semarang 

Kelas / Semester  : IV / 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hari, tanggal   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

No 

 

 

 

Nama 

Siswa 

Indikator keterampilan yang diamati  

 

Skor 

 

 

Kate-

gori 

Kerja 

sama 

siswa 

dalam 

diskusi 

kelompok 

Ketepa-

tan 

laporan 

dengan 

materi 

Ketepa-

tan 

waktu 

pembuat

an 

Kerapi-

an dan 

kebersi-

han 

laporan 

Mempre-

sentasikan 

hasil 

diskusi 

kelompok 

1.         

 

Kriteria skor keterampilan 

Nilai Ketuntasan Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17 B 

2,51 – 2,84 B- 

2,18 – 2,50 C+ 

1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 

1,18 – 1,50 D+ 

1,00 – 1,17 D 
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Rubrik penilaian keterampilan 

Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

Kerjasama 

siswa dalam 

diskusi 

kelompok 

Siswa 

berkelompok 

dan saling tukar 

pendapat dengan 

tertib 

Siswa 

berkelompok dan 

saling tukar 

pendapat, namun 

tidak tertib 

Siswa 

berkelompok 

namun tidak 

saling bertukar 

pendapat 

Siswa tidak 

mau 

berkelompok 

Ketepatan 

laporan 

dengan 

materi 

Siswa 

menyajikan 

laporan kegiatan 

yang sesuai 

dengan materi 

dan jelas 

Siswa menyajikan 

laporan kegiatan 

yang sesuai 

dengan materi 

namun tidak jelas 

Siswa 

menyajikan 

laporan kegiatan 

namun tidak 

sesuai dengan 

materi 

Siswa tidak 

menyajikan 

laporan 

kegiatan 

Ketepatan 

waktu 

pembuatan 

Siswa dapat 

menyelesaikan 

laporan dalam 

waktu yang 

telah ditentukan 

Siswa hanya 

menyelesaikan 

separuh atau 50% 

dari laporan yang 

ditentukan 

Siswa tidak 

menyelesaikan 

laporan (< 50%) 

Siswa tidak 

membuat 

laporan 

Kerapian dan 

kebersihan 

laporan 

Bila laporan 

siswa rapi dan 

bersih 

Bila laporan 

siswa kurang rapi 

dan bersih 

Bila laporan 

siswa rapi dan 

tidak bersih  

Bila laporan 

tidak rapi dan 

tidak bersih 

sama sekali 

Mempresenta

sikan hasil 

diskusi 

kelompok 

Siswa berani 

membacakan 

hasil diskusi 

kelompok 

Siswa 

memperhatikan 

presentasi 

kelompok lain 

dan memberikan 

pendapat 

Siswa 

memperhatikan 

presentasi 

kelompok lain, 

namun tidak 

memberikan 

pendapat 

Siswa tidak 

memperhatik

an presentasi 

    (Wagiran, 2014 : 58) 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus I 

 

No Nama 
Indikator 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 

1 AFN 3 3 4 3 2 15 3 

2 AK 2 3 4 2 1 12 2,4 

3 AH 3 3 4 3 2 15 3 

4 APN 3 3 4 3 2 15 3 

5 CRD 3 3 4 3 4 17 3,4 

6 DRA 2 3 4 2 1 12 2,4 

7 DK 2 3 4 2 1 12 2,4 

8 DMS 3 3 4 3 2 15 3 

9 DAJ 2 3 4 2 1 12 2,4 

10 DLO 3 3 4 3 2 15 3 

11 FIA 2 3 4 2 1 12 2,4 

12 FJP 3 3 4 3 4 17 3,4 

13 FSS 3 3 4 3 2 15 3 

14 IAN 3 3 4 3 2 15 3 

15 IPN 3 3 4 3 2 15 3 

16 IWS 2 3 4 2 1 12 2,4 

17 IF 3 3 4 3 2 15 3 

18 ML 3 3 4 3 2 15 3 

19 MDH 2 3 4 2 1 12 2,4 

20 MIN 2 3 4 2 1 12 2,4 

21 MTH 2 3 4 2 1 12 2,4 

22 MAF 2 3 4 2 1 12 2,4 

23 NAU 3 3 4 3 2 15 3 

24 NLN 3 3 4 3 2 15 3 

25 NBH 3 3 4 3 2 15 3 

26 NFI 3 3 4 3 2 15 3 

27 RMF 3 3 4 3 2 15 3 

28 RGS 3 3 4 3 2 15 3 

29 RGS 3 3 4 3 2 15 3 

30 RHG 2 3 4 2 1 12 2,4 

31 RF 3 3 4 3 2 15 3 
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32 RR 3 3 4 3 2 15 3 

33 SPP 3 3 4 3 2 15 3 

34 WAM 3 3 4 3 4 17 3,4 

35 K 3 3 4 3 2 15 3 

36 DPL 3 3 4 3 4 17 3,4 

37 STP 3 3 4 3 2 15 3 

38 AFD 3 3 4 3 4 17 3,4 

Jumlah 103 114 152 103 75 547 109,4 

Rata-rata 2,71 3 4 2,71 1,97 2,88 2,88 

Persentase 68,42% 

 

 

Guru Kelas IV, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus II 

 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 

1 AFN 3 3 4 3 2 15 3 

2 AK 2 3 4 3 2 14 2,8 

3 AH 3 3 4 3 2 15 3 

4 APN 3 3 4 3 2 15 3 

5 CRD 3 3 4 3 4 17 3,4 

6 DRA 2 3 4 3 2 14 2,8 

7 DK 2 3 4 3 2 14 2,8 

8 DMS 3 3 4 3 2 15 3 

9 DAJ 2 3 4 2 1 12 2,4 

10 DLO 3 3 4 3 2 15 3 

11 FIA 2 3 4 2 1 12 2,4 

12 FJP 3 3 4 3 4 17 3,4 

13 FSS 3 3 4 3 2 15 3 

14 IAN 3 3 4 3 2 15 3 

15 IPN 3 3 4 3 2 15 3 

16 IWS 2 3 4 2 1 12 2,4 

17 IF 3 3 4 3 2 15 3 

18 ML 3 3 4 3 2 15 3 

19 MDH 2 3 4 2 1 12 2,4 

20 MIN 2 3 4 2 1 12 2,4 

21 MTH 2 3 4 2 1 12 2,4 

22 MAF 2 3 4 2 1 12 2,4 

23 NAU 3 3 4 3 2 15 3 

24 NLN 3 3 4 3 2 15 3 

25 NBH 3 3 4 3 2 15 3 

26 NFI 3 3 4 3 2 15 3 

27 RMF 3 3 4 3 2 15 3 

28 RGS 3 3 4 3 2 15 3 

29 RGS 3 3 4 3 2 15 3 

30 RHG 2 3 4 3 2 14 2,8 

31 RF 3 3 4 3 2 15 3 
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32 RR 3 3 4 3 2 15 3 

33 SPP 3 3 4 3 2 15 3 

34 WAM 3 3 4 3 4 17 3,4 

35 K 3 3 4 3 2 15 3 

36 DPL 3 3 4 3 4 17 3,4 

37 STP 3 3 4 3 2 15 3 

38 AFD 3 3 4 3 4 17 3,4 

Jumlah 103 114 152 107 79 555 111 

Rata-rata 2,71 3 4 2,82 2,08 2,92 2,92 

Persentase 81,58% 

 

 

Guru Kelas IV, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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DATA HASIL PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif  

Siklus III 

 

No. Nama 
Indikator 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 

1 AFN 3 3 4 3 2 15 3 

2 AK 2 3 4 3 2 14 2,8 

3 AH 3 3 4 3 2 15 3 

4 APN 3 3 4 3 2 15 3 

5 CRD 3 3 4 3 4 17 3,4 

6 DRA 2 3 4 3 2 14 2,8 

7 DK 2 3 4 3 2 14 2,8 

8 DMS 3 3 4 3 2 15 3 

9 DAJ 2 3 4 3 4 16 3,2 

10 DLO 3 3 4 3 2 15 3 

11 FIA 2 3 4 2 1 12 2,4 

12 FJP 3 3 4 3 4 17 3,4 

13 FSS 3 3 4 3 2 15 3 

14 IAN 3 3 4 3 2 15 3 

15 IPN 3 3 4 3 2 15 3 

16 IWS 2 3 4 3 4 16 3,2 

17 IF 3 3 4 3 2 15 3 

18 ML 3 3 4 3 2 15 3 

19 MDH 2 3 4 3 4 16 3,2 

20 MIN 2 3 4 3 4 16 3,2 

21 MTH 2 3 4 2 1 12 2,4 

22 MAF 2 3 4 3 4 16 3,2 

23 NAU 3 3 4 3 2 15 3 

24 NLN 3 3 4 3 2 15 3 

25 NBH 3 3 4 3 2 15 3 

26 NFI 3 3 4 3 2 15 3 

27 RMF 3 3 4 3 2 15 3 

28 RGS 3 3 4 3 2 15 3 

29 RGS 3 3 4 3 2 15 3 

30 RHG 2 3 4 3 2 14 2,8 

31 RF 3 3 4 3 2 15 3 



391 

 

 
 

32 RR 3 3 4 3 2 15 3 

33 SPP 3 3 4 3 2 15 3 

34 WAM 3 3 4 3 4 17 3,4 

35 K 3 3 4 3 2 15 3 

36 DPL 3 3 4 3 4 17 3,4 

37 STP 3 3 4 3 2 15 3 

38 AFD 3 3 4 3 4 17 3,4 

Jumlah 103 114 152 112 94 575 115 

Rata-rata 2,71 3 4 2,95 2,47 3,03 3,03 

Persentase 94,74% 

 

 

Guru Kelas IV, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran IPA menggunakan model  Numbered Head Together (NHT) 

dengan media CD Interaktif 

Siklus . . . . Pertemuan ke - . . . . 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Petunjuk  : Catatlah hal-hal yang terjadi selama pembelajaran 

IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Observer, 

 

 

 

                                                                         ..............................................  
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN IPA 

KELAS IV SEMESTER II 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok  

Kegiatan 

Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/bahan/ alat 

10. 

Memahami 

perubahan 

lingkungan 

fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan. 

 

10.1 

Mendeskripsi

kan berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan 

fisik (angin, 

hujan, 

cahaya 

matahari, dan 

gelombang 

air laut). 

 

 

 Penyebab 

perubahan 

lingkungan 

fisik (angin, 

hujan, 

cahaya 

matahari, 

dan 

gelombang 

air laut) 

 

1) Guru membagi jumlah siswa 

dalam beberapa kelompok, 

masing-masing siswa dalam 

kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda 

2) Guru menampilkan media 

pembelajaran CD Interaktif  

3) Guru melakukan kegiatan 

tanya jawab kepada siswa 

tentang materi yang ada di 

dalam CD Interaktif  

4) Guru memberikan penjelasan 

mengenai materi dalam 

media pembelajaran CD 

Interaktif  

10.1.1 Menyebutkan 

berbagai penyebab 

lingkungan fisik 

10.1.2 Menjelaskan 

angin sebagai 

penyebab perubahan 

lingkungan fisik. 

10.1.3 Menjelaskan 

hujan sebagai 

penyebab perubahan 

lingkungan fisik. 

10.1.4 Membuktikan 

bahwa angin 

merupakan penyebab 

perubahan 

a. Tes : 

soal 

evaluasi 

b. Nontes: 

sikap 

spiritual, 

sosial, 

keterampi

lan 

4 x 35 

menit 

(2 x 

perte-

muan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Silabus 

2) Standar Isi 

3) Devi, Poppy K dan 

Sri Anggraeni. 2008. 

BSE. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

 SD dan MI Kelas IV. 

Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional 

 halaman 162-168 

4) Sulistyanto, Heri 

dan Edy Wiyono. 

2008. BSE. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

 untuk SD dan MI 
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5) Guru membagikan LKS dan 

media untuk percobaan  

6) Guru menjelaskan tugas-

tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa 

7) Siswa mengisi LKS sesuai 

dengan hasil percobaan  

8) Setiap kelompok 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru  

9) Guru memanggil secara acak 

salah satu nomor kepala 

siswa untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya  

10) Anggota kelompok lain 

memberikan tanggapan  

11) Guru memberikan umpan 

balik  

 lingkungan fisik. 

10.1.5 Membuktikan 

bahwa hujan 

merupakan penyebab 

perubahan 

 lingkungan fisik. 

10.1.6 Menjelaskan 

cahaya matahari 

sebagai penyebab 

perubahan 

 lingkungan fisik. 

10.1.7 Menjelaskan  

gelombang air laut 

sebagai penyebab 

perubahan 

 lingkungan fisik. 

10.1.8 Membuktikan 

bahwa gelombang air 

laut  merupakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas IV. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan Nasional 

 halaman 159-164 

5) Wahyono, Budi dan 

Setya 

Nurachmandani. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

Untuk SD dan MI 

Kelas IV. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan Nasional 

124-130 

Media yang digunakan:  

1) CD Interaktif 

2) Bak persegi dari 

papan atau triplek 

3) Tanah atau pasir 
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12) Guru memberikan 

penghargaan pada siswa yang 

telah aktif 

penyebab 

 perubahan lingkungan 

fisik. 

10.1.9 Membuat karya 

berupa laporan hasil 

percobaan. 

4) Tanah berumput 

5) Air  

6) Kipas 

7) Rumah-rumahan 

ukuran kecil 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I 

  Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 

II. Kompetensi Dasar 

10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) 

III. Indikator 

10.1.1 Menyebutkan berbagai penyebab lingkungan fisik 

10.1.2 Menjelaskan angin sebagai penyebab perubahan lingkungan fisik. 

10.1.3 Menjelaskan hujan sebagai penyebab perubahan lingkungan fisik. 

10.1.4 Membuktikan bahwa angin merupakan penyebab perubahan 

 lingkungan fisik. 

10.1.5 Membuktikan bahwa hujan merupakan penyebab perubahan 

 lingkungan fisik. 

10.1.6 Menjelaskan cahaya matahari sebagai penyebab perubahan 

 lingkungan fisik. 

10.1.7 Menjelaskan  gelombang air laut sebagai penyebab perubahan 

 lingkungan fisik. 

10.1.8 Membuktikan bahwa gelombang air laut  merupakan penyebab 

 perubahan lingkungan fisik. 

10.1.9 Membuat karya berupa laporan hasil percobaan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif 

tentang penyebab perubahan lingkungan fisik, siswa kelas IV dapat 
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menyebutkan paling sedikit 3 penyebab perubahan lingkungan fisik 

dengan benar. 

2. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif 

tentang berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik, siswa kelas IV 

dapat menjelaskan bahwa angin merupakan penyebab perubahan 

lingkungan fisik dengan benar. 

3. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif 

tentang berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik, siswa kelas IV 

dapat menjelaskan bahwa hujan merupakan penyebab perubahan 

lingkungan fisik dengan benar. 

4. Melalui kegiatan percobaan bersama kelompoknya, siswa kelas IV dapat 

membuktikan bahwa angin merupakan penyebab perubahan lingkungan 

fisik dengan benar. 

5. Melalui kegiatan percobaan bersama kelompoknya, siswa kelas IV dapat 

membuktikan bahwa hujan merupakan penyebab perubahan lingkungan 

fisik dengan benar. 

6. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif 

tentang berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik, siswa kelas IV 

dapat menjelaskan bahwa cahaya matahari merupakan penyebab 

perubahan lingkungan fisik dengan benar. 

7. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif 

tentang berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik, siswa kelas IV 

dapat menjelaskan bahwa gelombang air laut merupakan penyebab 

perubahan lingkungan fisik dengan benar. 

8. Melalui kegiatan percobaan bersama kelompoknya, siswa kelas IV dapat 

membuktikan bahwa gelombang air laut merupakan penyebab perubahan 

lingkungan fisik dengan benar. 

9. Melalui kegiatan kerja kelompok, siswa kelas IV dapat membuat karya 

berupa laporan hasil percobaan dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan: berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan, berperilaku syukur, disiplin, percaya diri, dan bekerjasama. 
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V. Materi Pembelajaran 

Penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut) (terlampir)  

VI.  Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran: tanya jawab, diskusi kelompok, percobaan, 

ceramah 

2. Model Pembelajaran: Numbered Head Together (NHT)  

VII.  Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I (2 x 35 menit) 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa 

2) Guru meminta salah satu perwakilan siswa untuk memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi  

4) Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi kepada siswa dengan 

menunjukkan benda berupa kipas. Guru bertanya: “Pada saat udara 

terasa panas, kita sering berkipas-kipas. Siapa yang tahu, mengapa hal 

itu sering dilakukan oleh banyak orang?” 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok 

mendapat nomor kepala yang berbeda-beda 

2) Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik (angin dan hujan) 

3) Guru melakukan kegiatan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

yang ada di dalam CD Interaktif (eksplorasi) 

4) Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam 

media pembelajaran CD Interaktif yang telah ditayangkan  

5) Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan tentang penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin dan  hujan) kepada masing- masing 

kelompok  
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6) Guru menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, siswa 

dengan bimbingan guru melakukan percobaan (elaborasi) 

7) Siswa mengisi LKS sesuai dengan hasil percobaan (elaborasi) 

8) Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas tugas 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok 

memahami tugas tersebut dengan benar (elaborasi) 

9) Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam 

kelompok dan siswa yang nomor kepalanya sesuai segera melaporkan 

dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara individu  

10) Anggota kelompok lain memberikan pendapat atau tanggapan 

terhadap laporan hasil kerja kelompok yang dipresentasikan, kemudian 

guru memanggil nomor kepala siswa yang lain (konfirmasi) 

11) Guru memberikan umpan balik mengenai kegiatan kerja kelompok 

yang telah dilakukan oleh siswa (konfirmasi) 

12) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang telah menyampaikan 

tanggapannya (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami 

2) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang sudah dipelajari 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

4) Guru melakukan tindak lanjut 

Pertemuan II (2 x 35 menit) 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa 

2) Guru meminta salah satu perwakilan siswa untuk memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi  

4) Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi kepada siswa dengan 

kegiatan tanya jawab “Pernahkah kamu pergi berwisata ke pantai? coba 

kamu perhatikan gelombang yang ada di pantai!” 
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5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok 

mendapat nomor kepala yang berbeda-beda 

2) Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik (cahaya matahari dan gelombang 

air laut) 

3) Guru melakukan kegiatan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

yang ada di dalam CD Interaktif (eksplorasi) 

4) Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam 

media pembelajaran CD Interaktif yang telah ditayangkan  

5) Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan tentang penyebab 

perubahan lingkungan fisik (gelombang air laut) kepada masing-masing 

kelompok  

6) Guru menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, siswa 

dengan bimbingan guru melakukan percobaan (elaborasi) 

7) Siswa mengisi LKS sesuai dengan hasil percobaan (elaborasi) 

8) Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas tugas 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok 

memahami tugas tersebut dengan benar (elaborasi) 

9) Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam 

kelompok dan siswa yang nomor kepalanya sesuai segera melaporkan 

dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara individu  

10) Anggota kelompok lain memberikan pendapat atau tanggapan 

terhadap laporan hasil kerja kelompok yang dipresentasikan, kemudian 

guru memanggil nomor kepala siswa yang lain (konfirmasi) 

11) Guru memberikan umpan balik mengenai kegiatan kerja kelompok 

yang telah dilakukan oleh siswa (konfirmasi) 

12) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang telah menyampaikan 

tanggapannya (konfirmasi) 



401 

 

 
 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami 

2) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

4) Guru melakukan tindak lanjut 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media:  

1) CD Interaktif 

2) Bak persegi dari papan atau triplek 

3) Tanah atau pasir 

4) Air 

5) Gelas plastik 

6) Kipas  

7) Sedotan plastik 

8) Rumah-rumahan ukuran kecil 

2. Sumber Belajar: 

1) Silabus 

2) Standar Isi 

3) Devi, Poppy K dan Sri Anggraeni. 2008. BSE. Ilmu Pengetahuan Alam 

 SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

halaman 162-168 

4) Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. BSE. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

halaman 159-164 

5) Wahyono, Budi dan Setya Nurachmandani. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Alam Untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional 124-130 
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IX. Penilaian 

1) Teknik Penilaian 

a. Tes   : pengetahuan  

b. Nontes : 1. sikap spiritual  

  2. sikap sosial 

  3. keterampilan 

2) Instrumen Penilaian 

a. Tes  : lembar evaluasi (pilihan ganda dan uraian) 

b. Nontes : 1. sikap spiritual (lembar pengamatan) 

  2. sikap sosial (lembar pengamatan) 

  3. keterampilan (lembar pengamatan) 

 

 Semarang,                          2015 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Peneliti 

       
Khusnul Fauziyah, S.Pd         Evi Septianawati 

    NIP 197712032014062001                     NIM 1401411179 

 

 

Kepala SDN Patemon 01 

     

Teguh Budiwati, S.Pd 

NIP 196110281983042004 
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MATERI AJAR 

Siklus I 

Penyebab Perubahan Lingkungan Fisik 

Pertemuan I 

1. Angin  

Angin merupakan udara yang bergerak. Angin terjadi karena adanya 

perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari daerah yang mempunyai tekanan 

tinggi ke daerah yang mempunyai tekanan rendah. Daerah yang menerima panas 

lebih banyak menjadi bertekanan rendah. Hal ini disebabkan udara di tempat 

tersebut memuai dan bergerak ke atas. Tempat yang ditinggalkan oleh udara yang 

naik tersebut akan diisi oleh udara dari daerah dingin. Hal ini disebabkan udara di 

daerah dingin memiliki tekanan yang lebih tinggi. Jadi, angin merupakan udara 

yang mengalir dari daerah dingin ke daerah panas.  

Angin sangat berguna bagi makhluk hidup. Misalnya, angin digunakan 

untuk menggerakkan perahu atau kapal layar. Para nelayan yang mencari ikan di 

laut banyak yang memanfaatkan energi angin, terutama angin darat dan angin laut. 

Angin darat yaitu angin yang bergerak dari darat ke laut. Angin darat terjadi pada 

malam hari dimanfaatkan untuk berangkat mencari ikan ke tengah laut. 

Sedangkan angin laut merupakan angin yang bergerak dari laut ke darat. Angin 

laut terjadi pada siang hari dimanfaatkan untuk pulang kembali ke daratan. Di 

areal persawahan angin bermanfaat bagi tumbuhan untuk membantu proses 

penyerbukan. Pada bidang olahraga, angin banyak dimanfaatkan, seperti untuk 

mendukung olahraga selancar angin dan terbang layang. Bahkan, angin juga dapat 

menghasilkan energi. 

Selain memberikan manfaat bagi makhluk hidup, angin juga dapat 

merugikan. Misalnya, angin yang bertiup sangat kencang dapat mengakibatkan 

rumah roboh, pohon-pohon tumbang, dan sarana komunikasi dan listrik menjadi 

rusak. Pengikisan tanah yang dilakukan oleh angin dan dapat mengurangi 

kesuburan tanah disebut korasi. Angin kencang sambil berputar disebut angin 

puting beliung. Di Amerika, angin ini terkenal dengan nama angin Tornado. 

Pernahkah di daerahmu terjadi hujan angin, disertai petir? Angin ini biasanya 
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disebut badai atau topan. Di beberapa daerah di Indonesia, angin kencang ini 

diberi nama. Misalnya, di Sumatra Utara disebut angin Bahorok, di Tegal disebut 

angin Kumbang, di Pasuruan disebut angin Gending, di Makassar disebut angin 

Brubu, dan di Papua disebut angin wambrau. Peristiwa angin sering disertai hujan 

yang sangat deras. Angin ini juga dapat menimbulkan gelombang pasang yang 

sangat tinggi.  

2. Hujan 

Hujan berasal dari air di permukaan bumi yang mengalami penguapan. 

Penguapan air terjadi karena air terkena panas matahari. Uap air ke tempat tinggi 

dan dingin. Akibatnya, uap air mengembun hingga membentuk butiran air. 

Butiran-butiran air yang jumlahnya banyak ini membentuk awan. Di tempat yang 

sangat tinggi dan dingin, butiran air dapat membeku. Jika butiran air atau es di 

awan cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah sebagai hujan. Banyaknya air 

hujan yang turun di suatu tempat dalam waktu tertentu dinamakan curah hujan. 

Air hujan yang turun, sebagian akan meresap ke dalam tanah. Air kemudian diikat 

oleh akar tumbuhan. Sebagian lainnya mengalir melalui sungai-sungai dan 

akhirnya kembali ke laut.   

Hujan mempunyai pengaruh yang menguntungkan yaitu: 

1) Hujan dapat membersihkan udara sehingga menjdi segar, karena air hujan 

dapat melarutkan kotoran. 

2) Menyirami tanaman pertanian yang membutuhkan banyak air dan 

menguntungkan sawah-sawah tadah hujan. 

3) Hujan menambah simpanan air di dalam tanah. 

4) Hujan dimanfaatkan air untuk memelihara ikan. 

5) Dapat digunakan sebagai sarana bermain. 

Apa yang terjadi jika tidak ada tanaman yang tumbuh di permukaan tanah? 

Tentunya air hujan yang turun langsung mengalir ke sungai. Akibatnya, air yang 

masuk ke dalam sungai melebihi batas kemampuannya untuk menampung air. 

Jika hal ini terjadi di banyak tempat, maka akan menimbulkan banjir.  

Dampak lain akibat hujan, diantaranya: 

1) Menyebabkan pengikisan tanah akibat aliran air yang deras disebut erosi. 
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2) Hujan yang turun mengenai dataran tinggi yang permukaan tanahnya gundul 

dapat mengakibatkan longsor yang memakan korban jiwa. 

3) Air hujan juga dapat mengikis bebatuan yang lemah atau lunak sehingga 

membentuk tiang-tiang tanah yang khas, khususnya terbentuk di daerah lereng-

lereng gunung. 

4) Air yang tergenang akibat hujan membuat tanah becek, berlumpur, dan 

menjadi sarang nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit malaria dan demam 

berdarah. 

5) Butiran tanah yang terangkut oleh aliran air akan mengendap di sungai 

(sedimentasi) sehingga mengakibatkan pendangkalan sungai. 

Pertemuan II  

1. Matahari 

Matahari yang telah diciptakan Tuhan mempunyai peran yang sangat 

penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup memerlukan sinar matahari. Dapat 

kamu bayangkan dunia yang dingin dan gelap gulita tanpa cahaya matahari, 

mengerikan bukan? Matahari merupakan sumber energi bagi semua makhluk 

hidup. Jika tidak ada energi panas dari matahari, maka bumi kita akan membeku 

seperti es. Tidak ada tumbuhan yang dapat hidup di dalam es. Jika tidak ada 

tumbuhan, maka manusia dan hewan akan musnah. Jadi, matahari memiliki peran 

yang sangat penting terhadap bumi dan seluruh isinya. Contoh peran-peran 

tersebut, antara lain: sebagai sumber panas, sebagai sumber cahaya, sebagai 

pendukung terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan, dan sebagai penggerak 

mobil tenaga surya serta untuk kompor matahari.  

Pengaruh cahaya matahari yang menguntungkan: 

1) Membantu proses fotosintesis tumbuhan sebagai sumber energi. 

2) Berguna untuk kesehatan tulang karena dapat membantu mengubah provitamin 

D menjadi vitamin D. 

3) Sebagai sumber energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga surya. 

4) Membantu petani garam menguapkan air laut yang ada di tambak. 

5) Membantu mengeringkan pakaian, makanan, ikan asin, dan kerupuk. 

6) Cahaya matahari bermanfaat untuk penerangan. 
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Pengaruh cahaya matahari yang merugikan: 

1) Cahaya matahari dapat menguapkan air di permukaan tanah sehingga tanah 

menjadi kering dan retak-retak. 

2) Tumbuhan tidak mampu bertahan hidup. Akibatnya, akan terjadi gagal panen 

sehingga dapat mendatangkan bencana kelaparan dan kesulitan mendapatkan 

air bersih. 

3) Suhu yang tinggi akibat terus-menerus terkena cahaya matahari mengakibatkan 

lapisan batuan menjadi lapuk sehingga dapat menghasilkan padang pasir dan 

lapisan tanah yang baru. 

4) Sinar ultraviolet matahari berdampak buruk bagi kulit, dapat membuat kulit 

kemerah-merahan, bercak-bercak hitam, bahkan menyebabkan kanker kulit.   

5) Dapat menyebabkan kebakaran hutan.  

2. Gelombang Laut 

Gelombang laut di pantai menjadi pemandangan yang menarik. Berbagai 

tempat menjadi objek wisata karena memiliki pantai dengan gelombang yang 

indah. Misalnya, pantai Kuta, Parangtritis, dan Pangandaran. Kita dapat 

menikmati indahnya gelombang tersebut dari pinggir pantai. Selain itu, 

gelombang laut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan olahraga berselancar. 

Gelombang laut kadang-kadang berupa gelombang yang sangat besar. 

Gelombang besar dapat mengubah penampakan daratan. Gelombang laut kadang-

kadang berupa gelombang yang sangat besar. Gelombang besar dapat mengubah 

penampakan daratan. Pengikisan pantai oleh ombak dan gelombang laut disebut 

abrasi. Gelombang air laut yang besar dapat menyulitkan kapal yang sedang 

berlayar, bahkan dapat menenggelamkan kapal.  

Kerugian yang diakibatkan oleh gelombang air laut: 

1) Mengakibatkan abrasi, yaitu pengikisan pantai yang diakibatkan oleh 

gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. 

2) Menyulitkan kapal atau perahu berlayar. 

3) Dapat merusak ekosistem pantai. 

4) Gempa tektonik yang terjadi di dasar laut mengakibatkan gelombang pasang 

tsunami. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Siklus I 

 

1. CD Interaktif tentang penyebab perubahan lingkungan fisik. 

2. Bak yang diisi dengan tanah atau pasir. 

 

 

 

3. Air. 

4. Gelas plastik. 

5. Kipas. 

6. Sedotan plastik. 

7. Rumah-rumahan ukuran kecil. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus I Pertemuan ke - 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 

SK   : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

KD            : 10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan 

   lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

   gelombang air laut) 

Lakukanlah percobaan berikut secara berkelompok! 

PERCOBAAN 1 

Tujuan: Membuktikan angin dapat menyebabkan pengikisan tanah. 

Alat dan Bahan: bak dari papan atau triplek, tanah atau pasir, dan sedotan 

plastik. 

Langkah Kerja: 

1. Masukkan tanah atau pasir ke dalam bak. 

2. Buatlah gundukan tanah atau pasir. Kemudian tiuplah tanah menggunakan 

sedotan plastik secara perlahan-lahan! (Berhati-hatilah jangan sampai 

matamu terkena tanah atau pasir!) 

3. Amatilah, apa yang terjadi pada gundukan tanah tersebut. Tulislah laporan 

hasil pengamatanmu! 

PERCOBAAN 2 

Tujuan: Membuktikan hujan dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik. 

Alat dan Bahan: bak dari papan atau triplek, tanah, air, gelas plastik, rumah-

rumahan ukuran kecil. 

Langkah Kerja: 

1. Masukkan tanah ke dalam bak. 

2. Letakkan rumah-rumahan kecil di atas tanah dalam bak. 

3. Siram tanah pada bak tersebut dengan air menggunakan gelas plastik. 

4. Amatilah apa yang terjadi pada bak tersebut? Tulislah laporan hasil 

pengamatanmu! 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus I Pertemuan ke - 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pegetahuan Alam 

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 

SK   : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

KD            : 10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan  

   lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

   gelombang air laut) 

 

Lakukanlah percobaan berikut secara berkelompok! 

PERCOBAAN 

Tujuan: Melihat gelombang air laut yang dapat mengikis daratan. 

Alat dan Bahan: 

1. bak dari papan atau triplek 

2. tanah atau pasir 

3. air 

Langkah Kerja: 

1. Masukkan pasir ke dalam bak. 

2. Buatlah gundukan tanah pada kedua sudut! Buatlah gundukan tanah yang 

satu lebih tinggi dibandingkan yang lain. 

3. Masukkan air ke dalam bak sampai mengenai gundukan tanah yang rendah! 

4. Masukkan kembali air sampai mengenai gundukan tanah yang lebih tinggi, 

buatlah gelombang pada nampan tersebut ! 

5. Amati, apakah gundukan tanah itu terkikis oleh air? 

6. Tulislah laporan hasil pengamatanmu! 

 

 

 

 

 



410 

 

 
 

LEMBAR LAPORAN HASIL PERCOBAAN 

Siklus I Pertemuan ke - 1 

 

 

 

 

 

 

PERCOBAAN 1 

1) Tujuan percobaan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2) Hasil percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

PERCOBAAN 2 

1) Tujuan percobaan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2) Hasil percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Anggota kelompok: 

1) ……………………………………   2) …………………………………… 

3) ……………………………………   4) …………………………………… 

5) ……………………………………   6) …………………………………… 

7) ……………………………………   8) …………………………………… 
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LEMBAR LAPORAN HASIL PERCOBAAN 

Siklus I Pertemuan ke - 2 

 

 

 

 

 

 

 

PERCOBAAN 

1. Tujuan percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Hasil percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota kelompok: 

1) ……………………………………   2) …………………………………… 

3) ……………………………………   4) …………………………………… 

5) ……………………………………   6) …………………………………… 

7) ……………………………………   8) …………………………………… 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Siklus I 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisikdan 

pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar : 10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut) 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Ranah No. Soal 

10.1. Men

diskripsikan 

berbagai 

penyebab 

perubahan 

lingkungan 

fisik (angin, 

hujan, 

cahaya 

matahari, 

dan 

gelombang 

air laut) 

 

Penyebab 

perubahan 

lingkungan 

fisik 

1. Menyebutkan 

berbagai penyebab 

lingkungan fisik 

2. Menjelaskan angin 

sebagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik. 

3. Menjelaskan hujan 

sebagai penyebab 

perubahan 

lingkungan fisik. 

4. Membuktikan 

bahwa angin 

merupakan 

penyebab perubahan 

 lingkungan fisik. 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 

 Unjuk 

kerja 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

Pertemuan 

ke-1: A1, 

B1 

A2, A3, 

A4, A5, 

A6, B2,B3 

 

A6, A7, 

A8, A9, 

A10 

B4,B5 

 

- 
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5. Membuktikan 

bahwa hujan 

merupakan 

penyebab perubahan 

 lingkungan fisik. 

6. Menjelaskan cahaya 

matahari sebagai 

penyebab perubahan 

 lingkungan fisik. 

7. Menjelaskan 

gelombang air laut 

sebagai penyebab 

perubahan 

 lingkungan fisik. 

8. Membuktikan 

bahwa gelombang 

air laut  merupakan 

penyebab 

 perubahan 

lingkungan fisik. 

9. Membuat karya 

berupa laporan hasil 

percobaan. 

 Unjuk 

kerja 

 

 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 

 

 Unjuk 

kerja 

 

 

 

 Unjuk 

kerja 

 

C5 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

C6 

- 

 

 

 

 

Pertemuan 

ke-2: 

A1,A2,A3

,A4,A5,A

6,B1,B2 

A7, A8, 

A9, A10, 

B3, B4, 

B5 

 

- 

 

 

 

 

- 
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LEMBAR SOAL EVALUASI 

Siklus I Pertemuan ke - 1 

A. Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang paling benar! 

1. Perubahan pada daratan disebabkan oleh perubahan faktor lingkungan fisik 

sebagai berikut, kecuali . . . .   

a. hujan   c. angin   

b. gelombang air laut d. rotasi bumi 

2. Gundukan tanah atau pasir apabila dikipasi dengan menggunakan kipas akan 

berpindah tempat, hal ini membuktikan bahwa . . . merupakan penyebab 

terjadinya perubahan lingkungan fisik. 

a. hujan   c. angin 

b. matahari   d. gelombang air laut 

3. Untuk menangkap ikan ke tengah laut dengan perahu layar, nelayan 

memanfaatkan angin . . . .  

a. darat    c. musim 

b. laut    d. pasang 

4. Angin yang bertiup di daerah Makassar dengan membawa hawa panas dan 

dapat merusak tanaman disebut angin . . . . 

a. kumbang  c. bahorok 

b. gending   d. brubu 

5. Angin yang bertiup dengan kencang dan dapat menimbulkan kerusakan disebut 

angin . . . . 

a. puting beliung  c. laut 

b. muson   d. darat 

6. Olahraga yang memanfaatkan energi angin adalah . . . . 

a. bulu tangkis   c. terbang layang 

b. panahan    d. sepak bola 

7. Jika air hujan turun pada tanah yang gundul, maka aliran air akan . . . . 

a. lambat karena tidak ada tumbuhan 

b. deras karena banyak tumbuhan 

Nama  : 

Kelas  : 
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c. deras karena tidak ada tumbuhan  

d. lambat karena banyak tumbuhan 

8. Pasir, tanah, dan batu yang terbawa aliran air kemudian diendapkan di suatu 

tempat dinamakan . . . . 

a. sedimentasi  c. banjir 

b. gempa bumi  d. longsor 

9. Mata air yang kering dapat terisi air kembali karena pengaruh . . . .  

a. gelombang air laut c. hujan 

b. cahaya matahari  d. angin 

10. Hujan yang lebat dan terus menerus dapat menyebabkan  . . . . 

a. tanah tandus  c. kebakaran hutan 

b. banjir    d. abrasi 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan! 

(minimal 3) 

2. Sebutkan nama-nama angin kencang di Indonesia! 

3. Sebutkan 3 manfaat angin dalam kehidupan sehari-hari! 

4. Sebutkan 3 contoh perubahan lingkungan fisik yang disebabkan oleh hujan! 

5. Jelaskan kaitan antara peristiwa hujan dengan banjir! 
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LEMBAR SOAL EVALUASI 

Siklus I Pertemuan ke - 2 

A. Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang paling benar! 

1. Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah . . . . 

a. tanah   c. air 

b. sinar matahari  d. udara 

2. Pada musim kemarau kebakaran hutan sering terjadi, hal ini membuktikan 

bahwa . . . merupakan penyebab terjadinya perubahan lingkungan fisik. 

a. cahaya matahari  c. gelombang air laut 

b. hujan   d. angin 

3. Berikut adalah pemanfaatan energi panas matahari oleh manusia, kecuali . . . . 

a. kompor matahari 

b. mobil tenaga surya 

c. menghidupkan televisi 

d. mengeringkan ikan 

4. Lingkungan fisik yang terbentuk secara alami adalah . . . . 

a. kolam renang  c. padang pasir 

b. saluran irigasi  d. kolam ikan 

5. Dampak sinar ultraviolet matahari terhadap manusia dapat menimbulkan . . . . 

a. penerangan  c. influenza 

b. kanker kulit  d. fotosintesis 

6. Berikut ini yang tidak termasuk dampak terjadinya kekeringan adalah . . . .  

a. tanah menjadi retak 

b. lahan pertanian menjadi subur 

c. pohon-pohon tampak gersang 

d. tanaman menjadi sulit tumbuh 

7. Pengikisan batu karang atau tepian pantai disebabkan oleh . . . .  

a. angin   c. gelombang air laut 

b. hujan   d. cahaya matahari 

8. Keuntungan adanya gelombang air laut adalah . . . . 

Nama  : 
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a. pulau hilang tersapu gelombang 

b. kapal sulit berlayar 

c. ekosistem pantai rusak 

d. sarana olahraga selancar 

9. Gelombang air laut dapat menyebabkan . . . . 

a. berkurangnya luas daratan 

b. tanah menjadi subur 

c. bertambahnya luas daratan 

d. kebakaran hutan 

10. Gelombang laut yang sangat besar akibat terjadinya gempa di dasar laut 

disebut . . . . 

a. banjir bandang  c. angin badai 

b. gelombang tsunami d. abrasi pantai 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan 3 manfaat cahaya matahari! 

2. Sebutkan 3 contoh kerugian yang disebabkan oleh cahaya matahari! 

3. Sebutkan 3 faktor penyebab terjadinya gelombang air laut! 

4. Bagaimana terjadinya gelombang air laut? 

5. Jelaskan mengapa gelombang air laut dapat mengikis daratan? 
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LEMBAR SOAL EVALUASI 

Siklus I 

A. Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang paling benar! 

1. Perubahan pada daratan disebabkan oleh perubahan faktor lingkungan fisik 

sebagai berikut, kecuali . . . .   

c. hujan   c. angin   

d. gelombang air laut d. rotasi bumi 

2. Gundukan tanah atau pasir apabila dikipasi dengan menggunakan kipas akan 

berpindah tempat, hal ini membuktikan bahwa . . . merupakan penyebab 

terjadinya perubahan lingkungan fisik. 

a. hujan   c. angin 

b. matahari   d. gelombang air laut 

3. Olahraga yang memanfaatkan energi angin adalah . . . . 

c. bulu tangkis   c. terbang layang 

d. panahan    d. sepak bola 

4. Mata air yang kering dapat terisi air kembali karena pengaruh . . . .  

a. gelombang air laut c. hujan 

b. cahaya matahari  d. angin 

5. Hujan yang lebat dan terus menerus dapat menyebabkan  . . . . 

a. tanah tandus  c.   kebakaran hutan 

b. banjir    d.   abrasi 

6. Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah . . . . 

a. tanah   c. air 

b. sinar matahari  d. udara 

7. Pada musim kemarau kebakaranomb hutan sering terjadi, hal ini membuktikan 

bahwa . . . merupakan penyebab terjadinya perubahan lingkungan fisik. 

a. cahaya matahari   c.  gelang air laut 

b.hujan   d. angin 

8. Berikut ini yang tidak termasuk dampak terjadinya kekeringan adalah . . . .  

a. tanah menjadi retak 

Nama : 
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b. lahan pertanian menjadi subur 

c. pohon-pohon tampak gersang 

d. tanaman menjadi sulit tumbuh 

9. Pengikisan batu karang atau tepian pantai disebabkan oleh . . . .  

a. angin   c.   gelombang air laut 

b. hujan   d.   cahaya matahari 

10. Gelombang air laut dapat menyebabkan . . . . 

a. berkurangnya luas daratan 

b. tanah menjadi subur 

c. bertambahnya luas daratan 

d. kebakaran hutan 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan! 

2. Sebutkan 3 manfaat angin dalam kehidupan sehari-hari! 

3. Sebutkan 3 contoh perubahan lingkungan fisik yang disebabkan oleh hujan! 

4. Sebutkan 3 contoh kerugian yang disebabkan oleh cahaya matahari! 

5. Jelaskan mengapa gelombang air laut dapat mengikis daratan? 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Siklus I Pertemuan ke - 1 

A.Pilihan ganda 

1. d  6. c 

2. c  7. c 

3. a  8. a 

4. d  9. c 

5. a  10. b 

 

B.Uraian 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan: angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut. 

2. Angin bertiup kencang di Sumatra Utara disebut angin Bahorok, di Tegal 

disebut angin Kumbang, di Pasuruan disebut angin Gending, di Makassar 

disebut angin Brubu, dan di Papua disebut angin wambrau. 

3. Manfaat angin dalam kehidupan sehari-hari:  

a. untuk menggerakkan perahu atau kapal layar 

b. untuk membantu nelayan mencari ikan di laut 

c. untuk proses penyerbukan 

d. untuk olahraga selancar angin dan terbang layang 

e. menghasilkan energi 

4. Contoh perubahan lingkungan fisik yang disebabkan oleh hujan adalah banjir, 

erosi, mengikis batuan, sungai menjadi dangkal. 

5. Apabila hujan turun dengan deras dan berlangsung secara terus menerus maka 

saluran air dan sungai tidak mampu menampung air sehingga air meluap di 

daratan yang disebut banjir. 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Siklus I Pertemuan ke - 2 

A. Pilihan ganda 

1. b  6. b 

2. a  7. c 

3. c  8. d 

4. c  9. a 

5. b  10. b 

 

B. Uraian 

1. Manfaat cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari: 

a. membantu proses fotosintesis tumbuhan sebagai sumber energi. 

b. berguna untuk kesehatan tulang karena dapat membantu mengubah 

provitamin D menjadi vitamin D. 

c. sebagai sumber energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga surya. 

d. membantu petani garam menguapkan air laut yang ada di tambak. 

e. membantu mengeringkan pakaian, makanan, ikan asin, dan kerupuk. 

f. cahaya matahari bermanfaat untuk penerangan. 

2. Contoh kerugian yang disebabkan oleh cahaya matahari adalah kebakaran 

hutan, tanah menjadi kering dan tandus, keretakan pada tanah dan bebatuan, 

kanker kulit, tumbuhan banyak yang mati. 

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang air laut: tiupan angin secara 

terus-menerus di permukaan laut, tiupan angin yang menabrak pantai, dan 

gempa bumi. 

4. Terjadinya gelombang air laut karena permukaan air laut terkena terpaan angin 

sehingga permukaan air laut menjadi bergulung-gulung. 

5. Gelombang air laut dapat mengikis daratan, karena deburan ombak yang terus 

menerus menghantam pesisir pantai menyebabkan daratan terus terkikis. 

Pengikisan daratan oleh gelombang air laut akan terjadi dengan cepat jika tidak 

ada penahan ombak. 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Siklus I 

A. Pilihan ganda 

1. d  6. A 

2. c  7. A 

3. c  8. B 

4. d  9. C 

5. b  10. a 

 

B. Uraian 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan: angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut. 

2. Manfaat angin dalam kehidupan sehari-hari:  

a. untuk menggerakkan perahu atau kapal layar 

b. untuk membantu nelayan mencari ikan di laut 

c. untuk proses penyerbukan 

d. untuk olahraga selancar angin dan terbang layang 

e. menghasilkan energi 

3. Contoh perubahan lingkungan fisik yang disebabkan oleh hujan adalah banjir, 

erosi, longsor, mengikis batuan, sungai menjadi dangkal. 

4. Contoh kerugian yang disebabkan oleh cahaya matahari adalah kebakaran 

hutan, tanah menjadi kering dan tandus, keretakan pada tanah dan bebatuan, 

kanker kulit, tumbuhan banyak yang mati. 

5. Gelombang air laut dapat mengikis daratan, karena deburan ombak yang terus 

menerus menghantam pesisir pantai menyebabkan daratan terus terkikis. 

Pengikisan daratan oleh gelombang air laut akan terjadi dengan cepat jika tidak 

ada penahan ombak. 
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PEDOMAN PENILAIAN SOAL EVALUASI 

Siklus I 

 

No. Jenis soal Nomor soal Bobot soal 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda  

 

 

 

Uraian 

A 1, A2, A3, A4, 

A5, A6, A7, A8, A9, 

A10 

 

B1, B2, B3, B4, B5 

 

a) Jika tidak menjawab, skor = 0 

b) Jika jawaban salah, skor = 0 

c) Jika jawaban benar, skor = 1 

 

a)  Jika tidak menjawab = 0 

b) Jika menjawab namun jawaban 

salah, skor = 1 

c) Jika jawaban mendekati benar, 

skor = 2 

d) Jika  jawaban benar, skor = 3 

   Skor maksimal : 25 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN IPA 

KELAS IV SEMESTER II 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok  

Kegiatan 

Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/bahan/ alat 

10. 

Memahami 

perubahan 

lingkungan 

fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan. 

 

10.2 

Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik terhadap 

daratan (erosi, 

abrasi, banjir, 

dan longsor) 

 

 

 Pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik 

terhadap 

daratan 

(erosi, 

longsor, 

banjir, dan 

abrasi) 

 

1) Guru membagi jumlah 

siswa dalam beberapa 

kelompok, masing-masing 

siswa dalam kelompok 

mendapat nomor kepala 

yang berbeda-beda 

2) Guru menampilkan media 

pembelajaran CD 

Interaktif  

3) Guru melakukan kegiatan 

tanya jawab kepada siswa 

tentang materi yang ada di 

dalam CD Interaktif  

4) Guru memberikan 

penjelasan mengenai 

10.2.1 Menyebutkan 

penyebab terjadinya 

erosi 

10.2.2 Menjelaskan 

pengaruh erosi 

terhadap daratan 

10.2.3 Menyebutkan 

penyebab terjadinya 

longsor  

10.2.4 Menjelaskan 

pengaruh longsor 

terhadap daratan 

10.2.5 Membuktikan 

pengaruh longsor 

terhadap daratan 

a. Tes : 

soal 

evaluasi 

b. Nontes : 

sikap 

spiritual, 

sosial, 

keteram

pilan  

4 x 35 

menit 

(2 x 

perte-

muan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Silabus 

2) Standar Isi 

3) Devi, Poppy K 

dan Sri 

Anggraeni. 2008. 

BSE. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

 SD dan MI Kelas 

IV. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 halaman 162-168 

4) Sulistyanto, Heri 
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materi dalam media 

pembelajaran CD 

Interaktif  

5) Guru membagikan LKS 

dan media untuk 

percobaan  

6) Guru menjelaskan tugas-

tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa 

7) Siswa mengisi LKS sesuai 

dengan hasil percobaan  

8) Setiap kelompok 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru  

9) Guru memanggil secara 

acak salah satu nomor 

kepala siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya  

10.2.6 Menyebutkan 

penyebab terjadinya 

banjir 

10.2.7 Menjelaskan 

pengaruh banjir 

terhadap daratan 

10.2.8 Menyebutkan 

penyebab terjadinya 

abrasi 

10.2.9 Menjelaskan 

pengaruh abrasi 

terhadap daratan 

10.2.10 Membukti

kan pengaruh abrasi 

terhadap daratan 

10.2.11 Membuat 

karya berupa laporan 

hasil percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan Edy Wiyono. 

2008. BSE. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

 untuk SD dan MI 

Kelas IV. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional 

 halaman 159-164 

5) Wahyono, Budi 

dan Setya 

Nurachmandani. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam Untuk SD 

dan MI Kelas IV. 

Jakarta: 

Departemen 
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10) Anggota kelompok lain 

memberikan tanggapan  

11) Guru memberikan 

umpan balik  

12) Guru memberikan 

penghargaan pada siswa 

yang telah aktif 

Pendidikan 

Nasional 124-130 

Media yang 

digunakan:  

1) CD Interaktif 

2) Bak persegi dari 

papan atau triplek 

3) Tanah atau pasir 

4) Tanah berumput 

5) Air 

6) Ember  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

II. Kompetensi Dasar 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, longsor, banjir, dan abrasi) 

III. Indikator 

10.2.1 Menyebutkan penyebab terjadinya erosi 

10.2.2 Menjelaskan pengaruh erosi terhadap daratan 

10.2.3 Menyebutkan penyebab terjadinya longsor 

10.2.4 Menjelaskan pengaruh longsor terhadap daratan 

10.2.5 Membuktikan pengaruh longsor dapat mengikis daratan 

10.2.6 Menyebutkan penyebab terjadinya banjir 

10.2.7 Menjelaskan pengaruh banjir terhadap daratan 

10.2.8 Menyebutkan penyebab terjadinya abrasi 

10.2.9 Menjelaskan pengaruh abrasi terhadap daratan 

10.2.10 Membuktikan pengaruh abrasi terhadap daratan 

10.2.11 Membuat karya berupa laporan hasil percobaan  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menyebutkan penyebab terjadinya erosi dengan benar. 

2. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menjelaskan pengaruh erosi terhadap daratan dengan benar. 

Lampiran 20 
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3. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menyebutkan penyebab terjadinya longsor dengan benar. 

4. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menjelaskan pengaruh longsor terhadap daratan dengan 

benar. 

5. Melalui kegiatan percobaan bersama kelompoknya, siswa kelas IV dapat 

membuktikan pengaruh longsor terhadap daratan dengan benar. 

6. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menyebutkan penyebab terjadinya banjir dengan benar. 

7. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menjelaskan pengaruh banjir terhadap daratan dengan 

benar. 

8. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menyebutkan penyebab terjadinya abrasi dengan benar. 

9. Melalui penjelasan dari guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menjelaskan pengaruh abrasi terhadap daratan dengan 

benar. 

10. Melalui kegiatan percobaan bersama kelompoknya, siswa kelas IV dapat 

membuktikan pengaruh abrasi terhadap daratan dengan benar 

11. Melalui kegiatan kerja kelompok, siswa kelas IV dapat membuat karya 

berupa laporan hasil percobaan dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan, berperilaku syukur, disiplin, percaya diri, dan bekerjasama. 

V. Materi Pembelajaran 

Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (terlampir) 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : tanya jawab, diskusi kelompok, percobaan, 

ceramah. 

2. Model Pembelajaran : Numbered Head Together (NHT)  

VII.  Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 
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1. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa 

2) Guru meminta salah satu perwakilan siswa untuk memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi  

4) Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi kepada siswa dengan 

memberikan pertanyaan “Akhir-akhir ini hujan sering mengguyur 

daerah kita, coba kalian sebutkan peristiwa alam apa yang terjadi 

apabila hujan turun?” 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam 

kelompok mendapat nomor kepala yang berbeda-beda 

2) Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang 

pengaruh perubahan lingkungan fisik (erosi dan longsor) 

3) Guru melakukan kegiatan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

yang ada di dalam CD Interaktif (eksplorasi) 

4) Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam 

media pembelajaran CD Interaktif yang telah ditayangkan  

5) Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan tentang 

pengaruh perubahan lingkungan fisik (longsor) kepada masing-

masing kelompok  

6) Guru menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, 

siswa dengan bimbingan guru melakukan percobaan (elaborasi) 

7) Siswa mengisi LKS sesuai dengan hasil percobaan (elaborasi) 

8) Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas 

tugas yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota 

kelompok memahami tugas atau mengetahui jawaban dari 

pertanyaan tersebut dengan baik (elaborasi) 

9) Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam 

kelompok dan siswa yang nomor kepalanya sesuai segera 
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melaporkan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara 

individu 

10) Anggota kelompok lain memberikan tanggapan terhadap laporan 

hasil kerja kelompok yang dipresentasikan, kemudian guru 

memanggil nomor kepala siswa yang lain (konfirmasi) 

11) Guru memberikan umpan balik mengenai kegiatan kerja kelompok 

yang telah dilakukan oleh siswa (konfirmasi) 

12) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang telah 

menyampaikan tanggapannya (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami 

2) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang sudah dipelajari 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

4) Guru melakukan tindak lanjut 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa 

2) Guru meminta salah satu perwakilan siswa untuk memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi  

4) Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi kepada siswa dengan 

memberikan pertanyaan “anak-anak coba lihat sekeliling kalian, 

apakah ada sampah yang berserakan? apa yang terjadi apabila 

banyak sampah yang berserakan?” 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam 

kelompok mendapat nomor kepala yang berbeda-beda 
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2) Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang 

pengaruh perubahan lingkungan fisik (banjir dan abrasi) 

3) Guru melakukan kegiatan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

yang ada di dalam CD Interaktif (eksplorasi) 

4) Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam 

media pembelajaran CD Interaktif yang telah ditayangkan  

5) Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan kepada masing-

masing kelompok  

6) Guru menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, 

siswa dengan bimbingan guru melakukan percobaan tentang 

pengaruh perubahan lingkungan fisik (abrasi) (elaborasi) 

7) Siswa mengisi LKS sesuai dengan hasil percobaan (elaborasi) 

8) Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas 

tugas yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota 

kelompok memahami tugas atau mengetahui jawaban dari 

pertanyaan tersebut dengan baik (elaborasi) 

9) Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam 

kelompok dan siswa yang nomor kepalanya sesuai segera 

melaporkan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara 

individu 

10) Anggota kelompok lain memberikan tanggapan terhadap laporan 

hasil kerja kelompok yang dipresentasikan, kemudian guru 

memanggil nomor kepala siswa yang lain (konfirmasi) 

11) Guru memberikan umpan balik mengenai kegiatan kerja kelompok 

yang telah dilakukan oleh siswa (konfirmasi) 

12) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang telah 

menyampaikan tanggapannya (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami 
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2) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang sudah dipelajari 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

4) Guru melakukan tindak lanjut 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

1) CD Interaktif 

2) Bak 

3) Papan atau triplek 

4) Tanah 

5) Tanah berumput 

6) Air  

2. Sumber Belajar: 

1) Silabus 

2) Standar Isi 

3) Devi, Poppy K dan Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam  

SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

halaman 162-168 

4) Rositawaty, S dan Aris Muharam. 2008. Senang belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional halaman 154-

159 

5) Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional halaman 159-164 

IX.  Penilaian 

1) Teknik Penilaian 

a. Tes   : pengetahuan  

b. Nontes : 1. sikap spiritual  

  2. sikap sosial 

  3. keterampilan 
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2) Instrumen Penilaian 

a. Tes  : lembar evaluasi (pilihan ganda dan uraian) 

b. Nontes : 1. sikap spiritual (lembar pengamatan) 

  2. sikap sosial (lembar pengamatan) 

  3. keterampilan (lembar pengamatan) 

 

 Semarang,                          2015 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Peneliti 

       
Khusnul Fauziyah, S.Pd         Evi Septianawati 

    NIP 197712032014062001                     NIM 1401411179 

 

 

Kepala SDN Patemon 01 

     

Teguh Budiwati, S.Pd 

NIP 196110281983042004 
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MATERI AJAR 

Siklus II 

Pertemuan I 

Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya Terhadap Daratan 

Daratan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya 

banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi akibat perilaku 

manusia atau faktor alam. Perubahan yang disebabkan oleh manusia, contohnya: 

banyak lahan hutan yang kemudian menjadi tempat tinggal, pesawahan yang 

kemudian menjadi pertokoan, desa-desa banyak yang berubah menjadi perkotaan, 

dan sebagainya. Ada juga perubahan daratan yang disebabkan oleh faktor alam 

atau kita sebut akibat perubahan lingkungan fisik. Perubahan lingkungan tersebut 

dapat dipengaruhi oleh hujan, angin, cahaya matahari, dan gelombang laut. Dalam 

bab ini akan kita pelajari bagaimana perubahan lingkungan dapat berpengaruh 

terhadap daratan. 

A. Erosi  

Erosi adalah pengikisan yang terjadi pada tanah. Pengikisan tanah dapat 

disebabkan oleh air dan angin. Erosi pada tanah dapat disebabkan oleh perubahan 

lingkungan yang tidak seimbang. Contohnya adalah erosi yang terjadi di kawasan 

hutan gundul. Di kawasan hutan gundul, erosi sangat mudah terjadi. Pada saat 

hutan masih dipenuhi tumbuhan, kemungkinan erosi tanah terjadi sangat kecil. 

Jika suatu daerah dipenuhi tumbuhan, air hujan tidak langsung jatuh ke tanah. Air 

hujan tertahan terlebih dahulu oleh daun-daun tumbuhan sehingga jatuhnya air ke 

atas tanah tidak terlalu cepat. Selain itu, akar tumbuhan akan lebih mengikat dan 

menahan tanah dengan baik. Oleh karena itu, penyerapan air pun dapat 

berlangsung dengan baik. Selain itu, tumbuhan dapat memperlambat kecepatan 

angin yang berhembus. Hal tersebut sangat bermanfaat karena pengikisan 

permukaan tanah oleh angin menjadi berkurang. Sementara itu, jika hutan gundul, 

tidak ada daun-daun tumbuhan yang menahan jatuhnya air ke atas tanah dan 

menahan hembusan angin. Air hujan jatuh langsung ke atas tanah dan membawa 

butiran tanah bersama aliran air. Selain itu, angin dapat mengikis permukaan 
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tanah. Dampak lebih lanjut dari erosi adalah tanah menjadi tandus dan tidak 

subur. Hal tersebut terjadi karena lapisan tanah yang subur ikut terkikis air. 

B. Longsor 

Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak dapat lagi 

menampung air dalam tanah. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang miring 

atau tebing yang curam. Apakah faktor yang menyebabkan tanah menjadi 

longsor? Tanah miring dan tidak terdapat tanaman sangat rentan terhadap longsor. 

Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena tidak ada akar tumbuhan yang dapat 

menahan tanah tersebut. Akar-akar tumbuhan yang menjalar di dalam tanah akan 

saling mengikat dan mengait sehingga permukaan tanah akan cukup kuat. Selain 

itu, air yang ada di dalam tanah terus diserap oleh tumbuhan sehingga kandungan 

air dalam tanah tidak berlebih. 

Pertemuan II 

A. Banjir  

Apakah kamu pernah mendengar berita tentang bencana banjir? Mungkin 

kamu pernah mendengarnya. Dewasa ini beberapa kota di Indonesia seperti 

Jakarta dan Bandung sering terkena banjir. Mengapa hal tersebut terjadi? Banjir 

adalah meluapnya air akibat sungai dan danau tidak dapat menampung air. Banjir 

merupakan salah satu dampak dari perbuatan manusia yang tidak menyayangi 

lingkungannya. Beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan banjir adalah 

sebagai berikut. 

1) Membuang sampah ke sungai yang menyebabkan aliran air menjadi 

tersumbat. 

2) Membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan peresapan air. 

3) Penebangan pohon yang tidak terkendali. 

Di perkotaan, banjir dapat disebabkan oleh air hujan yang tidak 

tertampung lagi di sungai-sungai untuk dialirkan ke laut. Banjir di suatu kota 

dapat saja terjadi akibat banjir kiriman dari kota lain yang mengalami hujan deras. 

Debit air sungai meningkat dan air sungai dapat meluap di daerah yang sungainya 

sudah dangkal. Di daerah pegunungan yang gundul kadang-kadang terjadi 

bencana banjir akibat hujan yang deras di puncak gunung. Di gunung yang gundul 
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air hujan dapat mengikis lapisan tanah di permukaan bahkan menyeret batu-batu, 

tanah, dan pohon-pohon dari atas bukit. Banjir yang membawa material tersebut 

disebut banjir bandang. Airnya biasanya berwarna cokelat karena mengandung 

lumpur. 

B. Pengaruh Gelombang Air Laut Sebagai Penyebab Abrasi 

Abrasi adalah pengikisan daratan oleh air laut. Hal tersebut terjadi akibat 

kuatnya ombak yang menghantam daratan. Jika hal itu terus terjadi, apakah 

daratan akan habis? Hal tersebut mungkin saja terjadi namun dalam jangka waktu 

yang lama. Abrasi dapat menyebabkan berkurangnya luas daratan. Deburan 

ombak yang terus menerus menghantam pesisir pantai menyebabkan daratan terus 

terkikis. Abrasi akan terjadi dengan cepat jika tidak ada penahan ombak. Penahan 

ombak alami adalah hutan bakau dan hutan pantai. Namun, akibat pertambahan 

penduduk yang cepat dan kebutuhan tempat tinggal yang bertambah, hutan-hutan 

di daerah pantai telah habis. Selain itu, lingkungan di sekitar pesisir pantai 

berubah. Hal ini dapat mempercepat proses abrasi yang terjadi di daerah pantai.  
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Siklus II 

 

1. CD Interaktif tentang pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan 

(erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

2. Papan atau triplek yang diisi dengan tanah 

 

 

3. Papan atau triplek yang diisi dengan tanah berumput 

 

 

4. Air 

5. Bak 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus II Pertemuan ke - 1 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar       : 10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

   terhadap daratan (erosi, longsor, banjir, dan abrasi) 

 

Lakukanlah percobaan berikut secara berkelompok! 

Tujuan: Mengetahui proses terjadinya longsor 

Alat dan Bahan: 

1. Bak 

2. Papan atau triplek 

3. Tanah 

4. Tanah berumput 

5. Gelas plastik 

6. Air 

Langkah Kerja: 

1. Tumpukkan tanah di atas papan atau triplek secara merata, kemudian 

padatkan. 

2. Letakkan papan yang berisi tanah tadi pada bak dalam keadaan miring. 

Diusahakan agar tanah tidak sampai tumpah. 

3. Ambil air menggunakan gelas plastik, kemudian tuangkan air tersebut 

pada bagian atas papan sedikit demi sedikit sampai tanah tersebut turun 

terbawa air. 

4. Ulangi ketiga langkah kerja tadi dengan papan yang diisi tanah berumput. 

5. Amatilah, apa yang terjadi pada percobaan tersebut! 

6. Tulislah laporan hasil pengamatanmu pada lembar kertas yang sudah 

disiapkan! 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus II Pertemuan ke - 2 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar       : 10.2. Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

   terhadap daratan (erosi, longsor, banjir, dan abrasi) 

 

Lakukanlah percobaan berikut secara berkelompok! 

Tujuan: Mengetahui pengaruh abrasi terhadap daratan. 

Alat dan Bahan: 

1. Bak 

2. Tanah atau pasir 

3. Air 

4. Potongan kayu 

5. Gelas plastik 

Langkah Kerja: 

1. Isilah setengah dari bak tersebut dengan tanah atau pasir. 

2. Masukkan air ke dalam bak yang tidak terisi oleh tanah atau pasir. Buatlah 

sedemikian sehingga permukaan air sedikit di bawah permukaan pasir. 

3. Buatlah gelombang dengan menggunakan potongan kayu sehingga 

gelombang itu membentur pasir. 

4. Amatilah, apa yang terjadi pada percobaan tersebut! 

5. Tulislah laporan hasil pengamatanmu pada lembar kertas yang sudah 

disiapkan! 

 

 

 

 

 



440 

 

 
 

LEMBAR LAPORAN HASIL PERCOBAAN 

Siklus II Pertemuan ke - 1 

 

 

 

 

 

 

1. Tujuan percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Hasil percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota kelompok: 

1) ……………………………………   2) …………………………………… 

3) ……………………………………   4) …………………………………… 

4) ……………………………………   6) …………………………………… 

7) ……………………………………   8) …………………………………… 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus II Pertemuan ke – 2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tujuan percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Hasil percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota kelompok: 

1) ……………………………………   2) …………………………………… 

3) ……………………………………   4) …………………………………… 

5) ……………………………………   6) …………………………………… 

7) ……………………………………   8) …………………………………… 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI  

Siklus II 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisikdan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar : 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan  

   fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan 

   longsor) 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Ranah No. Soal 

10.2 

Menjelaskan 

pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik terhadap 

daratan 

(erosi, abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

Pengaruh 

perubahan 

lingkungan 

fisik 

terhadap 

daratan 

10.2.1 Menyebut

kan penyebab 

terjadinya erosi 

10.2.2 Menjelas

kan pengaruh 

erosi terhadap 

daratan 

10.2.3 Menyeb

utkan penyebab 

terjadinya 

longsor 

10.2.4 Menjelas

kan pengaruh 

longsor terhadap 

daratan 

10.2.5 Membuk

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pilihan 

ganda 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 

 Pilihan 

ganda 

 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 

 Unjuk 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

Pertemuan 

ke-1: 

A1,A2 

A3, A4, 

A5,A6, 

B1, B2, 

B3, 

 

A7 

 

 

A8, A9, 

A10,  

B4,B5 

 

- 
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tikan pengaruh 

longsor dapat 

mengikis daratan 

10.2.6 Menyebut

kan penyebab 

terjadinya banjir 

10.2.7 Menjelask

an pengaruh 

banjir terhadap 

daratan 

10.2.8 Menyebut

kan penyebab 

terjadinya abrasi 

10.2.9 Menjelask

an pengaruh 

abrasi terhadap 

daratan 

10.2.10 Membuk

tikan pengaruh 

abrasi terhadap 

daratan 

10.2.11 Membua

t karya berupa 

laporan hasil 

percobaan  

kerja 

 

 

 Pilihan 

ganda 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 

 Pilihan 

ganda 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 

 Unjuk 

kerja 

 

 

 Unjuk 

kerja 

 

C5 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

C5 

 

 

 

C6 

 

 

 

Pertemuan 

ke-2: A1 

 

A2, 

A3,A4,A5,

A6,A7,B1,

B2 

 

A8 

 

 

A9, 

A10,B3,B

4,B5 

 

- 

 

 

 

- 
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SOAL EVALUASI 

Siklus II Pertemuan ke - 1 

A. Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) pada 

jawaban yang paling benar! 

1. Erosi adalah . . . . 

a. pengikisan tanah karena aliran air 

b. pengikisan batuan 

c. tanah longsor 

d. lahan yang dibuat miring 

2. Erosi dapat mengakibatkan . . . .  

a. kesuburan tanah bertambah 

b. hilangnya kesuburan tanah 

c. air tanah bertambah banyak 

d. tanah menjadi gembur 

3. Hal yang akan terjadi akibat pengikisan tanah oleh air dan angin ialah . . . . 

a. erosi   c. banjir 

b. tanah amblas  d. ombak  

4. Erosi dapat disebabkan oleh angin disebut . . . . 

a. korasi   c. sedimentasi 

b. abrasi   d. longsor 

5. Erosi yang disebabkan oleh angin biasa terjadi di daerah . . . . 

a. hutan   c. persawahan 

b. pantai   d. sungai 

6. Faktor yang menyebabkan tanah pertanian yang terkikis air menjadi tidak 

subur adalah . . . . 

a. pepohonan yang tumbang 

b. akar tumbuhan yang menjadi lapuk 

c. kadar angin terlalu banyak 

d. air menghanyutkan humus 

7. Peristiwa tanah longsor terjadi karena disebabkan oleh faktor . . . . 

a. angin   c. cahaya matahari 

Nama  : 
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b. hujan   d. gelombang air laut 

8. Hujan deras yang terjadi secara terus menerus akan dapat mengakibatkan 

perubahan fisik berupa, kecuali . . . . 

a. banjir   c. kebakaran hutan  

b. erosi    d. tanah longsor 

9. Bencana yang sering terjadi di hutan gundul daerah pegunungan adalah . . . . 

a. gempa bumi  c. tanah longsor 

b. kebakaran hutan d. abrasi 

10. Lahan pertanian sering dibuat miring dan berteras-teras disebut . . . . 

a. terasering  c. undak-undak 

b. sedimentasi  d. beton 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Jelaskan apa yang dapat terjadi jika hujan terus-menerus turun di 

pegunungan yang gundul? 

2. Mengapa erosi dapat mengurangi kesuburan tanah? 

3. Mengapa erosi dapat menyebabkan pendangkalan pada perairan? 

4. Apakah yang dimaksud dengan tanah longsor? 

5. Jelaskan kaitan antara peristiwa hujan dengan longsor! 
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SOAL EVALUASI 

Siklus II Pertemuan ke – 2 

A. Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang paling benar! 

1. Jika air hujan tidak tertampung oleh sungai, danau, dan tanah, akan terjadi . 

. . . 

a. badai   c. gempa bumi 

b. banjir   d. gunung meletus 

2. Pasir, tanah, dan batu yang terbawa aliran air kemudian diendapkan di suatu 

tempat dinamakan . . . . 

a.  sedimentasi  c.   banjir 

b. gempa bumi  d.   longsor 

3. Gelombang air laut yang sangat besar dan sampai ke wilayah daratan 

disebut . . . . 

a. abrasi   c. badai 

b. topan   d. tsunami 

4. Pada musim penghujan dapat terjadi bencana . . . . 

a. banjir   c. gempa bumi 

b. kekeringan   d. kebakaran hutan 

5. Peristiwa berikut yang bukan merupakan dampak terjadinya hutan gundul 

di daerah pegunungan adalah . . . . 

a. banjir 

b. lingkungan menjadi sejuk dan asri 

c. sumber air mengering di musim kemarau 

d. terjadi tanah longsor 

6. Banjir dari pegunungan yang membawa batu-batu besar dan pohon-pohon 

kayu akibat gunung yang gundul disebut . . . . 

a. banjir bandang c. abrasi 

b. gempa bumi  d. erosi 

7. Banjir dan air tergenang dapat mengakibatkan penyakit berikut, kecuali . . .  

a. diare   c. demam berdarah 
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b. kanker kulit  d. malaria 

8. Tindakan manusia mengambil batu dan pasir di pesisir pantai dapat 

mengakibatkan terjadinya . . . . 

a. erosi   c. longsor 

b. abrasi   d. gempa bumi 

9. Terjadinya peristiwa abrasi disebabkan oleh . . . . 

a. gelombang air laut c. hujan 

b. angin   d. cahaya matahari 

10. Terjadinya gelombang laut akan mempengaruhi bentuk . . . . 

a. pantai   c. hutan 

b. sawah  d. kebun 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan 3 perbuatan manusia yang dapat menyebabkan banjir! 

2. Sebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh banjir! (minimal 3) 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan abrasi! 

4. Jika terjadi peristiwa abrasi, apakah daratan akan habis? 

5. Sebutkan dampak buruk yang dapat dipengaruhi oleh abrasi terhadap 

kenampakan permukaan bumi! 
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SOAL EVALUASI 

Siklus II 

A. Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang paling benar! 

1. Erosi adalah . . . . 

a. pengikisan tanah karena aliran air 

b. pengikisan batuan 

   c. tanah longsor 

   d. lahan yang dibuat miring 

2. Hal yang akan terjadi akibat pengikisan tanah oleh air dan angin ialah . . . . 

a. erosi   c. banjir 

b. tanah amblas  d. ombak 

3. Erosi dapat mengakibatkan . . . .  

a.  kesuburan tanah bertambah 

b. hilangnya kesuburan tanah 

c. air tanah bertambah banyak 

d. tanah menjadi gembur 

4. Peristiwa tanah longsor terjadi karena disebabkan oleh faktor . . . . 

a.  angin   c. cahaya matahari 

b. hujan   d. gelombang air laut 

5. Bencana yang sering terjadi di hutan gundul daerah pegunungan adalah . . . . 

a. gempa bumi  c. tanah longsor 

b. kebakaran hutan d. abrasi 

6. Jika air hujan tidak tertampung oleh sungai, danau, dan tanah, akan terjadi . 

. . . 

a. badai   c. gempa bumi 

b. banjir   d. gunung meletus 

7. Hujan deras yang terjadi secara terus menerus akan dapat mengakibatkan 

perubahan fisik berupa, kecuali . . . . 

a. banjir   c. kebakaran hutan  

b. erosi    d. tanah longsor 

Nama  : 
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8. Peristiwa berikut yang bukan merupakan dampak terjadinya hutan gundul 

di daerah pegunungan adalah . . . . 

a. Banjir 

b. lingkungan menjadi sejuk dan asri 

c. sumber air mengering di musim kemarau 

d. terjadi tanah longsor 

9. Terjadinya peristiwa abrasi disebabkan oleh . . . . 

a. gelombang air laut c. hujan 

b. angin   d. cahaya matahari 

10. Terjadinya gelombang laut akan mempengaruhi bentuk . . . . 

a.  pantai  c. hutan 

b. sawah   d. kebun 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Jelaskan apa yang dapat terjadi jika hujan terus-menerus turun di 

pegunungan yang gundul? 

2. Mengapa erosi dapat mengurangi kesuburan tanah? 

3. Jelaskan kaitan antara peristiwa hujan dengan longsor! 

4. Sebutkan 3 perbuatan manusia yang dapat menyebabkan banjir! 

5. Jika terjadi peristiwa abrasi, apakah daratan akan habis? Jelaskan! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Siklus II Pertemuan ke - 1 

 

A. Pilihan ganda 

1. a  6. d  

2. b  7. b 

3. a  8. c 

4. a  9. c 

5. b  10. a 

B. Uraian 

1. Jika hujan terus-menerus turun di pegunungan yang gundul maka akan 

terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Di gunung yang gundul air hujan 

dapat mengikis lapisan tanah di permukaan bahkan menyeret batu-batu, 

tanah, dan pohon-pohon dari atas bukit. Banjir yang membawa material 

tersebut disebut banjir bandang. Airnya biasanya berwarna cokelat karena 

mengandung lumpur. 

2. Erosi dapat mengurangi kesuburan tanah karena erosi dapat mengikis 

lapisan atas tanah yang mengandung humus sehingga kesuburan tanah 

menjadi berkurang. 

3. Erosi dapat menyebabkan pendangkalan pada perairan karena erosi 

membawa butir-butir tanah ke saluran perairan. Bila butiran itu jumlahnya 

sangat besar, kemudian masuk ke saluran perairan, maka saluran itu 

menjadi dangkal. 

4. Tanah longsor adalah pergerakan tanah yang ada di bukit atau lereng yang 

jatuh ke bawah, karena tidak adanya penahan yang kuat seperti pepohonan.  

5. Hujan yang terus-menerus dapat menimbulkan longsor yang meruntuhkan 

tanah dari daerah yang tinggi sehingga menutupi daerah yang ada di 

bawahnya. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang miring atau tebing 

yang curam. Tanah miring dan tidak terdapat tanaman sangat rentan 

terhadap longsor, karena tidak ada akar tumbuhan yang dapat menahan 

tanah tersebut. 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Siklus II Pertemuan ke - 2 

 

A. Pilihan ganda 

1. b  6. a  

2. a  7. b 

3. d  8. b 

4. a  9. a 

5. b  10. a 

B. Uraian 

1. 3 perbuatan manusia yang dapat menyebabkan banjir: 

a. membuang sampah sembarangan 

b. membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan peresapan air 

c. penebangan pohon yang tidak terkendali 

2. Penyakit yang disebabkan oleh banjir: 

a. diare 

b. demam berdarah 

c. malaria 

3. Abrasi adalah pengikisan daratan oleh air laut. Hal tersebut terjadi akibat 

kuatnya ombak yang menghantam daratan. Abrasi dapat menyebabkan 

berkurangnya luas daratan. Deburan ombak yang terus menerus menghantam 

pesisir pantai menyebabkan daratan terus terkikis. Abrasi akan terjadi dengan 

cepat jika tidak ada penahan ombak. Penahan ombak alami adalah hutan 

bakau dan hutan pantai.  

4. Jika terjadi peristiwa abrasi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu 

yang lama, mungkin daratan akan habis. Deburan ombak yang terus-menerus 

menghantam pesisir pantai menyebabkan daratan terus terkikis. 

5. Dampak buruk yang dapat dipengaruhi oleh abrasi terhadap kenampakan 

permukaan bumi: abrasi dapat menyebabkan berkurangnya luas daratan. 

Deburan ombak yang terus menerus menghantam pesisir pantai menyebabkan 

daratan terus terkikis. 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Siklus II 

A. Pilihan ganda 

1. a  6. b 

2. a  7. c 

3. b  8. b 

4. b  9. a 

5. c  10. a 

B. Uraian 

1. Jika hujan terus-menerus turun di pegunungan yang gundul maka akan 

terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Di gunung yang gundul air hujan 

dapat mengikis lapisan tanah di permukaan bahkan menyeret batu-batu, 

tanah, dan pohon-pohon dari atas bukit. Banjir yang membawa material 

tersebut disebut banjir bandang. Airnya biasanya berwarna cokelat karena 

mengandung lumpur. 

2. Erosi dapat mengurangi kesuburan tanah karena erosi dapat mengikis 

lapisan atas tanah yang mengandung humus sehingga kesuburan tanah 

menjadi berkurang. 

3. Hujan yang terus-menerus dapat menimbulkan longsor yang meruntuhkan 

tanah dari daerah yang tinggi sehingga menutupi daerah yang ada di 

bawahnya. Biasanya longsor terjadi pada tanah yang miring atau tebing 

yang curam. Tanah miring dan tidak terdapat tanaman sangat rentan 

terhadap longsor, karena tidak ada akar tumbuhan yang dapat menahan 

tanah tersebut. 

4. Perbuatan manusia yang dapat menyebabkan banjir: 

d. membuang sampah sembarangan 

e. membuat bangunan dari tembok tanpa menyediakan peresapan air 

f. penebangan pohon yang tidak terkendali 

5. Jika terjadi peristiwa abrasi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu 

yang lama, mungkin daratan akan habis. Deburan ombak yang terus-

menerus menghantam pesisir pantai menyebabkan daratan terus terkikis. 
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PEDOMAN PENILAIAN SOAL EVALUASI 

Siklus II 

 

No. Jenis soal Nomor soal Bobot soal 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda  

 

 

 

Uraian 

A 1, A2, A3, A4, 

A5, A6, A7, A8, A9, 

A10 

 

B1, B2, B3, B4, B5 

 

a) Jika tidak menjawab, skor = 0 

b) Jika jawaban salah, skor = 0 

c) Jika jawaban benar, skor = 1 

 

a) Jika tidak menjawab = 0 

b) Jika menjawab namun jawaban 

salah, skor = 1 

c) Jika jawaban mendekati benar, 

skor = 2 

d) Jika  jawaban benar, skor = 3 

   Skor maksimal : 25 
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN IPA 

KELAS IV SEMESTER II 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok  

Kegiatan 

Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilai-

an 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/bahan/ alat 

10. 

Memahami 

perubahan 

lingkungan 

fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan. 

 

10.3 

Mendeskrip-

sikan cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, 

longsor, 

banjir, dan 

abrasi) 

 

 

 Cara 

mence-

gah 

kerusa-

kan 

ling-

kungan 

 

1) Guru membagi jumlah siswa 

dalam beberapa kelompok, 

masing-masing siswa dalam 

kelompok mendapat nomor 

kepala yang berbeda-beda 

2) Guru menampilkan media 

pembelajaran CD Interaktif  

3) Guru melakukan kegiatan tanya 

jawab kepada siswa tentang 

materi yang ada di dalam CD 

Interaktif  

4) Guru memberikan penjelasan 

mengenai materi dalam media 

pembelajaran CD Interaktif  

10.3.1 Menjelas

kan cara 

pencegahan 

erosi 

10.3.2 Menjelas

kan cara 

pencegahan 

longsor 

10.3.3 Membuk

tikan bahwa 

terasering dapat 

mencegah 

terjadinya 

longsor 

a. Tes : 

soal 

evaluasi 

b. 

Nontes : 

sikap 

spiritual, 

sosial, 

keteram

pilan  

4 x 35 

menit 

(2 x 

perte-

muan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Silabus 

a. Standar Isi 

b. Devi, Poppy K dan Sri 

Anggraeni. 2008. BSE. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

 SD dan MI Kelas IV. Jakarta: 

Departemen Pendidikan 

Nasional 

 halaman 162-168 

c. Sulistyanto, Heri dan Edy 

Wiyono. 2008. BSE. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

 untuk SD dan MI Kelas IV. 

Jakarta: Departemen 

Lampiran 21 
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5) Guru membagikan LKS dan 

media untuk percobaan  

6) Guru menjelaskan tugas-tugas 

yang harus dikerjakan oleh 

siswa 

7) Siswa mengisi LKS sesuai 

dengan hasil percobaan  

8) Setiap kelompok mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru  

9) Guru memanggil secara acak 

salah satu nomor kepala siswa 

untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya  

10) Anggota kelompok lain 

memberikan tanggapan  

11) Guru memberikan umpan balik  

12) Guru memberikan 

penghargaan pada siswa yang 

telah aktif 

10.3.4 Menjelas

kan cara 

pencegahan 

banjir 

10.3.5 Menjelas

kan cara 

pencegahan 

abrasi 

10.3.6 Membuk

tikan cara 

mencegah 

terjadinya 

abrasi 

10.3.7 Membua

t karya berupa 

laporan hasil 

percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Nasional 

 halaman 159-164 

5) Wahyono, Budi dan Setya 

Nurachmandani. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: 

Departemen Pendidikan 

Nasional 124-130 

Media yang digunakan:  

1. CD Interaktif tentang cara 

pencegahan kerusakan 

lingkungan 

2. Bak  

3.Tanah 

4.Rumput/ tanaman 

5.Air 

6.Pasir 

7.Batu-batu kecil 

8.Gelas plastik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus III 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

B. Standar Kompetensi 

10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan 

C. Kompetensi Dasar 

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, longsor, 

banjir, dan abrasi) 

D. Indikator 

10.3.1 Menjelaskan cara pencegahan erosi 

10.3.2 Menjelaskan cara pencegahan longsor 

10.3.3 Membuktikan bahwa terasering dapat mencegah terjadinya longsor 

10.3.4 Menjelaskan cara pencegahan banjir 

10.3.5 Menjelaskan cara pencegahan abrasi 

10.3.6 Membuktikan cara mencegah terjadinya abrasi 

10.3.7 Membuat karya berupa laporan hasil percobaan  

E. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menjelaskan cara pencegahan erosi dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menjelaskan cara pencegahan longsor dengan benar. 

3. Melalui kegiatan percobaan bersama kelompok, siswa kelas IV dapat 

membuktikan bahwa reboisasi merupakan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan dengan benar. 

Lampiran 22 
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4. Melalui penjelasan guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menjelaskan cara pencegahan banjir dengan benar. 

5. Melalui penjelasan guru dan kegiatan mengamati CD Interaktif, siswa 

kelas IV dapat menjelaskan cara pencegahan abrasi dengan benar. 

6. Melalui kegiatan kerja kelompok, siswa kelas IV dapat membuat karya 

berupa laporan hasil percobaan dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan, berperilaku syukur, disiplin, percaya diri, dan bekerjasama. 

F. Materi Pembelajaran 

Cara mencegah kerusakan lingkungan (terlampir) 

G. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : tanya jawab, diskusi kelompok, percobaan, 

ceramah. 

2. Model Pembelajaran : Numbered Head Together (NHT)  

H.  Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa 

2) Guru meminta salah satu perwakilan siswa untuk memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi  

4) Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi kepada siswa dengan 

mengajak siswa menyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. 

Kemudian guru bertanya: “di dalam lagu tersebut berisi tentang apa? 

bagaimana jika di kawasan pegunungan sudah jarang ditanami 

pepohonan, apa yang akan terjadi?” 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok 

mendapat nomor kepala yang berbeda-beda 
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2) Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang cara 

pencegahan kerusakan lingkungan (erosi dan longsor) 

3) Guru melakukan kegiatan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

yang ada di dalam CD Interaktif (eksplorasi) 

4) Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam 

media pembelajaran CD Interaktif yang telah ditayangkan  

5) Guru membagikan LKS dan media untuk percobaaan kepada masing-

masing kelompok  

6) Guru menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, siswa 

dengan bimbingan guru melakukan percobaan tentang cara mencegah 

kerusakan lingkungan (longsor) (elaborasi) 

7) Siswa mengisi LKS sesuai dengan hasil percobaan (elaborasi) 

8) Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas tugas 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok 

memahami tugas atau mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut 

dengan baik (elaborasi) 

9) Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam 

kelompok dan siswa yang nomor kepalanya sesuai segera melaporkan 

dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara individu 

10) Anggota kelompok lain memberikan pendapat tanggapan terhadap 

laporan hasil kerja kelompok yang dipresentasikan, kemudian guru 

memanggil nomor kepala siswa yang lain (konfirmasi) 

11) Guru memberikan umpan balik mengenai kegiatan kerja kelompok 

yang telah dilakukan oleh siswa (konfirmasi) 

12) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang telah menyampaikan 

tanggapannya (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami 

2) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang sudah dipelajari 
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3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

4) Guru melakukan tindak lanjut 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa 

2) Guru meminta salah satu perwakilan siswa untuk memimpin doa 

3) Guru melakukan presensi  

4) Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi kepada siswa dengan 

mengajak siswa menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Kemudian guru 

bertanya: “di dalam lagu tersebut berisi tentang apa? siapa yang di 

rumah memiliki tanaman? tanaman apa yang kalian punya? apa yang 

sering kalian lakukan terhadap tanaman itu?” 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

1) Guru membagi jumlah siswa dalam beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa, masing-masing siswa dalam kelompok 

mendapat nomor kepala yang berbeda-beda 

2) Guru menampilkan media pembelajaran CD Interaktif tentang cara 

mencegah kerusakan lingkungan (abrasi dan banjir) 

3) Guru melakukan kegiatan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

yang ada di dalam CD Interaktif (eksplorasi) 

4) Guru memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di dalam 

media pembelajaran CD Interaktif yang telah ditayangkan  

5) Guru membagikan LKS dan media untuk percobaan kepada masing-

masing kelompok 

6) Guru menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, siswa 

dengan bimbingan guru melakukan percobaan tentang cara mencegah 

kerusakan lingkungan (abrasi) (elaborasi) 

7) Siswa mengisi LKS sesuai dengan hasil percobaan (elaborasi) 

8) Setiap kelompok mengerjakan dan mendiskusikan jawaban atas tugas 

yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota kelompok 
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memahami tugas atau mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut 

dengan baik (elaborasi) 

9) Guru memanggil secara acak salah satu nomor kepala siswa dalam 

kelompok dan siswa yang nomor kepalanya sesuai segera melaporkan 

dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara individu 

10) Anggota kelompok lain memberikan pendapat atau tanggapan 

terhadap laporan hasil kerja kelompok yang dipresentasikan, kemudian 

guru memanggil nomor kepala siswa yang lain (konfirmasi) 

11) Guru memberikan umpan balik mengenai kegiatan kerja kelompok 

yang telah dilakukan oleh siswa (konfirmasi) 

12) Guru memberikan penghargaan pada siswa yang telah menyampaikan 

tanggapannya (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami 

2) Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan tentang materi 

yang sudah dipelajari 

3) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu 

4) Guru melakukan tindak lanjut 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

1) CD Interaktif tentang cara pencegahan kerusakan lingkungan 

2) Bak  

3) Tanah 

4) Rumput/ tanaman 

5) Air 

6) Pasir 

7) Batu-batu kecil 

8) Gelas plastik 

2. Sumber Belajar: 

1) Silabus 
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2) Standar Isi 

3) Devi, Poppy K dan Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam  

SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

halaman 162-168 

4) Rositawaty, S dan Aris Muharam. 2008. Senang belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 4 untuk Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional halaman 154-

159 

5) Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional halaman 159-164 

IX. Penilaian 

1) Teknik Penilaian 

a. Tes   : pengetahuan  

b. Nontes : 1. sikap spiritual  

  2. sikap sosial 

  3. keterampilan 
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2) Instrumen Penilaian 

b. Tes  : lembar evaluasi (pilihan ganda dan uraian) 

c. Nontes : 1. sikap spiritual (lembar pengamatan) 

  2. sikap sosial (lembar pengamatan) 

  3. keterampilan (lembar pengamatan) 

 

 Semarang,                          2015 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV     Peneliti 

       
Khusnul Fauziyah, S.Pd         Evi Septianawati 

    NIP 197712032014062001                     NIM 1401411179 

 

 

Kepala SDN Patemon 01 

     

Teguh Budiwati, S.Pd 

NIP 196110281983042004 
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MATERI AJAR 

Siklus III 

Pertemuan I 

Cara Pencegahan Kerusakan Lingkungan 

1. Cara pencegahan erosi 

Erosi terjadi di tanah yang gersang tanpa tumbuh tumbuhan. Banjir juga 

disebabkan tidak adanya pepohonan yang menyerap air hujan. Untuk itu, perlu 

dilakukan usaha yang dapat mencegah terjadinya erosi dan banjir yaitu dengan 

menanam kembali hutan-hutan yang gundul yang disebut dengan reboisasi. 

Kerusakan hutan juga dapat dicegah dengan tidak melakukan penebangan hutan 

secara semena-mena. Untuk mencegah erosi dan longsor pada lahan perkebunan 

dan pertanian yang miring, yaitu dengan membuat tanah sengkedan atau 

terasering. Tanah sengkedan berupa tanah berundak-undak, sehingga aliran air 

tidak terlalu deras menyapu lapisan atas tanah. Cara lain yaitu dengan menanami 

daerah-daerah kosong dan tidak termanfaatkan yang biasa disebut dengan 

penghijauan.  

2. Cara pencegahan longsor 

Pencegahan longsor dapat dilakukan sebagai berikut. 

a. Jangan membiarkan tanah yang miring menjadi gundul atau tidak ada 

tumbuhannya.  

b. Lakukanlah reboisasi dan penghijauan. 

c. Jika tanah miring dijadikan lahan pertanian, buatlah sengkedan (terasering). 

Sistem tersebut dapat mencegah terjadinya longsor. 

d. Jangan membuat tempat tinggal di daerah rawan longsor, seperti di kaki bukit, 

kaki tebing, atas bukit, dan atas tebing. 

Pertemuan II 

Cara Pencegahan Kerusakan Lingkungan 

1. Cara pencegahan banjir 

Banjir dapat dicegah oleh masyarakat, yaitu dengan cara: 

a. Tidak membuang sampah ke sungai. 

b. Tidak mendirikan bangunan liar di pinggir sungai. 
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c. Tidak melakukan penebangan liar. 

d. Membuang sampah pada tempat yang benar dan telah disediakan. 

e. Menyediakan lahan kosong untuk ditanami tanaman. Tanah tersebut berfungsi 

sebagai daerah peresapan air. 

f. Tidak menebang pohon secara besar-besaran dan tanpa kontrol agar tempat 

peresapan dan cadangan air tetap terjaga. 

Pemerintah dapat mencegah banjir dengan cara: 

a. melakukan pengerukan sungai-sungai yang dangkal. 

b. melakukan reboisasi di hutan-hutan yang gundul. 

c. memperingatkan bahaya akibat penebangan liar kepada masyarakat. 

2. Cara pencegahan abrasi  

Pengikisan pantai oleh ombak dan gelombang laut disebut abrasi. Hal 

yang dapat dilakukan untuk mencegah abrasi, yaitu: 

a. Mengembalikan keadaan lingkungan pantai  pada keadaan semula seperti 

adanya hutan bakau di sepanjang pantai.  

b. Mengembalikan keadaan lingkungan pantai dapat dengan cara mengadakan 

reboisasi dan penghijauan pohon-pohon yang dapat tumbuh di daerah pantai. 

c. Jika daerah pantai tersebut merupakan pusat kehidupan manusia maka harus 

dibuat daerah penahan dan pemecah ombak, seperti batu-batu besar, dinding, 

atau beton.  

d. Tidak membangun gedung-gedung di daerah pantai. 

e. Tidak merusak batu-batu karang yang berada di sekitar pantai. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Siklus III 

 

1. CD Interaktif tentang cara pencegahan kerusakan lingkungan. 

2. Lirik lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. 

3. Lirik lagu Lihat Kebunku. 

4. Bak. 

5. Tanah. 

6. Rumput/ tanaman. 

7. Air. 

8. Pasir. 

9. Batu-batu kecil. 

10. Gelas plastik. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus III Pertemuan ke - 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan  

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar      : 10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan  

   lingkungan (erosi, longsor, banjir, dan abrasi) 

 

Lakukanlah percobaan berikut secara berkelompok! 

Tujuan: Mengetahui bahwa terasering dapat mencegah terjadinya longsor. 

Alat dan Bahan: 

1. Bak 

2. Tanah 

3. Rumput/ tanaman 

4. Air 

Langkah Kerja: 

1. Masukkan tanah ke dalam bak. 

2. Kemudian buat tanah menjadi berundak-undak. 

3. Berilah rumput/ tanaman pada tanah yang sudah dibuat berundak-undak. 

4. Siram tanah pada bak tersebut dengan air. 

5. Amatilah apa yang terjadi! 

6. Tulislah laporan hasil pengamatanmu! 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus III Pertemuan ke - 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan  

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar      : 10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan  

   lingkungan (erosi, longsor, banjir, dan abrasi) 

 

Lakukanlah percobaan berikut secara berkelompok! 

Tujuan: Mengetahui cara mencegah abrasi. 

Alat dan Bahan: 

Alat dan Bahan: 

1. Bak 

2. Pasir 

3. Air 

4. Batu-batu kecil 

5. Gelas plastik 

6. Potongan kayu 

Langkah Kerja: 

1. Sediakan bak yang separuhnya berisi pasir.  

2. Isilah tempat yang tidak terisi pasir dengan air, sehingga permukaan air sedikit 

di bawah permukaan pasir. 

3. Berilah batu-batu dengan sedikit bagian yang muncul di air di depan pasir. 

4. Buatlah gelombang dengan menggunakan potongan kayu. Perhatikan apa yang 

terjadi! Apakah pasir tergerus air? Mengapa demikian? 

5. Tulislah laporan hasil pengamatanmu pada lembar kertas yang sudah 

disiapkan! 
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LEMBAR LAPORAN HASIL PERCOBAAN 

Siklus III Pertemuan ke - 1 

 

 

 

 

 

 

1. Tujuan percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Hasil percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota kelompok: 

1) ……………………………………   2) …………………………………… 

3) ……………………………………   4) …………………………………… 

5) ……………………………………   6) …………………………………… 

7) ……………………………………   8) …………………………………… 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus III Pertemuan ke - 2 

 

 

 

 

 

 

1. Tujuan percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Hasil percobaan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota kelompok: 

1) ……………………………………   2) …………………………………… 

3) ……………………………………   4) …………………………………… 

5) ……………………………………   6) …………………………………… 

7) ……………………………………   8) …………………………………… 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Siklus III 

Nama Sekolah : SDN Patemon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 10. Memahami perubahan lingkungan fisikdan 

   pengaruhnya terhadap daratan 

Kompetensi Dasar : 10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

   lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor) 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Ranah No. Soal 

10.3 

Mendeskrip

sikan cara 

pencegahan 

kerusakan 

lingkungan 

(erosi, 

abrasi, 

banjir, dan 

longsor) 

Cara 

penceg

ahan 

kerusak

an 

lingkun

gan 

10.3.1 Menjelaskan 

cara pencegahan erosi 

10.3.2 Menjelaskan 

cara pencegahan 

longsor 

 

 

 

10.3.3 Membuktikan 

bahwa terasering 

dapat mencegah 

terjadinya longsor 

10.3.4 Menjelaskan 

cara pencegahan 

banjir 

10.3.5 Menjelaskan 

cara pencegahan 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 

 

 Unjuk 

kerja 

 

 

 Pilihan 

ganda 

 Uraian 

 Pilihan 

ganda 

C2 

 

 

C2 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

C2 

 

 

C2 

Pertemuan 

ke-1: 

A1,A2,A3

,A4,A5,B1

,B2,B3,B4 

A6, A7, 

A8, A9, 

A10, B5 

- 

 

 

Pertemuan 

ke-2: 

A1,A2,A3

,A4,A5,A

6,B1 

A7,A8,A9
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abrasi 

 

10.3.6 Membuktikan 

cara mencegah 

terjadinya abrasi 

10.3.7 Membuat 

karya berupa laporan 

hasil percobaan  

 Uraian 

 

 Unjuk 

kerja 

 

 Unjuk 

kerja 

 

 

 

C5 

 

 

C6 

 

 

,A10,B2,B

3,B4,B5 

- 

 

 

- 
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SOAL EVALUASI  

Siklus III Pertemuan ke - 1 

A. Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang paling benar! 

1. Penanaman kembali pohon-pohon di hutan yang gundul disebut . . . . 

a. abrasi   c. reboisasi 

b. sengkedan   d. terasering 

2. Jika kamu melihat lahan yang gundul, maka yang akan kamu lakukan 

adalah . . . . 

a. menanami pepohonan c. untuk bermain sepak bola 

b. membiarkan saja  d. membuat bangunan 

3. Erosi dapat dicegah dengan cara berikut, kecuali . . . . 

a. reboisasi   c. membuatan hujan buatan  

b. sengkedan   d. terasering 

4. Tujuan utama dibuatnya terasering adalah untuk . . . . 

a. mencegah erosi di tanah lereng bukit 

b. memudahkan untuk mendaki gunung 

c. mencegah banjir 

d. mencegah abrasi 

5. Tanaman pelindung dapat mencegah erosi adalah dengan cara . . . . 

a. akarnya melekat tanah 

b. daunnya layu 

c. merusak tanah 

d. menggunakan air berlebihan 

6. Berikut ini yang dapat mencegah longsor di daerah persawahan di daerah 

miring adalah . . . . 

a. membuat sengkedan dan terasering 

b. tidak membuang sampah sembarangan 

c. membuat daerah resapan air 

d. membuat batu beton 

7. Akar-akar pohon yang besar dapat mencegah terjadinya . . . . 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen   :  
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a. gunung lemetus  c. gempa bumi 

b. tanah longsor  d. tsunami 

8. Upaya untuk mencegah batuan terkikis oleh angin dapat dilakukan dengan 

cara . . . . 

a. membuat batu pemecah ombak 

b. membuat daerah resapan air 

c. membuat terasering 

d. menanami tanah dengan pepohonan 

9. Lahan pertanian yang dibuat miring dan berteras-teras disebut . . . . 

a. bebatuan   c. beton 

b. sengkedan   d. cagar budaya 

10. Istilah lain dari sengkedan adalah . . . . 

a. terasering   c. beton bertumpuk 

b. cagar budaya  d. daun kering 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Jelaskan mengapa pada lahan perkebunan atau pertanian yang berada di 

daerah yang miring harus dibuat sengkedan! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reboisasi! 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan terasering! 

4. Sebutkan 3 cara mencegah erosi! 

5. Sebutkan 3 cara mencegah tanah longsor! 
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SOAL EVALUASI  

Siklus III Pertemuan ke – 2 

A. Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang paling benar! 

1. Berikut merupakan cara pencegahan banjir adalah . . . . 

a. membuat sengkedan atau terasering 

b. membuang sampah di sungai dan selokan 

c. menebang pohon di hutan 

d. melakukan reboisasi 

2. Hal yang tidak mencerminkan cara mencegah banjir adalah . . . . 

a. tidak membuang sampah di sungai 

b. pembuatan waduk untuk perairan 

c. mendirikan bangunan di sungai 

d. menyediakan tempat untuk peresapan air 

3. Reboisasi adalah . . . . 

a. penanaman kembali pohon-pohon di hutan yang gundul 

b. pemanfaatan pohon secara berlebihan 

c. tanah dibuat miring dan berteras-teras 

d. pembudidayaan tumbuhan 

4. Biopori menjadi lubang resapan air sehingga dapat mencegah terjadinya . . . . 

a. erosi   c. tanah longsor 

b. banjir   d. gempa bumi 

5. Tindakan manusia yang dapat membahayakan jiwa adalah . . . . 

a. mendirikan rumah di bawah tebing yang curam 

b. mengadakan program reboisasi 

c. membuat ruang terbuka hijau di perkotaan 

d. membersihkan pantai dari polusi sampah 

6. Membersihkan selokan air merupakan tindakan mencegah terjadinya . . . . 

a. tanah longsor  c. banjir 

b. abrasi   d. erosi 

7. Berikut ini yang merupakan cara mencegah abrasi adalah . . . . 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen   :  
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a. menanam pohon cemara di tepi pantai 

b. menanam pohon bakau di tepi pantai 

c. membuat terasering 

d. membangun apartemen di tepi pantai  

8. Jenis tanaman yang dapat mencegah terjadinya abrasi pantai adalah . . . 

a. jati   c. cemara 

b. bakau   d. bambu 

9. Selain menanam hutan bakau, untuk menanggulangi terjadinya abrasi dapat 

dilakukan dengan . . . . 

a. mendirikan bangunan di tepi pantai 

b. membuat pemecah ombak berupa besi beton 

c. membuat sengkedan 

d. mengadakan program penghijauan 

10. Fungsi beton-beton yang ditempatkan sepanjang pantai adalah . . . . 

a. untuk memecah ombak agar pantai tidak terkena abrasi 

b. untuk hiburan para wisatawan 

c. untuk memperindah suasana pantai 

d. untuk tempat duduk para wisatawan 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan cara pencegahan banjir! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan abrasi! 

3. Sebutkan cara-cara untuk mencegah abrasi! 

4. Apakah fungsi beton yang ditempatkan sepanjang pantai? 

5. Hubungkanlah kotak A dengan kotak B dengan menggunakan garis 

penghubung! 

A.                                     B.  

 

 

 

 

Abrasi       - 

Erosi  di lahan miring    - 

Lahan gundul      - 

 

- Reboisasi  

- Membuat  tembok beton sebagai 

pemecah ombak 

- Membuat terasering 
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SOAL EVALUASI 

Siklus III 

A. Pilihlah a, b, c, atau d dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang paling benar! 

1. Lahan pertanian yang dibuat miring dan berteras-teras disebut . . . . 

a. bebatuan   c. beton 

b. sengkedan   d. cagar budaya 

2. Erosi dapat dicegah dengan cara berikut, kecuali . . . . 

a. reboisasi   c. membuatan hujan buatan  

b. sengkedan   d. terasering 

3. Penanaman kembali pohon-pohon di hutan yang gundul disebut . . . . 

a.abrasi   c. reboisasi 

b.sengkedan   d. terasering 

4. Jika kamu melihat lahan yang gundul, maka yang akan kamu lakukan 

adalah . . . . 

a.menanami pepohonan c. untuk bermain sepak bola 

b.membiarkan saja  d. membuat bangunan 

5. Tujuan utama dibuatnya terasering adalah untuk . . . . 

 a.mencegah erosi di tanah lereng bukit 

 b.memudahkan untuk mendaki gunung 

 c.mencegah banjir 

 d.mencegah abrasi 

6. Berikut ini yang dapat mencegah longsor di daerah persawahan di daerah 

miring adalah . . . . 

a.membuat sengkedan dan terasering 

b.tidak membuang sampah sembarangan 

c.membuat daerah resapan air 

d.membuat batu beton 

7. Berikut merupakan cara pencegahan banjir adalah . . . . 

a.membuat sengkedan atau terasering 

b.membuang sampah di sungai dan selokan 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen   :  
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c.menebang pohon di hutan 

d.melakukan reboisasi 

8. Hal yang tidak mencerminkan cara mencegah banjir adalah . . . . 

a.tidak membuang sampah di sungai 

b.pembuatan waduk untuk perairan 

c.mendirikan bangunan di sungai 

d.menyediakan tempat untuk peresapan air 

9. Berikut ini yang merupakan cara mencegah abrasi adalah . . . . 

a. menanam pohon cemara di tepi pantai 

b. menanam pohon bakau di tepi pantai 

c. membuat terasering 

d. membangun apartemen di tepi pantai 

10. Selain menanam hutan bakau, untuk menanggulangi terjadinya abrasi 

dapat dilakukan dengan . . . . 

a.  mendirikan bangunan di tepi pantai 

b. membuat pemecah ombak berupa besi beton 

c. membuat sengkedan 

d. mengadakan program penghijauan 

 

B.Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Sebutkan 3 cara untuk mencegah erosi! 

2. Sebutkan 3 cara untuk mencegah tanah longsor! 

3. Sebutkan 3 cara untuk mencegah banjir! 

4. Sebutkan 3 cara untuk mencegah abrasi! 

5. Hubungkanlah kotak A dengan kotak B dengan menggunakan garis 

penghubung! 

 

A.                                     B.  

 

 

 

Abrasi       - 

Erosi  di lahan miring    - 

Lahan gundul      - 

 

- Reboisasi  

- Membuat  tembok beton sebagai 

pemecah ombak 

- Membuat terasering 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Siklus III Pertemuan ke - 1 

A. Pilihan ganda 

1. c  6. a 

2. a  7. b 

3. c  8. d 

4. a  9. b 

5. a  10. a 

B. Uraian  

1. Lahan perkebunan atau pertanian yang berada di daerah yang miring harus 

dibuat sengkedan, agar tekanan air tidak terlalu deras sehingga hanya sedikit 

permukaan tanah yang terbawa oleh banjir.  

2. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon-pohon di hutan yang gundul. 

3. Terasering adalah tanah yang dibuat dibuat miring dan berteras-teras agar tidak 

terjadi erosi. 

4. Cara mencegah erosi: 

c. menanami lahan dengan tanaman pelindung 

d. melakukan reboisasi 

e. membuat sengkedan/terasering untuk daerah miring di lereng-lereng 

pegunungan 

f. tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara sembarangan 

g. mengadakan hutan lindung di lereng-lereng gunung 

5. Cara mencegah tanah longsor: 

a. reboisasi hutan-hutan gundul di pegunungan 

b. membuat sengkedan atau terasering 

c. tidak mendirikan bangunan di lereng yang miring atau di bawah tebing yang 

terjal 

d. segera menutup retakan tanah yang terjadi daerah lereng, kemudian 

dipadatkan agar air tidak masuk melalui retakan 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Siklus III Pertemuan ke - 2 

A. Pilihan ganda 

1. d  6. c 

2. c  7. b 

3. a  8. b 

4. b  9. b 

5. a  10. a 

B. Uraian  

1. Cara pencegahan banjir diantaranya membuang sampah pada tempatnya, 

reboisasi, tidak membuat bangunan liar di pinggir sungai, dll. 

2. Abrasi adalah pengikisan daratan oleh air laut. Hal tersebut terjadi akibat 

kuatnya ombak yang menghantam daratan. Abrasi dapat menyebabkan 

berkurangnya luas daratan. Deburan ombak yang terus menerus menghantam 

pesisir pantai menyebabkan daratan terus terkikis. Abrasi akan terjadi dengan 

cepat jika tidak ada penahan ombak. Penahan ombak alami adalah hutan 

bakau dan hutan pantai.  

3. Cara-cara untuk mencegah abrasi diantaranya penanaman hutan bakau di 

sepanjang pinggir pantai, membuat daerah penahan, dan membuat pemecah 

ombak berupa batu-batu besar dan tembok beton. 

4. Fungsi beton yang ditempatkan sepanjang pantai untuk memecah ombak agar 

pantai tidak terkena abrasi. 

5. Menghubungkan kotak A dengan kotak B. 

A.       B.  

 

 

 

 

 

 

 

Abrasi       - 

Erosi di lahan miring    - 

Lahan gundul      - 

 

- Reboisasi  

- Membuat tembok beton sebagai 

pemecah ombak 

- Membuat terasering 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

Siklus III 

A. Pilihan ganda 

1. b  6. a 

2. c  7. d 

3. c  8. c 

4. a  9. b 

5. a  10. b 

B. Uraian 

1. Cara mencegah erosi: 

a. menanami lahan dengan tanaman pelindung 

b. melakukan reboisasi 

c. membuat sengkedan/terasering untuk daerah miring di lereng-lereng 

pegunungan 

d. tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara sembarangan 

e. mengadakan hutan lindung di lereng-lereng gunung 

2. Cara mencegah tanah longsor: 

a. Reboisasi hutan-hutan gundul di pegunungan 

b. Membuat sengkedan atau terasering 

c. Tidak mendirikan bangunan di lereng yang miring atau di bawah tebing 

yang terjal 

d. Segera menutup retakan tanah yang terjadi daerah lereng, kemudian 

dipadatkan agar air tidak masuk melalui retakan 

3. Cara pencegahan banjir diantaranya membuang sampah pada tempatnya, 

reboisasi, tidak membuat bangunan liar di pinggir sungai, dll. 

4. Cara-cara untuk mencegah abrasi diantaranya penanaman hutan bakau di 

sepanjang pinggir pantai, membuat daerah penahan, dan membuat pemecah 

ombak berupa batu-batu besar dan tembok beton. 

5. Menghubungkan kotak A dengan kotak B. 

A.       B.  

 
Abrasi       - 

Erosi di lahan miring    - 

Lahan gundul      - 

 

- Reboisasi  

- Membuat tembok beton sebagai 

pemecah ombak 

- Membuat terasering 
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PEDOMAN PENILAIAN SOAL EVALUASI 

Siklus III 

 

No. Jenis soal Nomor soal Bobot soal 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda  

 

 

 

Uraian 

A 1, A2, A3, A4, 

A5, A6, A7, A8, A9, 

A10 

 

B1, B2, B3, B4, B5 

 

a) Jika tidak menjawab, skor = 0 

b) Jika jawaban salah, skor = 0 

c) Jika jawaban benar, skor = 1 

 

a) Jika tidak menjawab = 0 

b) Jika menjawab namun jawaban 

salah, skor = 1 

c) Jika jawaban mendekati benar, 

skor = 2 

d) Jika  jawaban benar, skor = 3 

   Skor maksimal : 25 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus I Pertemuan ke - 1 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Rabu, 8 April 2015 

Ketika kegiatan pembelajaran dimulai, beberapa siswa terlihat belum 

tenang mengikuti pembelajaran. Siswa belum mempersiapkan buku dan alat tulis 

yang akan digunakan. Pada saat pembentukan kelompok, kondisi kelas mulai 

ramai dan kurang kondusif. Ada siswa yang tidak merasa cocok dengan anggota 

kelompoknya. Setelah terbentuk kelompok guru belum membagikan nomor 

kepala kepada siswa. Guru membagikan nomor kepala kepada masing-masing 

siswa sebelum siswa melakukan percobaan. 

  Guru membagikan laptop yang berisi media CD Interaktif kepada masing-

masing kelompok. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk membacakan 

materi secara bergantian, namun beberapa siswa tidak memperhatikan. Beberapa 

siswa tidak ikut serta dalam melakukan percobaan dan pembuatan laporan. Guru 

belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang 

belum dipahami.  

Observer, 

 
Tri Wahyuni 

NIM 1401411265 

Lampiran 23 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus I Pertemuan ke - 2 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Kamis, 9 April 2015 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengucap salam dan menanyakan 

kabar kepada siswa “Selamat pagi anak-anak, bagaimana hari ini kabarnya?” 

anak-anak menjawab serentak “Alhamdulilah, luar biasa, semangat.” Kemudian 

guru meminta salah satu perwakilan siswa untuk memimpin doa, dilanjutkan 

memeriksa kehadiran siswa.  

Guru dalam memberikan penjelasan materi dengan masih kurang jelas. 

Pada saat kegiatan diskusi masih ada siswa yang tidak mengetahui tugasnya. 

Ketika siswa mempresentasikan hasil diskusi, masih ada siswa yang ramai. 

Sehingga membuat suasana kelas kurang kondusif. Saat siswa mengerjakan soal 

evaluasi dari guru beberapa siswa masih terlihat berdiskusi dengan temannya.  

 

Observer, 

 
Tri Wahyuni 

NIM 1401411265 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus II Pertemuan ke - 1 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Rabu, 15 April 2015 

Siswa masuk kelas tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Siswa duduk di 

tempat duduknya masing-masing, namun masih ada beberapa siswa yang belum 

tenang. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucap salam dan menanyakan 

kabar kepada siswa. Selama pembelajaran berlangsung, masih ada beberapa siswa 

yang ramai membuat suasana pembelajaran kurang kondusif. Masih ada siswa 

yang belum fokus terhadap pembelajaran yang berlangsung. 

 

Observer, 

 
Tri Wahyuni 

NIM 1401411265 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus II Pertemuan ke - 2 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Kamis, 16 April 2015 

Pada saat guru memberikan penjelasan materi masih ada siswa yang tidak 

memperhatikan. Saat siswa mempresentasikan hasil diskusinya masih ada siswa 

yang ramai. Ketika siswa diminta untuk memberikan tanggapan tidak mengerti 

tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh temannya. Siswa belum tenang saat 

mengerjakan soal evaluasi. 

 

Observer, 

 
Tri Wahyuni 

NIM 1401411265 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus III Pertemuan ke - 1 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Rabu, 29 April 2015 

 Pada pembelajaran hari ini sudah lebih meningkat daripada pada 

pertemuan sebelumnya, semua siswa masuk tepat waktu. Siswa mulai bisa fokus 

terhadap pembelajaran, namun masih ada satu orang siswa yang sering 

mengganggu temannya dan sering tidak memperhatikan guru. Harus ada perhatian 

khusus terhadap siswa tersebut. 

 

Observer, 

 
Tri Wahyuni 

NIM 1401411265 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Siklus III Pertemuan ke - 2 

Kelas / Semester : IV / 2 

Hari, tanggal : Kamis, 30 April 2015 

Siswa masuk kelas tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Siswa duduk di 

tempat duduknya masing-masing. Guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucap salam dan menanyakan kabar kepada siswa. Selama pembelajaran 

berlangsung, masih ada satu siswa yang ramai membuat suasana pembelajaran 

kurang kondusif.  

 

Observer, 

 
Tri Wahyuni 

NIM 1401411265 
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 DAFTAR NILAI PENGETAHUAN SISWA SIKLUS I 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang 

 

No. Nama 
Nilai yang diperoleh siswa 

Siklus I P1 Siklus I P2 Siklus I 

1 AFN 64 80 76 

2 AK 68 56 60 

3 AH 88 84 88 

4 APN 64 56 60 

5 CRD 56 64 60 

6 DRA 92 84 80 

7 DK 64 68 64 

8 DMS 96 84 96 

9 DAJ 76 68 72 

10 DLO 80 72 80 

11 FIA 56 64 60 

12 FJP 84 80 92 

13 FSS 80 84 84 

14 IAN 80 68 72 

15 IPN 80 76 88 

16 IWS 56 64 60 

17 IF 68 64 76 

18 ML 72 64 72 

19 MDH 56 60 60 

20 MIN 72 84 88 

21 MTH 64 60 64 

22 MAF 64 60 64 

23 NAU 72 84 76 

24 NLN 56 68 60 

25 NBH 88 88 88 

26 NFI 80 80 84 

27 RMF 84 72 84 

28 RGS 76 80 76 

29 RGS 80 88 88 

30 RHG 72 72 76 

31 RF 68 76 76 

Lampiran 24 
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32 RR 80 68 72 

33 SPP 84 80 88 

34 WAM 92 80 92 

35 K 72 72 72 

36 DPL 64 68 64 

37 STP 60 80 76 

38 AFD 88 96 88 

Jumlah 2796 2796 2876 

Rata-rata kelas 73,58 73,58 75,68 

Nilai tertinggi 96 96 96 

Nilai terendah 56 56 60 

Tuntas 26 28 27 

Tidak tuntas 12 10 11 

Persentase 68,42% 73,68% 71,05% 

 

 

Guru Kelas IV, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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DAFTAR NILAI PENGETAHUAN SISWA SIKLUS II 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang 

 

No. Nama 
Nilai yang diperoleh siswa 

Siklus II P1 Siklus II P2 Siklus II 

1 AFN 88 88 88 

2 AK 56 76 64 

3 AH 84 96 92 

4 APN 72 76 80 

5 CRD 68 88 76 

6 DRA 76 76 80 

7 DK 88 84 88 

8 DMS 84 84 88 

9 DAJ 80 84 64 

10 DLO 88 80 88 

11 FIA 84 92 88 

12 FJP 96 88 96 

13 FSS 72 80 80 

14 IAN 64 80 76 

15 IPN 80 88 88 

16 IWS 64 76 64 

17 IF 68 64 64 

18 ML 80 84 88 

19 MDH 72 64 64 

20 MIN 64 84 64 

21 MTH 72 64 80 

22 MAF 64 64 64 

23 NAU 76 96 96 

24 NLN 76 64 64 

25 NBH 80 72 84 

26 NFI 88 80 88 

27 RMF 72 92 88 

28 RGS 76 80 76 

29 RGS 60 84 64 

30 RHG 72 80 84 

31 RF 76 72 80 
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32 RR 88 88 76 

33 SPP 88 80 88 

34 WAM 96 84 96 

35 K 68 80 88 

36 DPL 64 80 64 

37 STP 76 80 76 

38 AFD 88 80 88 

Jumlah 2908 3052 3024 

Rata-rata kelas 76,53 80,32 79,58 

Nilai tertinggi 96 96 96 

Nilai terendah 56 60 64 

Tuntas 11 10 10 

Tidak tuntas 27 28 28 

Persentase 71,05% 73,68% 73,68% 

 

 

Guru Kelas IV, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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DAFTAR NILAI PENGETAHUAN SISWA SIKLUS III 

dalam pembelajaran IPA menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) dengan media CD Interaktif 

Kelas IV SDN Patemon 01 Semarang 

 

No. Nama 

Nilai yang diperoleh siswa 

Siklus III P1 Siklus III P2 Siklus III 

1 AFN 84 92 96 

2 AK 76 92 84 

3 AH 92 96 92 

4 APN 88 92 88 

5 CRD 84 88 84 

6 DRA 80 88 88 

7 DK 92 92 92 

8 DMS 88 100 100 

9 DAJ 76 92 84 

10 DLO 80 88 88 

11 FIA 84 88 88 

12 FJP 80 96 84 

13 FSS 88 84 92 

14 IAN 88 88 88 

15 IPN 84 96 96 

16 IWS 76 92 92 

17 IF 64 64 64 

18 ML 88 88 88 

19 MDH 80 92 88 

20 MIN 76 92 84 

21 MTH 84 92 92 

22 MAF 64 92 88 

23 NAU 92 88 88 

24 NLN 84 64 88 

25 NBH 92 80 92 

26 NFI 84 88 100 

27 RMF 96 92 92 

28 RGS 80 92 92 

29 RGS 76 96 96 

30 RHG 76 92 92 

31 RF 88 96 96 
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32 RR 76 76 80 

33 SPP 96 92 92 

34 WAM 92 96 88 

35 K 88 88 88 

36 DPL 64 80 64 

37 STP 84 76 84 

38 AFD 92 92 92 

Jumlah 3156 3372 3364 

Rata-rata kelas 83,05 88,74 88,53 

Nilai tertinggi 96 100 100 

Nilai terendah 64 64 64 

Tuntas 35 36 36 

Tidak tuntas 3 2 2 

Persentase 92,10% 94,74% 94,74% 

 

 

Guru Kelas IV, 

 

Khusnul Fauziyah, S.Pd 

NIP 197712032014062001 
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DOKUMENTASI 

 
Foto 1. Guru melaksanakan pra pembelajaran 

 
Foto 2. Guru membuka pelajaran dengan apersepsi dan motivasi 

 
Foto 3. Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok  
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Foto 4. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

 
Foto 5. Siswa berpartisipasi dengan media CD Interaktif 

 
Foto 6. Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok 
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Foto 7. Guru mengelola kondisi kelas selama pembelajaran 

 

 

Foto 8. Guru membimbing siswa menampilkan hasil kerja kelompok 
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Foto 9. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran 

 

 

Foto 10. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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HASIL EVALUASI SISWA 
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