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ABSTRAK
Sutrisno, Koni Fitriani. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share
Berbantuan Media Video untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA
Pada Siswa Kelas VB SDN Wates 01 Kota Semarang. Skripsi. Sarjana
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing: Desi Wulandari, S.Pd, M.Pd.
Mata pelajaran IPA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta
didik dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman konsep-konsep IPA
yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan
hasil refleksi bersama guru mitra SDN Wates 01 Kota Semarang ditemukan
masalah sebagai berikut: 1) guru masih melakukan komunikasi satu arah untuk
menjelaskan materi, sehingga peserta didik kurang antusias dalam mengikuti
pembelajaran; 2) guru masih dominan dalam pembelajaran dan belum
membimbing siswa menemukan sendiri pemahamannya; 3) pembelajaran hanya
didominasi siswa yang pandai. Maka berpijak pada kendala tersebut, peneliti
memperbaiki pembelajaran melalui penerapan model Think Pair Share
Berbantuan Media Video. Rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimanakah
model pembelajaran TPS berbantuan video dapat meningkatkan keterampilan
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA pada kelas VB SDN Wates
01?”Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dengan
menerapkan model TPS Berbantuan Media Video pada siswa kelas VB SDN
Wates 01 Semarang.
Penelitian tindakan kelas ini meliputi empat tahap dalam siklus yaitu tahap
perencanaan, pelaksanaan, obeservasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan
sebanyak tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VB SDN
Wates 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan
nontes dengan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian keterampilan guru siklus I diperoleh skor 16 kategori baik,
siklus II diperoleh skor 25 kategori sangat baik dan siklus III diperoleh skor 27
kategori sangat baik. Aktivitas siswa siklus I diperoleh skor rata-rata 21,30
kategori baik, siklus II diperoleh skor rata-rata 25,69 kategori baik, siklus III
diperoleh skor rata-rata 28,87 kategori sangat baik. Hasil belajar diperoleh
ketuntasan klasikal siklus I sebesar 60,60%, siklus II sebesar 72,72%, siklus III
sebesar 93%.
Simpulan dari penelitian ini adalah model TPS berbantuan Media Video
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA
siswa kelas VB SDN Wates 01 Semarang. Saran dari penelitian ini adalah
hendaknya guru menerapkan model pembelajaran TPS berbantuan Media Video
sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran inovatif untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran.
Kata Kunci: Video, TPS, Kualitas, Pembelajaran IPA
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BAB I
PENDUHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita Bangsa
Indonesia. Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan
bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam UU
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 juga dinyatakan bahwa pembelajaran merupakan
proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Melalui pembelajaran itulah peserta didik diharapkan
mencapai dan menuntaskan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. Dengan
pembelajaran di sekolah, peserta didik diberikan dan diajarkan materi-materi dan
konsep yang nantinya akan membekali peserta didik untuk menempuh jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.
Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tertera pada
Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan pendidikan
dasar dan menengah bahwa standar kompetensi ilmu pengetahuan alam dirancang
untuk mengembangkan keterampilan siswa untuk memecahkan masalah dalam
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kehidupan sehari-hari. Proses pembelajan IPA menekankan pada pemberian
pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan
memahami alam di sekitarnya secara ilmiah. Tujuan dari mata pelajaran IPA
adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan
pengetahuan dan pengalaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kemampuan peserta
didik dalam mengembangkan rasa ingin tahu, kesadaran tentang adanya hubungan
yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat
sehingga siswa terampil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada,
memecahkan masalah, dan membuat keputusan.
Pada kenyataannya, pembelajaran IPA yang berlangsung di kelas
merupakan proses pembelajaran yang memiliki konsep pembelajaran terpusat
pada guru. Dengan pengalaman belajar secara langsung melalui pengembangan
keterampilan proses dan sikap ilmiah, proses pembelajaran yang semula berpusat
pada guru diharapkan berubah menjadi proses pembelajaran yang berpusat pada
siswa (Sutrisno, 2009:17). Dampaknya siswa kurang mampu untuk memahami
konsep yang dijelaskan oleh guru. Minat siswa kurang dalam mengikuti
pembelajaran sehingga siswa pasif dalam pembelajaran. Metode yang digunakan
guru saat mengajar adalah metode ceramah. Kemudian, proses belajar mengajar
siswa juga mengacu pada penggunaan lembar kerja siswa dalam buku yang tidak
disusun oleh guru kelas bersangkutan. Akibatnya pembelajaran berlangsung
monoton, siswa membaca materi dalam buku, guru memberikan ceramah dari
materi yang telah dibaca siswa, kemudian siswa diminta mengerjakan lembar
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kerja siswa dalam buku tersebut. Dari penjelasan yang telah dikemukakan
sebelumnya faktor-faktor tersebut berdampak pada rendahnya kualitas belajar
yang diperoleh siswa pada pembelajaran IPA Kelas V. Walaupun terkadang hasil
belajar siswa atau output dalam bentuk nilai sebagai proses dari kegiatan belajar
tersebut sebagian dapat dikatakan berhasil.
Berdasarkan temuan Depdiknas (2007), pembelajaran IPA di sekolah
terbatas hanya pada penguasaan konsep belaka. Hal ini dapat diartikan bahwa
pembelajaran IPA menyimpang dari hakikat atau makna dari IPA itu sendiri. Dari
hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan
pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPA. Guru dalam menerapkan
pembelajaran lebih terfokus pada guru atau teacher centered. Kemudian,
pembelajaran IPA juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam
mendesain dan merencanakan pembelajaran. Kenyataanya, pembelajaran IPA
tidak mencapai tujuan dasar yaitu untuk membangun sikap ilmiah pada siswa.
Programme for International Student Assesment (PISA) yaitu suatu
program penilaian skala internasional yang bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana siswa (berusia 15 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. Penilaian itu dipublikasikan the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Rabu (4/12).
Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Peru yang berada di ranking terbawah.
Rata-rata skor matematika anak- anak Indonesia 375, rata-rata skor membaca 396,
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dan rata-rata skor untuk sains 382. Padahal, rata-rata skor OECD secara berurutan
adalah 494, 496, dan 501.
Kejadian yang terjadi pada pembelajaran IPA salah satunya terjadi di
SDN Wates 01. Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator bahwa pelaksanaan
pembelajaran IPA kurang optimal dipahami oleh peserta didik, karena
pembelajaran hanya berpusat pada guru (teacher senter) sehingga siswa kurang
aktif dalam pembelajaran, siswa cenderung pasif dan cepat merasa bosan. Melalui
wawancara yang telah dilakukan terhadap salah satu guru di SD Negeri Wates 01,
ketika pembelajaran IPA dibentuk berkelompok hanya siswa pandai yang aktif,
sedangkan anggota yang lain tidak memperhatikan dan tidak berdiskusi. Selain itu
satu kelompok yang terlalu banyak anggotanya membuat diskusi kelompok
tersebut tidak efektif karena di dalam diskusi hanya siswa yang pandai yang
mengerjakan LKS sedangkan anggota yang lain hanya menganggu. Kurangnya
keaktifan dan minat sebagian siswa tersebut yang menjadi pembelajaran IPA
mencapai hasil tuntas hanya sekitar 33,33%. Serta kurangnya pemanfaatan
fasilitas, dalam hal ini adalah materi, media maupun konsep yang mendukung
pembelajaran IPA menjadi salah satu kendala sehingga materi atau konsep yang
diserap oleh siswa kurang maksimal.
Berdasarkan diskusi dengan guru kelas VB, untuk memecahkan masalah
pembelajaran tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran, yang dapat mendorong keterlibatan siswa
dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas guru. Maka peneliti
menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS). Model pembelajaran
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TPS merupakan model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa, dengan
menerapkanmodel pembelajaran TPS guru menekankan pemikiran individu siswa
maupun berpikir secara kelompok. Sesuai masalah yang terjadi pada siswa kelas
VB SDN Wates 01 ini, model TPS ini membuat siswa berpikir terlebih dahulu.
Semua siswa berpikir dan menuangkan ide yang dimiliki secara individu. Jadi
semua siswa memiliki jawaban sendiri sesuai dengan ide yang dimilikinya.
Kemudian untuk menekankan keefektifan dalam berdiskusi siswa berpasangan
dengan teman satu bangku. Ketika hanya berdua yang berkelompok maka diskusi
akan lebih efektif. Pasangan akan mendiskusikan pemikiran yang dituliskan pada
tahap sebelumnya. Selain itu model TPS juga melatih anak untuk mengemukakan
hasil yang didiskusikan didepan pasangan lainnya. Serta dengan memanfaatkan
fasilitas yang ada disekolah maka media video dipilih sebagai media pembelajaran
yang dikembangkan. Alasan dari pemilihan media video untuk membantu
pembelajaran adalah karena media video tepat digunakan untuk menyampaikan
materi yang berkaitan dengan pembelajaran IPA, serta media video lebih menarik
perhatian atau minat siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama
Radhakrishna dan John Ewing menyatakan bahwa model pembelajaran TPS
merupakan strategi pembelajaran aktiv yang efektif digunakan didalam
pembelajaran. Model TPS membantu siswa untuk berpikir relatif, berpasangan
dengan teman, serta menyampaikan atau mendiskusikan segala permasalahan
yang ada di dalam materi. Mereka juga memiliki pendapat bahwa TPS memiliki
banyak keunggulan antara lain: membantu siswa untuk berpikir relatif terhadap

6

topik yang sedang dibahas, memungkinkan siswa siap menyampaikan pendapat
setiap sesi diskusi, menghemat waktu, memberikan kesempatan kepada siswa
untuk berinteraksi satu sama lain, serta membuat suasana kelas menjadi lebih
interaktif dari pembelajaran biasa.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dedi Sanjaya menunjukkan
bahwa model pembelajaran TPS dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa.
Pembelajaran dari siklus satu sampai siklus tiga rata-rata hasil belajar siswa
meningkat tajam. Dari data laporan kuesioner dan angket menunjukkan bahwa
siswa setuju dengan penerapan model TPS dalam pembelajaran menulis
deskriptif. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran TPS dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Dari ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji melalui
penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran TPS
Berbantuan Media Video untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA
Pada Siswa Kelas VB SDN Wates 01 Kota Semarang”
1.2. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah
1.2.1. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji oleh peneliti dapat diketahui
bahwa terdapat beberapa akar penyebab munculnya permasalahan terhadap
pembelajaran

IPA.

Adapun

rumusan

masalah

umum

peneliti

adalah

Bagaimanakah model pembelajaran TPS berbantuan video dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran IPA pada kelas VB SDN Wates 01?. Rumusan masalah
tersebut dirinci sebagai berikut:
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1) Apakah model pembelajaran TPS berbantuan media video dapat meningkatkan
keterampilan guru kelas VB SDN Wates 01 Semarang dalam pembelajaran
IPA?
2) Apakah model pembelajaran TPS berbantuan media video dapat meningkatkan
aktivitas siswa kelas VB SDN Wates 01 Semarang dalam pembelajaran IPA?
3) Apakah model Pembelajaran TPS berbantuan media video dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas VB SDN Wates 01 Semarang dalam pembelajaran
IPA?
1.2.2. Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas
VB SDN Wates 01 Semarang, terdapat beberapa faktor penyebab munculnya
permasalahan, antara lain adalah keterampilan guru yang kurang maksimal serta
rendahnya aktivitas siswa,

yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa

sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran IPA.
Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran TPS dari buku Aris Shoimin serta berbantuan
Media Video dari Yudhi Munadi. Adapun modifikasi langkah-langkah model
pembelajaran TPS berbantuan Media Video adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan video yang sesuai dengan materi untuk siswa.
b. Memutarkan video yang berkaitan dengan materi untuk merangsang ide siswa.
c. Memberikan pertanyaan atau masalah yang sesuai untuk merangsang ide
siswa.(Think)
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d. Meminta siswa untuk menuliskan jawaban dari permasalahan yang diajukan
guru sesuai dengan ide yang dipikirkan. (Think)
e. Memasangkan siswa untuk berdiskusi dari hasil jawaban yang dituliskan.
(Pair).
f. Membimbing diskusi kelompok kecil.
g. Meminta pasangan untuk menyampaikan hasil diskusi didepan kelas. (Share)
h. Meneruskan pemutaran video.
i. Menjelaskan dan mengkonfirmasi tentang materi yang berkaitan.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan
kualitas Pembelajaran IPA melalui model pembelajaran TPS berbantuan media
video pada siswa kelas VB SDN Wates 01.
Tujuan dari penelitian yang telah dilaksanakan dirinci sebagai berikut:
1. Meningkatkan keterampilan guru kelas VB SDN Wates 01 dalam
pembelajaran IPA dengan model pembelajaran TPS berbantuan media video.
2. Meningkatkan aktivitas siswa kelas VB SDN Wates 01 dalam pembelajaran
IPA dengan model pembelajaran TPS berbantuan media video.
3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB SDN Wates 01 dalam
pembelajaran IPA dengan model pembelajaran TPS berbantuan media video.
1.4. Manfaat Penelitan
1.4.1. Secara teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori
untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya dalam mengatasi kesulitan belajar

9

siswa pada materi daur air melalui model TPS berbantuan media video. Selain itu
penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pembelajaran IPA pada
materi daur air.
1.4.2. Secara praktis
a.

Manfaat bagi Guru

1) Menambah pengetahuan guru tentang model TPS dan media video.
2) Memberikan referensi bagi para guru tentang model dan media pembelajaran
yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar.
3) Meningkatkan keterampilan mengajar guru.
4) Mendorong guru untuk menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan
inovatif.
5) Menanamkan kreativitas guru dalam usaha pembenahan proses pembelajaran
sehingga guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
b.

Manfaat bagi Siswa

1) Memotivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran agar siswa lebih
aktif.
2) Merangsang keterlibatan siswa secara aktif serta rasa ingin tau dalam
pembelajaran.
3) Melatih siswa bekerjasama, melatih kemandirian siswa dalam kelompok,
serta mengembangkan kemampuan komunikasi siswa.
4) Video dapat membantu melatih berpikir kritis serta membangkitkan semangat
siswa dalam pembelajaran IPA.
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c.

Manfaat bagi Sekolah

1) Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang berdampak pada
meningkatnya kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori
2.1.1 Pengertian Belajar
Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang
dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang.
Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap,
keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang (Rifa‟I dan Anni,
2011: 82). Menurut Slavin (dalam Trianto, 2009: 16) Belajar secara umum
diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan
bukan pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang
sejak lahir. Sejak lahir manusia sudah belajar dan bahkan ada yang berpendapat
sebelum lahir. Belajar dan perkembangan sangat erat kaitannya. Selanjutnya
slavin juga mengatakan proses belajar terjadi melalui banyak cara baik disengaja
maupun tidak disengaja serta berlangsung sepanjang waktu yang bertujuan pada
perubahan diri pembelajar. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan perilaku
tetap berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan yang baru
diperoleh individu.
Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa belajar adalah
proses penting yang dialami oleh seseorang baik secara sengaja ataupun tidak
sengaja yang diperoleh dari pengalaman. Belajar memiliki peranan penting untuk
perubahan, perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan kepribadian
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dan bahkan persepsi seseorang untuk menyesuaikan dirinya didalam kehidupan
bermasyarakat.
2.1.2 Prinsip – prinsip Belajar
Beberapa prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono (2013: 4) yaitu
Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Kedua, belajar merupakan
proses. Dimana belajar dapat terjadi karena dorongan kebutuhan dan tujuan yang
ingin dicapai. Dengan proses sistemik yang dinamis, konstruktif, dan organik.
Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman disini merupakan
hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungan.
Beberapa prinsip-prinsip dalam

belajar perlu diperhatikan. Menurut

Gagne (dalam Rifa‟i dan Anni 2011: 95) beberapa prinsip belajar yaitu
keterdekatan

(contiguity),

pengulangan

(repetition),

dan

penguatan

(reinforcement). Prinsip keterdekatan yaitu stimulus yang hendak direspon oleh
pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang
d2nginkan. Prinsip pengulangan disini situasi stimulus dan responnya perlu
diulang-ulang, atau dipraktikkan, agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan
retensi belajar. Prinsip penguatan menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru
akan diperkuat apabila belajar yang lalu d2kuti hasil yang diperoleh
menyenangkan.
Prinsip belajar menurut peneliti yaitu belajar merupakan proses perubahan
perilaku seseorang secara berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap. Belajar
merupakan hasil interaksi dari seseorang dengan lingkungannya. Belajar
diperlukan keterdekatan agar stimulus yang diberikan mampu direspon dengan
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baik. Belajar harus dilakukan secara berulang-ulang dan dipraktikan agar hasil
belajar dapat diperbaiki dan meningkat. Belajar perlu adanya penguatan agar
pembelajaran mempunyai motivasi yang besar untuk mempelajari sesuatu.
2.1.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belajar
Menurut Rifa‟I dan Anni, (2011: 97) ada dua faktor yang mempengaruhi
belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana dapat dijabarkan sebagai
berikut :
a. Faktor Internal
Faktor internal ini meliputi dari kondisi fisik seseorang (kesehatan organ
tubuh), kondisi psikis (kemampuan intelektual dan emosional) serta kondisi sosial
(kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan). Kesempurnaan dan kualitas
kondis2nternal yang dimiliki oleh peserta didik akan

berpengaruh terhadap

kesiapan, proses, dan hasil belajar. Faktor internal ini dapat terbentuk sebagai
akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, dan perkembangan.
b. Faktor Eksternal
Beberapa Faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi
belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana
lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses,
dan hasil belajar.
Berdasarkan pendapat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor –
faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal dan eksternal.
Dimana faktor internal meliputi faktor yang ada didalam diri peserta didik, dan
jika salah satu unsur didalam faktor internal tersebut tidak terpenuhi maka akan
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mengalami kesulitan proses dan hasil belajar. Sedangkan faktor eksternal
merupakan faktor dari luar yang mendukung dari kegiatan belajar tersebut. Semua
faktor tersebut di atas mempunyai peran penting dalam menentukan proses belajar
siswa sehingga perlu juga kita sebagai guru untuk memperhatikan faktor-faktor
tersebut dalam pembelajaran.
2.1.4 Hakikat Pembelajaran
Menurut Udin (2007:1.18) pembelajaran merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan
kualitas belajar pada diri peserta didik. Oleh karena pembelajaran merupakan
upaya

sistematis

dan

sistemik

untuk

menginisasi,

memfasilitasi,

dan

meningkatkan proses belajar maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan
jenis hakikat, dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut. Pembelajaran harus
menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran.
Proses belajar terjadi juga dalam konteks interaksi sosial-kultural dalam
lingkungan masyarakat.
Dalam Hamdani (2011: 23) menurut aliran behavioristik pembelajaran
merupakan usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan
mengguunakan lingkungan atau stimulus.
2.1.5 Kualitas Pembelajaran
Hamdani (2011, 194) mengatakan bahwa kualitas pembelajaran sama
dengan kefektifan belajar atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan
pembelajaran. Untuk mencapai efektivitas

dalam pembelajaran UNNESCO

menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan: (1) Belajar untuk
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menguasai ilmu pengetahuan, dimana guru seyogianya berfungsi sebagai
fasilitator dan guru harus menguasai dan mengembangkan pengetahuan maupun
ilmu tertentu; (2) belajar untuk menguasai keterampilan , dimana sekolah
hendaknya memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan keterampilan, bakat,
dan minatnya; (3) belajar untuk hidup bermasyarakat dimana salah satu fungsi
lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan tatanan kehidupan; (4)
belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal dimana kemampuan diri yang
terbentuk

disekolah

secara

maksimal

memungkinkan

siswa

untuk

mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi. Sehingga sekolah berperan
penting untuk membentuk kemampuan siswa.
Menurut Depdiknas (2004: 7) indikator kualitas pembelajaran terdiri dari:
pembelajaran guru (teacher educator’s behavior), perilaku dan dampak belajar
peserta didik (student teacher’s behavior), iklim pembelajaran (learning climate),
materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem pembelajaran.
Dari sudut pandang guru kualitas dapat dilihat dari seberapa optimal guru
memberikan fasilitas belajar peserta didik. Segi kurikulum dan bahan ajar,
kualitas dilihat dari seberapa efektif kurikulum dan bahan ajar mampu
menyediakan stimulus dan fasilitas belajar. Dari Iklim pembelajaran, kualitas
dapat dilihat dari seberapa besar suasana belajar mendukung terciptanya kegiatan
pembelajaran yang berkualitas.
Dari sisi media, kualitas dapat dilihat dari seberapa efektif media dapat
digunakan oleh guru untung meningkatkan intensitas belajar siswa. Dari segi
fasilitas belajar, kualitas dapat dilihat dari seberapa besar fasilitas fisik yang
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diberikan untuk menciptakan situasi belajar yang aman dan nyaman. Sedangkan
dari aspek materi, kualitas dapat dilihat dari kesesuaiannya antara tujuan dan
kompetensi yang harus dikuasi oleh peserta didik.
Sesuai dengan paparan di atas kualitas pembelajaran merupakan gambaran
tentang suatu proses pembelajaran yang dilihat dari hasil pembelajaran dengan
mengacu pada indikator kualitas pembelajaran yang melibatkan keterampilan
guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media
pembelajaran, dan hasil belajar. Dimana indikator tersebut dijabarkan sebagai
berikut:
2.1.5.1 Keterampilan Mengajar Guru
Menurut Sardiman (2011:47) mengajar pada dasarnya merupakan suatu
usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung
memungkinkan

untuk

berlangsungnya

proses

belajar.

Mengajar

adalah

menyampaikan pengetahuan pada anak didik. Pengertian secara luas mengajar
diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan
sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses belajar.
Rusman (2012: 80) mengemukakan keterampilan dasar mengajar guru
secara aplikatif dalam menentukan kualitas pembelajaran, diantaranya:
a. Keterampilan Bertanya
Keterampilan bertanya memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang
tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak
positif terhadap siswa, yaitu: 1) meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan
pembelajaran; 2) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu
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masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan; 3) mengembangkan pola dan cara
belajar aktif dari siswa sebab berfikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya;
4) menuntun proses berfikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu
siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik; 5) memusatkan perhatian siswa
terhadap masalah yang sedang dibahas.
b. Keterampilan Memberikan Penguatan
Penguatan adalah segala bentuk respons yang berupa verbal ataupun
nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap
tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi
si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan
juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan
kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut.
Penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif terhadap proses
belajar siswa dan bertujuan sebagai berikut: (a) meningkatkan perhatian siswa
terhadap pelajaran; (b) merangsang dan meningkatkan motivasi belajar; (c)
meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif.
Jenis-jenis penguatan terdiri dari penguatan verbal dan nonverbal.
Penguatan verbal biasanya diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian,
penghargaan, persetujuan dan sebagainya. Sedangkan penguatan nonverbal terdiri
dari penguatan gerak isyarat, penguatan pendekatan, penguatan dengan sentuhan
(contact), penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa
simbol atau benda dan penguatan tak penuh (partial).
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c. Keterampilan Variasi Stimulus
Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi
belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan, sehingga siswa
dalam situasi belajar mengajar senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme,
serta penuh partisipasi.
d. Keterampilan Menjelaskan
Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang
diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu
dengan lainnya. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan
dengan urutan cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan.
e. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran
Membuka pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam
kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental
maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya sehingga usaha
tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Sedangkan
menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri
pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Usaha menutup pelajaran dimaksudkan
untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh
siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam
proses pembelajaran.
Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi: menarik perhatian
siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan
membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari
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dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Komponen
keterampilan menutup pelajaran meliputi; meninjau kembali penguasaan inti
pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan, dan
mengevaluasi.
f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan
sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai
pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah.
Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai
suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi
kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif.
Dengan demikian diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta
membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan
berbahasa.
g. Keterampilan Mengelola Kelas
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikannya bila terjadi
gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain kegiatan untuk
menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses
pembelajaran, misalnya penghentian tingkah laku siswa yang menyelewengkan
perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh
siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Suatu kondisi belajar yang
optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran
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serta mengendalikannya dalam suasana menyenangkan untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
h. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan
Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru
memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih
akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Komponen
keterampilan yang digunakan adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara
pribadi,

keterampilan

mengorganisasi,

keterampilan

membimbing

dan

memudahkan belajar dan keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan
belajar mengajar.
Peneliti menyimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa keterampilan
guru merupakan segala keterampilan yang harus dilakukan guru dalam proses
pembelajaran untuk membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga
menimbulkan kondisi yang efektif dan ideal dalam proses pembelajaran.
Keterampilan yang dimaksud yaitu keterampilan bertanya; keterampilan memberi
penguatan; keterampilan mengadakan variasi; keterampilan menjelaskan;
keterampilan membuka dan menutup pelajaran; keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil; keterampilan mengelola kelas; dan keterampilan
mengajar kelompok kecil dan perorangan.
Adapun dalam penelitian ini, indikator keterampilan guru pada
pembelajaran menggunakan model TPS berbantuan media video meliputi
indikator: a) Menggunakan media video sebagai pendukung pembelajaran, b)
Memberikan pertanyaan kepada siswa untuk merangsang ide siswa, c)
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Mengarahkan perhatian siswa agar dapat agar dapat mengikuti pembelajaran
dengan baik, d) Membimbing siswa untuk berpasangan dan bertukar pendapat
dalam diskusi, f) Membimbing siswa dalam menyampaikan hasil diskusi, g)
Menjelaskan materi sesuai dengan indikator pembelajaran melalui video, g)
Memberikan penguatan terhadap hasil kerja siswa.
2.1.5.2

Aktivitas Siswa
Menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2011: 101) membuat daftar

yang berisi 177 macam jenis kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan
sebagai berikut:
a) Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi,
percobaan, melihat pekerjaan orang lain dan sebagainya.
b) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan interviu, diskusi, interupsi dan
sebagainya.
c) Listening activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik,
pidato dan sebagainya.
d) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket,
menyalin, dan sebagainya.
e) Drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta diagram, pola,
dan sebagainya.
f) Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model,
mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya.
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g) Mental

activities,

seperti

menanggap,

mengingat,

memecahkan

soal,

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya.
h) Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani,
tenang, gugup, dan sebagainya.
Peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan pendapat tersebut aktivitas
belajar siswa merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada saat
proses pembelajaran yang berdampak pada perubahan ataupun pembaharuan
dalam tingkah laku siswa. Dimana didalam penelitian ini aktivitas siswa dalam
pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran TPS berbantuan
video meliputi indikator : a)Mendengarkan dan memperhatikan media video yang
ditampilkan dalam pembelajaran, b) Mampu memberikan jawaban terhadap
pertanyaan

yang

diberikan

secara

individu,

c)

Mampu

melaksanakan

pembelajaran mandiri dan berpasangan, d) Mampu berdiskusi dengan pasangan,
e) Menyampaikan hasil diskusi pasangan, f) Menanggapi hasil diskusi dari
kelompok lain, g) Memperhatikan penjelasan dari guru, h) Antusias siswa dalam
mengikuti pembelajaran.
2.1.5.3 Iklim Pembelajaran
Depdiknas (2004: 9) menyatakan bahwa iklim pembelajaran mencakup
tiga hal, yaitu:

(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 kreaktivitas guru.
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(3) suasana kelas yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa.
2.1.5.4 Materi Pembelajaran
Beberapa hal tentang materi pembelajaran yang berkualitas (Depdiknas,
2004: 9) adalah sebagai berikut:
a. Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus
dikuasai siswa.
b. Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang
tersedia.
c. Dapat

mengakomodasikan partisipasi

aktif

mahasiswa dalam

belajar

semaksimal mungkin.
d. Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang
ilmu, teknologi, dan seni.
e. Materi

pembelajaran

memenuhi

kategori

filosofis,

professional,

psikopedagogis, dan praktis.
Seorang guru harus mengetahui materi pembelajaran dengan baik. materi
pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar
mengajar. Materi pembelajaran harus disampaikan dengan menarik, agar siswa
mengerti dan memahami materi dengan baik. Kualitas materi pembelajaran yang
disampaikan diatas digunakan sebagai acuan guru untuk menentukan materi
pembelajaran dalam penelitian ini.
2.1.5.5 Hasil Belajar
Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2013: 5) hasil belajar merupakan polapola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan
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keterampilan. Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2013: 6) hasil belajar
mencangkup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Domain kognitif
adalah knowledge (pengetahuan), comprehension (pemahaman), application
(penerapan), analysis (menguraikan), synthesis (merencanakan), dan evaluation
(menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding
(memberikan respon), valuing (nilai), organization (oeganisasi), characterization
(karakterisasi). Domain Psikomotor mencangkup keterampilan produktif, teknik,
fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.
Penelitian ini menggunakan indikator kualitas pembelajaran yang meliputi:
keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Alasan peneliti
memilih ketiga indikator tersebut karena didalam aspek keterampilan guru, guru
melakukan variasi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, jadi
media pembelajaran disini sudah masuk kedalam aspek keterampilan guru. Selain
itu guru juga harus menguasai keterampilan menyampaikan materi. Jadi kedua
aspek media dan materi tersebut masuk kedalam indikator keterampilan guru.
Sedangkan iklim pembelajaran akan optimal jika guru dapat menguasai aspek
keterampilan guru dan siswa dapat mencapai indikator keberhasilan dari aktifitas
siswa. Selain itu juga untuk mengevesienkan waktu yang tersedia.
2.1.6 Pembelajaran IPA
2.1.6.1 Pengertian IPA
Menurut Hendro Darmojo Pengetahuan Alam merupakan segala sesuatu
yang diketahui manusia tentang alam semesta beserta isinya. IPA merupakan cara
atau metode untuk mengamati alam. (dalam Samatowa, 2010: 3). Menurut
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Samatowa IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang ada di
alam ini. Naskah kajian kebijakan kurikulum IPA oleh Depdiknas (2007: 8) juga
menyebutkan bahwa IPA atau sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan
yang tersusun secara sistematis, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas
pada gejala-gejala alam.
Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA merupakan segala
sesuatu yang dipelajari manusia tentang serangkaian peristiwa-peristiwa dan
gejala yang ada di alam yang dikaji secara ilmiah.
2.1.6.2 Hakikat IPA
Hakikat IPA menurut Cain dan Evans (1994: 2-6) menyatakan bahwa:
In the past, science has been approached as a body of knowledge, oe
fact, to be memorized and repeated later on a test. The 1960s saw a
moment in science away from product, or content, emphasis and
toward a process orientation. Science was becoming more of a
“doing” thing. Science educators began using the term sciencing to
focus on this change approach. The hands-on process-oriented kit
approach to elementary science was introduced into many
elementary schools. The new curriculum projects were among the
most exiting things that had over happened to elementary science.
Yang artinya: di masa lalu, pendekatan IPA hanya berupa pengetahuan
saja, fakta, hal yang perlu diingat, dan diulang dalam sebuah tes. Pada tahun
1960-an terlihat perubahan dalam IPA dari produk atau isi, menekankan pada
orientasi proses. IPA mengalami perubahan menjadi lebih “melakukan” sesuatu.
Para pendidik IPA mulai menggunakan syarat IPA untuk fokus pada pendekatan
perubahan tersebut. Panduan pendekatan orientasi proses untuk IPA SD
diperkenalkan pada banyak SD. Proyek kurikulum baru diantara hal paling
menyenangkan itu pernah terjadi di IPA SD.
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Merujuk dari pendapat Cain dan Evan tersebut maka hakikat IPA
dijabarkan menjadi 4, yaitu: produk, proses, sikap, dan teknologi.
1. IPA sebagai produk
IPA sebagai produk berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip,
dan teori-teori IPA. Produk-produk tersebut biasanya dimuat dalam buku ajar,
buku teks, artikel ilmiah dalam jurnal.
Produk IPA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi berupa
fakta, konsep, prinsip, dan teori tentang daur air serta kegiatan manusia yang
mempengaruhinya. Contohnya yaitu fakta tentang terjadinya daur air, konsep
ketika air menguap atau mengalami evaporasi dan menjadi awan.
2. IPA sebagai proses
IPA sebagai proses adalah memahami bagaimana cara memperoleh produk
IPA. IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah, sehingga proses IPA
dapat dikatakan sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah dikembangkan secara
bertahap dan saling terkait agar mendapatkan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsipprinsip, dan teori-teori. Tahapan dalam metode ilmiah disesuaikan dengan tahapan
dari suatu proses 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; (11) Variabel kontrol; (12) Experimen.
IPA sebagai proses dalam pembelajaran IPA dimana proses siswa untuk
memperoleh pengetahuan/ produk IPA tentang materi daur air dan kegiatan
manusia yang mempengaruhinya. Sebagai contoh didalam penelitian tentang
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pembelajaran IPA menggunakan model TPS berbantuan Video proses
pembelajaran diawali dengan mengadakan perngamatan (observasi) kemudian
siswa mengamati proses yang terjadi dalam daur air dan kegiatan manusia yang
mempengaruhinya yang diputarkan melalui video. Setelah mengamati proses yang
terjadi didalam video siswa memprediksi apa saja proses yang terjadi dan
menuliskan proses yang terjadi, setelah memprediksi proses yang terjadi
kemudian siswa merumuskan (hipotesis) hasil tulisannya bersama dengan
pasangan apa yang terjadi pada saat proses terjadi. Setelah itu siswa
mengkomunikasikan hasil proses daur air yang mereka diskusikan kemudian
diklarifikasi oleh guru.
3. IPA sebagai sikap
IPA sebagai sikap dimana dimaksudkan dengan mempelajari IPA, sikap
ilmiah yang dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, simulasi,
atau kegiatan dilapangan. Sikap ilmiah merupakan sikap ingin tahu dan sikap
yang selalu ingin mendapatkan jawaban yang benar dari objek yang diamati.
Pada penelitian ini mewujudkan IPA sebagai sikap dimana sikap ilmiah
siswa yang muncul pada saat proses memperoleh produk IPA melalui observasi,
diskusi, dan mengkomunikasikan hasil diskusi dalam pembelajaran. Misalnya
sikap terbuka, ingin tahu, berhati-hati, dan tanggung jawab.
4. IPA sebagai teknologi
IPA sebagai teknologi bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk
menghadapi kemajuan perkembangan IPTEK didunia. Produk IPA yang telah
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diuji kebenarannya dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk mempermudah
kehidupan manusia secara langsung dalam bentuk teknologi.
Penelitian ini menerapkan IPA sebagai teknologi untuk mengimplikasikan
bahwa setelah mempelajari IPA, siswa diharapkan mampu menerapkannya untuk
menciptakan teknologi baru dimana untuk menjaga proses daur air agar kehidupan
manusia tidak kekurangan air bersih. Sebagai contoh pembuatan filtrasi air
(penyaringan).
Sesuai dengan hakikat IPA di atas, maka pembelajara IPA seharusnya
mencakup keempat aspek tersebut agar pembelajaran IPA bermakna dan dapat
mencapai tujuan secara optimal. Keempat aspek tersebut akan diaplikasikan
dalam pembelajaran IPA pada penelitian ini.
2.1.6.3 Pembelajaran IPA di SD
IPA sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar

karena 1) IPA

berfaedah bagi suatu bangsa, sebab IPA merupakan dasar teknologi. 2) IPA
merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. 3)
Bila diajarkan melalui percobaan, jadi IPA tidaklah pelajaran yang bersifat
hapalan. 4) IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi yang
dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. (Samatowa, 2010:4).
Struktur kognitif anak tidak dapat dibandingkan dengan struktur kognitif
ilmuwan, anak perlu diberikan kesempatan untuk berlatih keterampilanketerampilan proses IPA dan yang perlu dimodifikasikan sesuai dengan tahapan
perkembangan kognitifnya. (Samatowa: 2010:5).
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Berkaitan dengan hal diatas, Piaget membagi tahap perkembangan kognitif
menjadi: (1) sensorimotor (0-2 tahun); (2) praoperasional (2-7 tahun); (3)
operasional konkret (7-11); (4) operasional formal (11-15 tahun). Di Indonesia
pada umumnya anak SD berusia sekitar 7-12 tahun, dimana sesuai tahap
perkembangan kognitif tersebut anak berada pada tahap akhir praoperasional
sampai tahap awal operasional formal. (Haryono, 2013:50).
Sesuai dengan teori Piaget tahap perkembangan kognitif anak usia sekolah
dasar umumnya memiliki sikap rasa ingin tahu yang kuat, senang bermain,
mengatur dirinya sendiri (suka mencoba-coba), belajar efektif bila merasa senang
dengan situasi yang ada, serta belajar dengan cara bekerja dan suka mengerjakan
apa yang dia bisa kepada temannya. Pada tahap ini anak mampu mengoperasikan
logika namun dalam bentuk benda konkret. Oleh karena itu, guru SD perlu
memberikan variasi pada pembelajaran dengan mengahadirkan benda konkret dan
alat peraga/ media dalam pembelajaran IPA. Serta menciptakan lingkungan
belajar yang menarik siswa dan memungkinkan siswa memperoleh berbagai
pengalaman belajar.
Berdasarkan karakteristik siswa SD tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran IPA di SD akan efektif bila siswa berperan aktif dalam
pembelajaran. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang efektif sesuai
dengan tahap perkembangan anak untuk menarik minat siswa sehingga siswa
berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa IPA sangat penting diajarkan di
dalam pendidikan dasar, dan dalam mengarjarkan IPA di dalam pendidikan dasar
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harus menyesuaikan perkembangan kognitif siswa SD.Penggunaan model serta
penggunaan media sangat berperan aktif dalam pembelajaran di SD, oleh karena
itu penggunaan model dan media harus sesuai dengan tahap kognitif anak supaya
minat anak dalam mengikuti pembelajaran lebih tinggi. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa anak dapat belajar IPA melalui beberapa keterampilan yang
harus dikuasai anak serta mencakup 4 komponen hakekat IPA yaitu produk,
proses, sikap, dan teknologi serta menerapkan model pembelajaran TPS
berbantuan media video, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dalam
kurikulum IPA SD dapat tercapai secara optimal.
2.1.7 Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar
mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan,
sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna.
Media Pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar
mengajar. (Cecep dan Bambang, 2011:8).
Sejalan dengan pendapat Munadi (2013: 7) media pembelajaran adalah segala
sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara
terencana

sehingga

tercipta

lingkungan

belajar

yang

kondusif

dimana

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.
Berkaitan dengan sikap anak usia sekolah dasar yang dikemukakan oleh
piaget,

media

pembelajaran

sangat

penting

untuk

mendukung

proses

pembelajaran. Media pembelajaran dapat menarik perhatian siswa agar lebih aktif
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dalam mengikuti pembelajaran. Dale menunjukkan media pembelajaran yang
sesuai dengan derajad keabstrakannya di dalam kerucut pengalaman:
Abstrak
Simbol
Verval

Simbol
Visual
Rekaman, Radio,
Gambar Diam

Gambar Bergerak
Televisi
Sajian atau Pameran
Karya Wisata
Demonstrasi
Pengalaman yang diperankan
Pengalaman Terbatas
Pengalaman Langsung
Konkret
(dalam Daryanto, 2013: 15)
Kerucut pengalaman dale menjelaskan bahwa semakin tinggi letak suatu
jenis media dalam kerucut tersebut, maka semakin tinggi derajat keabstrakannya.
Media gambar, film, maupun rekaman video mampu menyajikan pengalaman
nyata secara integratif, sehingga dapat membantu siswa dalam mengintegrasikan
pengalaman tersebut dengan pengalaman yang pernah d2alami anak. Jenis media
tersebut mampu merekam dan menyajikan objek, peristiwa, dan prosedur sesuai
dengan kenyataannya. Oleh karena itu, media yang digunakan dalam penelitian ini
adalah media video, karena media video dapat menampilkan rekaman dari
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pengalaman yang ada pada materi daur air, sehingga anak mampu melihat
pengalaman nyata pada daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya.
2.1.7.1 Pengertian Media Pembelajaran Video
Menurut Daryanto (2013: 88) media video adalah segala sesuatu yang
memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak
secara

sekuensial.

Program

video

dapat

dimanfaatkan

dalam

program

pembelajaran, karena dapat memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada
siswa, selain itu juga video dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan
kecepatan untuk mendemontrasikan perubahan dari waktu ke waktu. Kemampuan
video dalam memvisualisasikan materi terutama efektif untuk membantu
menyampaikan materi yang bersifat dinamis. Penelitian yang dilakukan oleh
black,dkk (2014) membuktikan bahwa media video dapat meningkatkan kinerja
siswa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mukminin membuktikan bahwa
media audiovisual (video) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil
belajar service bawah bola volli. Jadi media video sangat mendukung dan efektif
digunakan dalam penelitian ini.
Menurut Yudhi (2013: 127) media video memiliki banyak kelebihan,
diantaranya adalah :
1. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu.
2. Video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan.
3. Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah d2ngat.
4. Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa.
5. Mengembangkan imajinasi peserta didik
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6. Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih
realistic.
7. Sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang.
8. Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan.
9. Semua peserta didik dapat belajar dari video.
10. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar.
11. Dengan video penampilan siswa dapat segera dilihat kembali untuk
dievaluasi.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media video
merupakan media kombinasi antara audio dan gambar bergerak. Jadi media video
sangat tepat digunakan dalam Pembelajaran IPA, karena dalam menjelaskan daur
air perlu gambar bergerak berkombinasi dengan audio untuk menjelaskan. Media
video juga memiliki banyak kelebihan dan kemampuan untuk meningkatkan
kinerja siswa atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian media
video dapat menarik perhatian siswa dan menumbuhkan minat siswa dalam
mengikuti pembelajaran, sehingga siswa akan lebih aktif dalam mengikuti
pembelajaran.
2.1.7.2 Langkah-Langkah Pemanfaatan Video
Pemanfaatan video dalam proses pembelajaran hendaknya memperhatikan
hal-hal berikut (Munadi, 2013: 127):
a. Program Video harus dipilih agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.
b. Guru harus mengenal program video untuk mengetahui manfaatnya bagi
pelajaran.

34

c. Sesudah program video dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi.
d. Adakalanya program video tertentu perlu diputar dua kali atau lebih untuk
memperhatikan aspek-aspek tertentu.
e. Agar siswa tidak memandang program video sebagai media hiburan belaka,
sebelumnya perlu ditugaskan untuk memperhatikan bagian-bagian tertentu.
f. Sesudah itu dapat dites berapa banyaklah yang mereka tangkap dari program
video itu.
Langkah-langkah pemanfaatan media video diatas digunakan peneliti
untuk menerapkan media video dalam pembelajaran IPA tentang daur air dengan
menggunakan model pembelajaran TPS berbantuan media video.
2.1.8

Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Suprijono (2013: 54) pembelajaran kooperatif adalah konsep

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk
yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum
pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, guru menetapkan
tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi
yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang
dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas.
Model pembelajaran kooperatif membuka peluang bagi upaya untuk
mencapai tujuan meningkatkan keterampilan sosial siswa. Berikut merupakan
lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif sebagaimana dikemukakan
Roger dan Johnson (1992) dalam Suprijono (2013: 58).
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Lima unsur pembelajaran kooperatif yaitu: (1) Saling ketergantungan
positif. Setiap anggota dalam kelompok saling bekerjasama untuk paham terhadap
bahan yang menjadi tugas mereka; (2) Pembelajaran kooperatif adalah tanggung
jawab individual, artinya setelah mengikuti kelompok belajar bersama, anggota
kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang sama; (3) Pembelajaran
kooperatif adalah ketergantungan positif; (4) Pembelajaran kooperatif adalah
keterampilan sosial dimana menuntut siswa untuk saling mengenal, mampu
berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan
mendukung, dan mampu menyelesaikan konflik bersama; (5) Pembelajaran
kooperatif adalah pemprosesan kelompok, siswa dituntut untuk memberikan
kontribusi kegiatan di dalam kelompok.
Kelima unsur di atas, jika dilaksanakan dengan baik, maka akan
menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Model pembelajaran kooperatif
dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi,
menerima keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran
kooperatif melibatkan siswa secara aktif untuk bekerjasama dalam kelompok.
Penerapan model pembelajaran kooperatif lebih diarahkan oleh guru
namun bukan berarti pembelajaran kooperatif hanya berpusat pada guru. Pada
pembelajaran kooperatif guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta
menyediakan bahan dan informasi yang dirancang. Hal itu untuk membantu siswa
menyelesaikan kesulitan dan masalah dalam pembelajaran. Penerapan model
pembelajaran kooperatif yang baik harus memiliki ciri-ciri dan memenuhi lima
unsur yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, model pembelajaran kooperatif
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adalah model pembelajaran yang mengaktifkan siswa sepanjang proses
pembelajaran.
2.1.9

Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share)

2.1.9.1 Pengertian Model Pembelajaran TPS
Menurut Huda (2013: 206) TPS merupakan strategi pembelajaran yang
dikemukakan pertama kali oleh Profesor Frank Lyman di University of Maryland
pada 1981 dan diadopsi oleh para penulis di bidang pendidikan pembelajaran
kooperatif pada tahun-tahun selanjutnya. Strategi ini memperkenalkan gagasan
tentang waktu „tunggu atau berpikir‟ (wait or think time) pada elemen interaksi
pembelajaran kooperatif yang saat ini menjadi salah satu faktor ampuh dalam
meningkatkan respons siswa terhadap pertanyaan.
Menurut Huda (2013: 207) langkah-langkah model pembelajaran TPS
adalah sebagai berikut:
1. Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4
anggota/siswa.
2. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok.
3. Masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendirisendiri.
4. Kelompok membentuk anggotanya secara berpasangan. Setiap pasangan
mendiskusikan hasil pengerjaan individunya.
5. Kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam kelompok untuk menshare hasil
diskusinya.
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Menurut Shoimin (2014: 208) TPS adalah suatu model pembelajaran
kooperatif yang memberi siswa waktu untuk berpikir dan merespons serta saling
membantu. Pembelajaran model TPS ini relative lebih sederhana karena tidak
menyita

waktu

yang

lama

untuk

mengatur

tempat

duduk

ataupun

mengelompokkan siswa. Pembelajaran ini melatih siswa untuuk berani
berpendapat dan menghargai pendapat teman.
Model pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran
kooperatif menurut Suprijono (2013: 91) pembelajaran ini diawali dengan guru
memberi pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh
peserta didik. Guru memberikan kesempatan mereka untuk berpikir. Tahap
selanjutnya guru meminta mereka untuk saling berpasang-pasangan. Dan hasil
diskusi dari setiap pasangan kemudian dibicarakan dengan pasangan seluruh
kelas.
Menurut Shoimin (2014: 211) langkah-langkah pembelajaran TPS yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Langkah 1: Berpikir (Thinking)
Guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang terikait dengan pelajaran,
pertanyaan yang mengajak berpikir keseluruh kelas berupa pertanyaan terbuka
yang memungkinkan dijawab dengan berbagai macam jawaban.
2. Langkah 2: Berpasangan (Pairing)
Tahap ini siswa diminta berpikir individu. Selanjutnya guru meminta siswa untuk
berpasangan dan mendiskusikan pertanyaan atau masalah yang diberikan guru .
Lama waktu yang disediakan sesuai pemahaman guru terhadap siswanya, sifat

38

pertanyaan dan jadwal pembelajaran. Dan guru meminta siswa untuk menulis
jawaban.
3. Langkah 3: Berbagi (Sharing)
Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan atau perwakilan siswa
untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Seluruh
siswa akan memperoleh keuntungan tentang konsep yang dinyatakan tentang apa
yang dijelaskan oleh masing-masing pasangan.
Model Pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran yang
efektif untuk digunakan guru di dalam pembelajaran karena model pembelajaran
TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dibuktikan dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Indriani (2014) menunjukkan bahwa model
pembelajaran TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Berdasarkan paparan, membuktikan bahwa model TPS tepat digunakan
sebagai model yang efektif dalam pembelajaran sehari-hari. Adapun langkahlangkah pembelajaran TPS yang digunakan sebagai acuan tindakan penelitian ini
yaitu langkah-langkah yang dicetuskan oleh Shoimin.
2.1.9.2 Kelebihan Model Pembelajaran TPS
Menurut Shoimin (2014: 211) kelebihan model pembelajaran TPS adalah
sebagai berikut:
1. Dapat diterapkan diberbagai jenjang pendidikan dan setiap kesempatan.
2. Memiliki waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa.
3. Siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata
pelajaran.
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4. Siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi.
5. Siswa dapat saling berbagi satu sama lain.
6. Masing-masing

siswa

mempunyai

kesempatan

untuk

berbagi

atau

menyampaikan idenya.
2.1.9.3 Kekurangan Model Pembelajaran TPS
Menurut

Shoimin (2014: 212) kekurangan model pembelajaran TPS

adalah sebagai berikut:
1. Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor.
2. Lebih sedikit ide yang muncul.
3. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah.
Untuk mengatasi kelemahan tersebut, solusi yang digunakan adalah dalam
keterampilan guru. Guru harus secara optimal memberikan rangsangan agar ide
yang muncul lebih banyak. Serta guru harus secara maksimal membimbing
kelompok kecil agar guru bisa mengatur diskusi kelompok serta menjadi
penengah ketika ada perselisihan dari setiap pasangan.
2.1.10 Teori Belajar yang Mendukung Penerapan Model TPS berbantuan
Media Video
Menurut Haryono, (2013: 49) teori belajar yang menonjol dalam
pembelajaran IPA adalah teori kognitivisme dan teori konstruktivisme. Teori
kognitivisme menguraikan perkembangan kognitif dari sesorang dan teori
konstruktivisme menekankan individu tidak menerima begitu saja ide dari orang
lain.
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a. Teori Kognitivisme
Teori Kognitivisme menurut Jean Piaget dibagi dalam empat tahap yaitu
tahap sensomotor (0-2th), pra operasional (2-7th), operasi konkret (7-11th), dan
operasi formal (setelah 11th).
Menurut Piaget seorang anak akan lebih optimal hasil pembelajarannya
jika sesuai dengan perkembangan tahap kognitifnya. Pada pembelajaran IPA
siswa diberi kesempatan untuk melakukan percobaan dengan obyek fisik serta
dengan diskusi dengan teman sebaya dan pertanyaan pancingan dari guru. Guru
perlu memberikan rangsangan untuk memacu interaksi siswa dengan lingkungan,
dan menemukan hal baru di lingkungan. (Dalam Haryono, 2013: 50).
Berdasarkan teori kognitif diketahui bahwa siswa SD berada pada tahap
operasional konkret, anak masih suka bermain. Sehingga guru harus menciptakan
suasana belajar yang menarik bagi siswa, serta menciptakan media pembelajaran
yang menarik dan mudah diterima oleh siswa. Teori tersebut mendasari
penggunaan media video, karena media tersebut menarik perhatian siswa dan
mudah diserap oleh siswa.
b. Teori Konstruktivisme
Teori konstruktivisme merupakan teori tentang cara pandang siswa
membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan
maupun pengalaman yang ada. Menurut Bruner (1999) (Isjoni, 2014:31) teori
konstruktivisme berlaku untuk membina pengetahuan siswa dengan menguji ide
dan pendekatan melalui pengetahuan dan pengalaman. Pada intinya teori
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konstrutivisme merupakan teori yang membina pengetahuan siswa bukan hanya
sekedar menerima pengetahuan dari orang lain. (Dalam Isjoni, 2014: 31).
Teori

Konstruktivisme

merupakan

teori

yang

mendasari

model

pembelajaran TPS karena teori ini siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan
yang diperoleh dari pembelajaran yang dilakukan. Model TPS tidak hanya
memberi pengetahuan pada siswa tetapi siswa juga diberi kesempatan siswa untuk
berpikir sendiri untuk membangun pengetahuannya.
2.1.11 Penerapan Pembelajaran IPA melalui Model TPS berbantuan Media
Video
Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TPS berbantuan
Video akan menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran. Media video tentang
daur air akan diputarkan, maka perhatian siswa akan terfokus pada video yang
diputarkan. Kemudian guru memberi pertanyaan pancingan, dan masing-masing
siswa harus berpikir sendiri untuk mengembangkan ide yang ditemukan.
Kemudian mereka berpasangan untuk saling berbagi pendapat. Setelah itu mereka
mengemukakan hasil yang mereka dapatkan.
Adapun modifikasi langkah-langkah pembelajaran

melalui Model

pembelajaran TPS menurut Aris Shoimin berbantuan media video menurut Yudhi
Munadi dalam Pembelajaran IPA adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan video yang sesuai dengan materi untuk siswa.
2. Memutarkan video yang berkaitan dengan materi untuk merangsang ide siswa.
3. Memberikan pertanyaan atau masalah yang sesuai untuk merangsang ide siswa.
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4. Meminta siswa untuk menuliskan jawaban dari permasalahan yang diajukan
guru sesuai dengan ide yang dipikirkan.
5. Memasangkan siswa untuk berdiskusi dari hasil jawaban yang dituliskan.
6. Membimbing diskusi kelompok kecil.
7. Meminta pasangan untuk menyampaikan hasil diskusi didepan kelas.
8. Meneruskan pemutaran video.
9. Menjelaskan dan mengkonfirmasi tentang materi yang berkaitan.
2.2 Kajian Empiris
Penelitian yang dilakukan oleh Riani pada tahun 2013 berjudul “Penerapan
Pembelajaran Cooperatif Learning Tipe TPS (TPS) untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa dalam Pembelajaran PKn Kelas IV SDN Wonorejo 2/313
Surabaya” yang menunjukkan peningkatan pada setiap siklusnya. Hasil penelitian
berupa observasi tindakan dan rekapitulasi hasil belajar siswa dari siklus I sampai
siklus 3 dapat dianalisis sebagai berikut: pada siklus I adalah 64%, siklus 2 76%,
dan siklus 3 mencapai 88%. Dengan nilai rata-rata siswa pada pembelajaran PKn
melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS mencapai 80,8.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Murni pada tahun 2013 berjudul
“Peningkatan Aktivitas Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Menggunakan
Teknik TPS di kelas IV” juga menunjukkan peningkatan yang signifikan pada
aktivitas belajar siswa. Aktivitas fisik pada siklus I meningkat menjadi 66,7% dan
siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 84,72%. Aktivitas mental siswa pada
siklus I meningkat menjadi 67,78% dan siklus 2 juga mengalami peningkatan
sebesar 84,4%. Sedangkan pada aktivitas emosional peningkatan pada siklus I
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mencapai 72,22% dan pada siklus 2 meningkat hingga 84,4%. Artinya, model
pembelajaran TPS mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa.
Penelitian selanjutnya tentang keefektifan media pembelajaran video yang
dilakukan oleh Nurul Aprindyana pada tahun 2013 yang berjudul “Peningkatan
Hasil Belajar IPA Menggunakan Media Video pada Siswa Kelas IV SDN
Karangpilang I Surabaya”. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa
penggunaan media video dapat meningkatkan keterampilan guru,aktivitas siswa,
dan ketuntasan belajar. Pada siklus I aktivitas guru mencapai persentase sebesar
64,7% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 81,8%. Sedangkan pada aktivitas
siswa, pada siklus I sebesar 73,25% dan siklus ke 2 menjadi 89,9%. Pada
ketuntasan belajar klasikal siswa terjadi perubahan yang signifikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Shella Permatasari pada tahun 2014 yang
berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share untuk
Meningkatkan Hasil Belajar IPA” menunjukkan bahwa Hasil penelitian siklus I
mendapatkan skor performansi guru 81,59 dan siklus II meningkat menjadi 85,93.
Skor aktivitas belajar siklus I mencapai 66,57, sedangkan pada siklus II
meningkat menjadi 77,68. Rata-rata skor siklus I 80,00 dan persentase ketuntasan
belajar klasikal 83,34%. Siklus II terjadi peningkatan rata-rata skor yakni menjadi
81,87 dan persentase tuntas belajar klasikal mencapai 91,66%. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran pada siswa kelas.
Penelitian yang dilakukan oleh Eni Muntarof pada tahun 2013 yang
berjudul “Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share Dalam
Meningkatkan Pembelajaran Matematika Di Kelas IV SD” menunjukkan bahwa
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hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh hasil ketuntasan sebesar 80%
kemudian pada siklus II dan III memperoleh hasil ketuntasan sebesar 90%.
Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 61,67%, siklus II 74,33%, dan
siklus III 81,33%. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa model TPS dapat
meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut digunakan sebagai
pendukung dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Penerapan
Model Pembelajaran TPS Berbantuan Media Video untuk Meningkatkan Kualitas
Pembelajaran IPA Pada Kelas VB SDN Wates 01 Semarang”.
2.3 Kerangka Berpikir
Hasil belajar pada pembelajaran IPA siswa kelas VB SD Negeri Wates 01
belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah guru
kurang variatif dalam memberikan pembelajaran, kurang adanya pemanfaatan
media, serta interaksi antara guru dan siswa kurang berjalan dengan baik.
Pengelolaan kelas yang kurang maksimal serta proses pembelajaran yang hanya
berpusat pada guru mengakibatkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran.
Menurut Isjoni (2014: 23) dengan melaksanakan model pembelajaran
kooperatif

memungkinkan

siswa

untuk

mengembangkan

pengetahuan,

kemampuan, dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka
dan demokratis. Siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun bisa juga
sebagai tutor teman sebaya. Model pembelajaran TPS dapat melatih siswa untuk
menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri, keterlibatan siswa secara aktif dapat
terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran.
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Keberhasilan proses belajar mengajar pada Pembelajaran IPA dapat
diamati dengan keberhasilan guru dalam mengajar yaitu meningkatnya
keterampilan mengajar guru, yang memenuhi keterampilan dasar mengajar guru,
keberhasilan siswa yang mengikuti pembelajaran, keberhasilan itu sendiri dapat
dilihat dari tingkat aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Semakin tinggi
penguasaan materi dan aktivitas belajar siswa, maka semakin tinggi pula tingkat
keberhasilan dalam pembelajaran yang ditandai dengan meningkatnya hasil
belajar siswa. Dengan menerapkan model kooperatif tipe TPS dalam kegiatan
pembelajaran, siswa akan mampu berfikir kritis dan dapat meningkatkan
aktivitasnya pada saat diskusi.
Skema kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dengan
bagan di bawah ini:
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Bagan 2.1
Kerangka Alur berpikir

Kondisi awal

a. Faktor guru :
1. Mengajar monoton dan kurang variasi secara verbal
2. Pengelompokkan siswa belum meningkatkan kemampuan
komunikasi dan keterampilan proses
3. Belum menerapkan model pembelajaran TPS
4. Kurang memanfaatkan media pembelajaran
b. Faktor siswa :
1. Kemampuan komunikasi siswa rendah
2. Keterlibatan siswa rendah
3. Siswa pasif dalam pembelajaran
4. Pembelajaran hanya didominasi siswa yang pandai.
c. Faktor KBM :
Metode yang digunakan kurang variatif, pembelajaran hanya
berpusat pada guru, sehingga KBM berlangsung sangat
membosankan.
d. Hasil Belajar Siswa
Sebanyak 84,9% siswa
Pembelajaran IPA.

belum

memenuhi

KKM

dalam

Dilaksanakan dengan langkah-langkah pembelajaran dengan model
pembelajaran TPS berbantuan media video. Adapun modifikasi
langkah pembelajaran adalah sebagai berikut:

Tindakan

1. Menyiapkan video yang sesuai dengan materi untuk siswa.
2. Memutarkan video yang berkaitan dengan materi untuk
merangsang ide siswa.
3. Memberikan pertanyaan atau masalah yang sesuai untuk
merangsang ide siswa
4. Meminta siswa untuk menuliskan jawaban dari permasalahan
yang diajukan guru sesuai dengan ide yang dipikirkan.
5. Memasangkan siswa untuk berdiskusi dari hasil jawaban yang
dituliskan.
6. Membimbing diskusi kelompok kecil.
7. Meminta pasangan untuk menyampaikan hasil diskusi didepan
kelas.
8. Meneruskan pemutaran video.
9. Menjelaskan dan mengkonfirmasi tentang materi yang berkaitan.

Kondisi akhir

a.
b.
c.

Keterampilan guru dalam mengajar IPA meningkat
Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA meningkat
Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA meningkat
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2.4 Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori, kajian empiris dan kerangka berpikir yang telah
diuraikan sebelumnya, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah:
a. Penerapan model TPS berbantuan media video pada Pembelajaran IPA pada
kelas VB SDN Wates 01 mampu meningkatkan keterampilan guru dalam
pembelajaran IPA.
b. Penerapan model TPS berbantuan media video pada Pembelajaran IPA pada
kelas VB SDN Wates 01 mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam
pembelajaran IPA.
c. Penerapan model TPS berbantuan media video Pembelajaran IPA pada kelas
VB SDN Wates 01 mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPA.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN
Rancangan penelitian ini adalah menggunakan penelitian tindakan kelas.
Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas VB SDN Wates 01 untuk meningkatkan
hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA.
Terdapat berbagai model penelitian tindakan kelas yang dikemukakan para
ahli. Namun secara umum siklus penelitian terdiri dari empat tahapan yang dilalui
yaitu

perencanaan

(planning),

pelaksanaan

tindakan

(acting),

observasi

(observing), dan refleksi (reflecting) (Arikunto, 2008: 16). Alur penelitian
tindakan kelas dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan 3.1 Tahap PTK
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Adapun penjelasan untuk masing-masing tahapan penelitian tindakan kelas
adalah sebagai berikut:
3.1.1 Perencanaan
Perencanaan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan oleh peneliti
untuk melaksanakan PTK. Langkah dalam perencanaan ini terdiri dari: 1)
Identifikasi masalah; 2) menganalisis dan merumuskan masalah; 3) analisis akar
penyebab masalah; 4) pengembangan intervensi (pemecahan masalah); dan 5)
menyusun rancangan tindakan.
Dalam pelaksanaan PTK ini (Mulyasa, 2011: 67), perencanaan yang
dilakukan adalah:
a. Menelaah kompetensi inti, kompetensi dasar, materi dan indikator bersama
team kolabolator.
b. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang ditetapkan dan skenario
pembelajaran IPA melalui model pembelejaran TPS berbantuan media video.
c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran video sesuai dengan materi yang
akan diperbaiki yaitu tentang daur air.
d. Menyiapkan alat tes evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
keterampilan guru dalam pembelajaran berupa tabel observasi .
3.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi
rancangan yang telah dilaksanakan, hal yang pelu diperhatikan dalam pelaksanaan
tindakan adalah guru harus menaati apa yang telah dirumuskan dalam rancangan
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dan tidak dibuat-buat. Selain itu guru harus melaksanakan penelitian secara wajar
dan tidak dibuat-buat pula. (Arikunto, 2008: 18)
PTK ini dilaksanakan selama tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam
satu kali pembelajaran. Siklus pertama yang dilakukan pembelajaran IPA dengan
model pembelajaran TPS berbantuan media video. Pada siklus 1 membahas
tentang siklus daur air dan hasil belajar belum mencapai indikator keberhasilan.
Oleh karena itu dilanjutkan siklus ke 2 dengan materi kegiatan manusia yang
dapat mempengaruhi siklus air dengan menerapkan perbaikan pada siklus 1 guru
serta tetap menerapkan model pembelajaran TPS berbantuan media video. Siklus
ke 3 dengan materi menghemat air yang dilakukan dengan mengevaluasi dan
memperbaiki kekurangan selama pelaksanaan dari siklus 2. Pelaksanaan siklus
tersebut bersifat menyesuaikan, dan pada penelitian ini siklus dilaksanakan
sampai siklus ke 3.
Pelaksanaan tindakan ini merupakan pelaksanaan pembelajaran yang
merupakan implementasi dari RPP, pelaksanaan tindakan itu sendiri meliputi
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. (BNSP, 2007: 14)
3.1.3 Observasi
Pada pelaksanaan tindakan guru harus melakukan observasi secara rinci
dan teliti, karena observasi tersebut akan berfungsi untuk mendokumentasikan
perubahan tindakan baik proses maupun hasilnya, yang akan digunakan sebagai
refleksi oleh peneliti maupun guru bersama kolaborator, dan sebagai dasar untuk
melakukan perencanaan dan tindak lanjut. (Arikunto, 2008: 19)
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Pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini melalui observasi
yang dilakukan bersamaan dengan penelitian tindakan. Dalam penelitian ini
aspek-aspek yang diamati/ diobservasi adalah keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan instrument yang telah disusun.
3.1.4 Refleksi
Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis (reflective) tentang
perubahan yang telah terjadi pada siswa, guru, dan suasana kelas. Pada tahap ini
guru sebagai peneliti menjawab pertanyaan mengapa (why), bagaimana (how),
sejauh mana (to what extent) intervensi ini telah menghasilkan perubahan secara
signifikan. Kolaborasi dengan rekan akan memainkan peran sentral dalam
memutuskan seberapa jauh tindakan telah membawa perubahan. (Arikunto, 2008:
19)
Berdasarkan hasil analisis, peneliti melakukan refleksi, dengan mengkaji
proses pembelajaran yaitu keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta hasil
belajar pada siswa kelas VB SDN Wates 01 Semarang, keefektifan proses
pembelajaran dapat dilihat dari ketercapaian indikator kinerja pada siklus pertama.
Kemudian tim kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus
berikutnya mengacu pada siklus sebelumnya.
3.2. PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN
Penelitian dengan menerapkan model pembelajaran TPS berbantuan media
video dilaksanakan dalam tiga siklus masing-masing terdiri dari satu
pembelajaran. Adapun rincian kegiatan pembelajarannya adalah sebagai berikut:
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3.2.1

Siklus Pertama

3.2.1.1 Perencanaan
Tahap perencanaan meliputi :
a. Menelaah standar kompetensi, kompetensi standar, materi dan indikator mata
pelajaran, khususnya IPA di kelas V semester 2 bersama tim kolaborasi.
b. Menyusun silabus sesuai indikator yang ditetapkan.
c. Menyusun perangkat pembelajaran dengan materi daur air menggunakan
langkah-langkah pembelajaran IPA melalui model TPS berbantuan media
video.
d. Menyiapkan media video yang berkaitan dengan daur air serta menyiapkan
sumber belajar berupa buku.
e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
f. Menyiapkan lembar observasi dan instrument penilaian untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan
akhir.
1. Guru masuk dan memberikan salam.
2. Guru mengkondisian kelas.
3. Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masingmasing.
4. Guru mengechek kehadiran siswa.
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5. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “siapa yang tidak mandi?”
kemudian melanjutkan pertanyaan dengan “darimana kalian bisa terus menerus
mendapatkan air bersih?”
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
7. Guru memutarkan video praktikum tentang proses daur air. (Eksplorasi)
8. Siswa memperhatikan video yang diputar di depan kelas. (Elaborasi)
9. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “Bagaimana menurutmu proses
daur air terjadi dengan kamu mengamati video yang dilakukan tadi ?”
(Eksplorasi)
10. Siswa menuliskan jawaban dari pertanyaan guru. (Elaborasi)
11. Guru meminta siswa untuk saling berpasangan dengan teman sebelahnya.
12. Siswa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pasangannya dari jawaban yang
sudah mereka tulis. (Elaborasi)
13. Guru meminta pasangan untuk menjelaskan hasil diskusi kedepan kelas.
(Eksplorasi)
14. Masing-masing pasangan berbagi hasil diskusinya kepada pasangan lain.
(Elaborasi)
15. Pasangan lain menyimak penjelasan dari pasangan yang menyampaikan
pendapatnya kedepan kelas. (Elaborasi)
16. Guru meminta kelompok lain untuk memberi tanggapan kepada kelompok
yang menyampaikan penjelasannya. (Eksplorasi)
17. Siswa lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang menjelaskan dan
menjelaskan hasil diskusinya. (Elaborasi)
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18. Guru memutarkan lagi video tentang daur air. (Eksplorasi)
19. Sambil memutarkan video guru menjelaskan materi tentang daur air.
(Eksplorasi)
20. Guru memberikan penguatan kepada siswa. (Konfirmasi)
21. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang
belum diketahui. (Eksplorasi)
22. Siswa bersama guru menyampaikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan
bersama.
23. Guru dan siswa melakukan refleksi.
24. Guru memberikan soal evaluasi.
25. Siswa berdoa dengan tenang sesuai kepercayaan masing-masing.
3.2.1.3 Observasi
Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan
observasi terhadap siswa, guru, dan suasana kelas dalam kegiatan pembelajaran.
a. Melalui lembar observasi keterampilan guru, peneliti mengamati keterampilan
guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam
menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran
berlangsung.
b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku
siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai
adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti
kegiatan pembelajaran.
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c. Melalui lembar catatan lapangan, peneliti menuliskan suasana kelas pada saat
pembelajaran.
3.2.1.4

Refleksi

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I.
b. Mengevaluasi secara umum proses dan hasil pembelajaran siklusI.
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus I. Adapun daftar
permasalahan yang muncul di antaranya yaitu:
1.

Media pembelajaran berupa video yang belum dapat menarik perhatian
siswa karena suara yang ada didalam video tersebut kurang bisa didengar
siswa. Sehingga beberapa siswa ramai sendiri dan tidak memperhatikan
video.

2.

Guru belum menyiapkan materi, sehingga pada saat menjelaskan masih
banyak siswa yang belum paham.

3.

Guru belum memberikan umpan balik ketika siswa menyampaikan hasil
diskusi.

4.

Inisiatif siswa dalam mengajukan pertanyaan masih rendah.

5.

Beberapa soal dalam evaluasi tidak dibahas guru saat pembelajaran.

d. Memperbaiki kelemahan untuk siklus 2.
e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2.
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3.2.2

Siklus Kedua

3.2.2.1 Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan
menyempurnakan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus pertama.
Tahap perencanaan meliputi :
a. Menelaah standar kompetensi, kompetensi standar, materi dan indikator mata
pelajaran, khususnya IPA di kelas V semester 2 bersama tim kolaborasi.
b. Menyusun silabus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
c. Menyusun perangkat pembelajaran dengan materi kegiatan manusia yang
mempengaruhi daur air menggunakan langkah-langkah pembelajaran IPA
melalui model TPS berbantuan media video.
d. Menyiapkan media video yang berkaitan dengan kegiatan manusia yang
mempengaruhi daur air serta menyiapkan sumber belajar berupa buku.
e. Guru menyiapkan pengeras suara agar video lebih jelas terdengar oleh siswa.
f. Guru menyiapkan materi agar lebih jelas ketika menjelaskan.
g. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
h. Menyiapkan lembar observasi dan instrument penilaian untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan
akhir.
1. Salam Guru masuk dan memberikan salam.
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2. Guru mengkondisian kelas.
3. Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masingmasing.
4. Guru mengechek kehadiran siswa.
5. Guru melakukan apersepsi dengan membahas sekilas tentang materi
sebelumnya yaitu tentang materi daur air dan mencoba menggali pengetahuan
siswa hubungan antara daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya.
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
7. Guru memutarkan video pancingan tentang bencana yang terjadi di Indonesia.
(Eksplorasi)
8. Siswa memperhatikan video yang diputarkan guru didepan kelas. (Elaborasi)
9. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “Kegiatan manusia apa saja yang
dapat mempengaruhi daur air?” (Eksplorasi)
10. Siswa menuliskan jawaban dari pertanyaan guru. (Elaborasi)
11. Guru meminta siswa untuk saling berpasangan dengan teman sebelahnya.
12. Siswa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pasangannya dari jawaban yang
sudah mereka tulis. (Elaborasi)
13. Guru meminta pasangan untuk menjelaskan hasil diskusi kedepan kelas.
(Eksplorasi)
14. Masing-masing pasangan berbagi hasil diskusinya kepada pasangan lain.
(Elaborasi)
15. Pasangan lain menyimak penjelasan dari pasangan yang menyampaikan
pendapatnya kedepan kelas. (Elaborasi)
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16. Guru meminta kelompok lain untuk memberi tanggapan kepada kelompok
yang menyampaikan penjelasannya. (Eksplorasi)
17. Siswa lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang menjelaskan.
(Elaborasi)
18. Guru menyajikan materi tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi daur
air dengan menggunakan media video. (Eksplorasi)
19. Guru menjelaskan tentang materi kegiatan manusia yang mempengaruhi daur
air. (Eksplorasi)
20. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi tentang kegiatan manusia
yang mempengaruhi daur air oleh guru menggunakan media video.
(Elaborasi)
21. Guru memberikan penguatan atau umpan balik kepada siswa. (Konfirmasi)
22. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang
belum diketahui. (Eksplorasi)
23. Siswa bersama guru menyampaikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan
bersama.
24. Guru dan siswa melakukan refleksi.
25. Guru memberikan soal evaluasi.
26. Guru memberikan pemantapan kepada siswa.
27. Siswa berdoa dengan tenang sesuai kepercayaan masing-masing.
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3.2.2.3 Observasi
Seperti pada siklus pertama, selama penelitian berlangsung peneliti
berkolaborasi dengan guru kelas melakukan observasi terhadap siswa dalam
kegiatan pembelajaran.
a. Melalui lembar observasi keterampilan guru, guru mengamati keterampilan
guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam
menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran
berlangsung.
b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku
siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai
adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti
kegiatan pembelajaran.
c. Melalui lembar catatan lapangan, peneliti menuliskan suasana kelas pada saat
pembelajaran.
3.2.2.4 Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 2.
b. Mengevaluasi secara umum proses dan hasil pembelajaran siklus 2.
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus 2. Adapun daftar
permasalahan yang muncul di antaranya yaitu:
1. Pengaturan pada LCD yang digunakan kurang besar sehingga siswa banyak
yang protes untuk layar lebih besar.
2. Dalam menyampaikan pendapat siswa masih malu-malu dan harus ditunjuk.
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3. Guru tidak memberikan reward sehingga pembelajaran kurang menarik
minat siswa.
4. Minat siswa untuk bertanya masih rendah.
d. Memperbaiki kelemahan siklus 2.
e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 3.
3.2.3

Siklus Ketiga

3.2.3.1 Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah memperbaiki dan
menyempurnakan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus kedua.
Tahap perencanaan meliputi :
a. Menelaah standar kompetensi, kompetensi standar, materi dan indikator mata
pelajaran, khususnya IPA di kelas V semester 2 bersama tim kolaborasi.
b. Menyusun silabus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
c. Menyusun

perangkat

pembelajaran

dengan

materi

menghemat

air

menggunakan langkah-langkah pembelajaran IPA melalui model TPS
berbantuan media video.
d. Menyiapkan media video yang berkaitan dengan daur air serta menyiapkan
sumber dan alat peraga.
e. Menyiapkan reward agar lebih menarik aktivitas siswa.
f. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
g. Menyiapkan lembar observasi dan instrument penilaian untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
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3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan
akhir.
1. Salam Guru masuk dan memberikan salam.
2. Guru mengkondisian kelas.
3. Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masingmasing.
4. Guru mengechek kehadiran siswa.
5. Guru melakukan apersepsi dengan membahas sekilas tentang materi
sebelumnya yaitu tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dan
mencoba menggali pengetahuan siswa tentang kegiatan manusia yang
mempengaruhi daur air yang salah satu caranya adalah menghemat air.
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
7. Guru memutarkan video pancingan seputar pentingnya air untuk kehidupan.
(Eksplorasi)
8. Siswa memperhatikan video yang diputarkan didepan kelas.
9. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “Coba tuliskan kegiatan apa saja
yang kamu lakukan untuk menghemat air?” (Eksplorasi)
10. Siswa menuliskan jawaban dari pertanyaan guru. (Elaborasi)
11. Guru meminta siswa untuk saling berpasangan dengan teman sebelahnya.
12. Siswa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pasangannya dari jawaban yang
sudah mereka tulis. (Elaborasi)
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13. Guru meminta pasangan untuk menjelaskan hasil diskusi kedepan kelas.
(Eksplorasi)
14. Masing-masing pasangan berbagi hasil diskusinya kepada pasangan lain.
(Elaborasi)
15. Pasangan lain menyimak penjelasan dari pasangan yang menyampaikan
pendapatnya kedepan kelas. (Elaborasi)
16. Guru meminta kelompok lain untuk memberi tanggapan kepada kelompok
yang menyampaikan penjelasannya. (Elaborasi)
17. Siswa lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang menjelaskan.
(Elaborasi)
18. Guru menyajikan materi tentang kegiatan manusia untuk menghemat air
menggunakan media video. (Eksplorasi)
19. Guru menjelaskan materi tentang pentingnya menghemat air. (Eksplorasi)
20. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi tentang menghemat air oleh
guru menggunakan media video. (Eksplorasi)
21. Guru memberikan penguatan atau umpan balik kepada siswa. (Konfirmasi)
22. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi yang
belum diketahui. (Eksplorasi)
23. Siswa bersama guru menyampaikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan
bersama.
24. Guru dan siswa melakukan refleksi
25. Guru memberikan soal evaluasi
26. Guru memberikan pemantapan kepada siswa
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27. Siswa berdoa dengan tenang sesuai kepercayaan masing-masing
3.2.3.3 Observasi
Seperti pada siklus pertama dan kedua, selama penelitian berlangsung
peneliti berkolaborasi dengan guru kelas melakukan observasi terhadap siswa
dalam kegiatan pembelajaran.
a. Melalui lembar observasi keterampilan guru, peneliti mengamati keterampilan
guru dalam pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam
menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran
berlangsung.
b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku
siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai
adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti
kegiatan pembelajaran.
c. Melalui lembar catatan lapangan, peneliti menuliskan suasana kelas pada saat
pembelajaran.
3.2.3.4 Refleksi
a.

Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 3.

b.

Mengevaluasi secara umum proses dan hasil pembelajaran siklus 3.

c.

Menemukan permasalahan yang muncul pada siklus 3. Permasalahan yang
masih muncul yaitu rendahnya minat bertanya anak pada saat berdiskusi.

d.

Merencanakan perbaikan pembelajaran untuk mempertahankan mutu secara
berkelanjutan dan membuat laporan penelitian.

64

3.3. SUBJEK PENELITIAN
Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di SD Negeri Wates 01 Semarang
dengan subyek penelitian guru dan siswa kelas VB sebanyak 33 siswa yang terdiri
dari 15 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.
3.4. LOKASI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Wates 01 bertempat di jalan
manggis nomor 02 kelurahan wates ngaliyan semarang.
3.5. VARIABEL PENELITIAN
Variabel yang diteliti meliputi:
1. Keterampilan

guru

dalam melaksanakan pembelajaran

IPA dengan

menggunakan model TPS berbantuan media Video.
2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model
pembelajaran TPS berbantuan media Video.
3. Hasil Belajar siswa kelas VB SD Negeri wates 01 dalam pembelajaran IPA
dengan menggunakan model pembelajaran TPS berbantuan media Video.
3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1. Sumber Data
3.6.1.1. Siswa
Sumber data siswa kelas VB SDN Wates 01 Semarang diperoleh dari hasil
observasi yang sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga
dengan data aktivitas siswa dan hasil belajar (evaluasi) dalam pembelajaran IPA
melalui model TPS berbantuan media video.
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3.6.1.2. Guru
Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru kelas
dalam pembelajaran IPA melalui model TPS berbantuan media video.
3.6.1.3. Data Dokumen
Data dokumen dari penelitian ini diambil dari hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPA sebelumnya serta foto dan video pelaksanaan pembelajaran IPA
melalui model TPS berbantuan media video.
3.6.1.4. Catatan Lapangan
Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama
proses pembelajaran berupa suasana dalam pembelajaran IPA.
3.6.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
metode tes dan non-tes.
3.6.2.1 Teknik Tes
Menurut Poerwanti (2008: 4-3) Tes adalah himpunan pertanyaan yang
harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugastugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu
aspek tertentu dari peserta tes.
Tes dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur atau memberi
angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar
yang merupakan alat ukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi IPA.
3.6.2.2 Teknik Non-Tes
Metode non-tes dalam penelitian ini diantaranya menggunakan:
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3.6.2.2.1. Metode Observasi
Observasi adalah suatu proses observasi dan pencatatan secara sistematis,
logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang
sebenarnya maupun situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Observasi
tidak hanya digunakan dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam bidang
penelitian. (Zainal, 2013: 153)
Observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang berisikan bagaimana
keterampilan guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan model
pembelajaran TPS berbantuan media video.
3.6.2.2.2. Metode Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan
mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar baik melalui foto maupun video
rekaman. Hal ini dimaksudkan untuk merekam segala aktivitas pembelajaran yang
terjadi agar tidak lupa.
3.6.2.2.3. Catatan Lapangan
Catatan lapangan adalah catatan yang berisi hal-hal yang tidak dapat
terekam melalui lembar observasi. Berfungsi untuk memperkuat data yang
diperoleh selama pembelajaran (Arikunto, 2008: 78). Catatan lapangan digunakan
peneliti untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran.
3.6.3. Jenis Data
3.6.3.1 Data Kuantitatif
Menurut Sudjana (2005: 4) data kuantitatif adalah data yang berbentuk
bilangan yang harganya berubah-ubah atau bersifat variabel. Dan dari nilainya
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dikenal dua golongan yaitu data dengan variabel diskrit dan data dengan variabel
kontinu. Sedangkan menurut Herrhyanto dan Aqib (2008: 1.9) data kuantitatif
adalah data yang berbentuk bilangan.
Data kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan dengan hasil belajar
siswa dalam pembelajaran IPA melalui model TPS berbantuan media video yang
diperoleh dari tes tertulis maupun tes lisan.
3.6.3.2 Data Kualitatif
Data yang dikategorikan menurut lukisan, yang menunjukkan kualitas
obyek disebut data kualitatif (Sudjana, 2005: 4). Sedangkan menurut Herryanto
dan Aqib (2008, 1.9) data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau
atribut.
Data kualitatif dari penelitian diperoleh dari data hasil observasi dengan
menggunakan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa, dan catatan
lapangan dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran TPS berbantuan
media video.
3.6.4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah:
3.6.4.1 Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa. Analisis tingkat
keberhasilan diperoleh setelah proses pembelajaran pada setiap siklus, dengan
memberikan tes tertulis pada tes akhir siklus dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
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3.6.4.1.1. Data Hasil Belajar Siswa
Poerwanti, dkk. (2008: 6-3) menyebutkan bahwa cara penskoran terhadap
tes adalah sebagai berikut:
𝐵

Skor = 𝑁 x 100
Keterangan:
B = Jumlah benar
N = Banyaknya butir soal (skor maksimal)
3.6.4.1.2. Data Nilai Rata-Rata Belajar Siswa
X=

x 100%

Keterangan : X = nilai rata-rata
∑x = jumlah semua nilai siswa
∑N = jumlahh siswa
(Aqib, 2014: 40)
3.6.4.1.3. Data Ketuntasan Belajar Siswa
P=

x 100%
Keterangan: P = persentase
(Aqib, 2011:41)

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kategori ketuntasan belajar
siswa yang dikelompokkan kedalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan
kategori sebagai berikut:
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Tabel 3.1
KKM SDN Wates 01 Semarang Mata Pelajaran IPA kelas V
Kategori ketuntasan
Kualifikasi
≥65
Tuntas
<65
Tidak Tuntas
Sumber : Kurikulum SDN Wates 01 Semarang
Aqib, dkk. (2014) menjelaskan kategori tingkat keberhasilan siswa dalam
% adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kategori Tingkat Keberhasilan Siswa
Tingkat Keberhasilan %
Kualifikasi
> 80%
Sangat Tinggi
60 – 79 %
Tinggi
40 – 59 %
Sedang
20 – 39 %
Rendah
<20%
Sangat Rendah

3.6.4.2 Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari data hasil observasi keterampilan guru dan
aktivitas siswa pada saat pembelajaran, catatan lapangan, dan kuesioner (angket)
dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model TPS berbantuan media
video.
Menurut Herryanto (2008: 5.3) empat kategori dapat dituliskan dalam
bentuk huruf yaitu Sangat Baik (A), Baik (B), Cukup (C), Kurang (D). Pembagian
rentang menjadi 4 kategori dilakukan dengan menghitung kuartil (Quartil) dari
jumlah skor yang ada. Skor dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
R = Skor Rendah
T = Skor Tinggi
n = Banyaknya skor
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Menurut Herrhyanto (2008: 6.4-6.5) untuk menentukan kuartil ditemukan
rumus sebagai berikut :
1) K1 = Kuartil Pertama
Letak K1 = ( n +2) untuk data genap atau K1 = (n + 1) untuk data ganjil
2) K2 = Median
Letak K2 = (n + 1) untuk data ganjil atau genap
3) K3 = Kuartil Ketiga
Letak K3 = (n + 2) untuk data genap atau K3 = (n + 1)
4) K4 = Kuartil Keempat = T
Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam
tabel kategori ketuntasan data kualitatif sebagai berikut:
Tabel 3.3
Kategori Penilaian Kualitatif
Skor yang diperoleh
Kategori
Sangat Baik (A)
< skor ≤ T
Baik (B)
< skor <
Cukup (C)
< skor <
Kurang (D)
R ≤ skor <
Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat klasifikasi tingkatan nilai
untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru guru dan aktivitas siswa
sebagai berikut:

1. Kualifikasi Keterampilan Guru
1. Letak K1 = (n + 1) = (28 + 2) = × 30 = 7,5
2. Letak K2 = (n + 1) = (28 + 1) = × 29 = 14,5
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3. Letak K3 = (n + 2) = (28 + 2) = × 30 = 22,5
4. Letak K4 = 28
Tabel 3.4
Kategori Penilaian Keterampilan Guru
Skor yang diperoleh
Kategori
23<skor≤28
Sangat Baik (A)
15<skor≤23
Baik (B)
8<skor≤15
Cukup (C)
7≤skor≤8
Kurang (D)

2. Kualifikasi Aktivitas Siswa
1. Letak K1 = (n + 1) = (32 + 2) = × 34 = 8,5
2. Letak K2 = (n + 1) = (32 + 1) = × 33 = 16,5
3. Letak K3 = (n + 2) = (32 + 2) = × 34 = 25,5
4. Letak K4 = 28

Tabel 3.5
Kategori Penilaian Aktivitas Siswa
Skor yang diperoleh
Skala Penilaian
26<skor≤32
Sangat Baik (A)
17<skor≤26
Baik (B)
9<skor≤17
Cukup (C)
8≤skor≤9
Kurang (D)
Tabel diatas diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dan
aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran TPS berbantuan media Video.
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3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN
Model pembelajaran TPS berbantuan media video dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Wates 01 Semarang dengan
indikator sebagai berikut:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran TPS
berbantuan media video meningkat dengan kategori sangat baik
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui model pembelajaran TPS
berbantuan media video meningkat dengan kategori sangat baik.
c. Hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui model TPS berbantuan video
mengalami ketuntasan belajar klasikal minimal 80% dan kategori ketuntasan
minimal ≥ 65.

BAB V
PENUTUP

5.1. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dan pembahasan tindakan
mengenai peningkatan kualitas pembelajaran pada keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran TPS
berbantuan media video pada siswa kelas VB SD Negeri Wates 01 maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1.

Keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran Think Pair Share
berbantuan media video mengalami peningkatan. Hasil penelitian siklus 1
memperoleh skor 16 dengan kategori baik, siklus 2 mendapat skor 25 dengan
kategori sangat baik, dan siklus 3 mendapat skor 27 dengan kategori sangat
baik.

2.

Aktivitas siswa dalam menerapkan model pembelajaran Think Pair Share
berbantuan media video mengalami peningkatan. Hasil penelitian siklus 1
memperoleh rata-rata skor 24,36 dengan kategori baik, siklus 2 mendapat
skor 25,67 dengan kategori baik, dan siklus 3 mendapat skor 28,77 dengan
kategori sangat baik.

3.

Hasil belajar siswa dalam menerapkan model pembelajaran Think Pair Share
berbantuan media video mengalami peningkatan. Hasil penelitian siklus 1
memperoleh rata-rata nilai

63,63 dengan persentase ketuntasan 60,60%

dengan kategori baik, siklus 2 mendapat rata-rata nilai 73,72 dengan
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persentase ketuntasan 72,73% dengan kategori baik, dan siklus 3 mendapat
nilai rata-rata 87 dengan persentase 93% dengan kategori sangat baik.
5.2. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti, maka
peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:
1.

Hendaknya guru menggunakan model pembelajaran TPS berbantuan media
video terutama pada pembelajaran IPA. Karena dapat menumbuhkan motivasi
belajar siswa dan menekankan siswa untuk berfikir secara individu terlebih
dahulu kemudian berdiskusi dengan pasangan dan menyampaikan hasil
diskusi. Sehingga siswa dapat berpikir kritis dan menumbuhkan sikap sosial
yang menjadikan pembelajaran lebih bermakna.

2.

Model pembelajaran TPS berbantuan media video sangat sesuai diterapkan
guru karena dapat meningkatkan kreatifitas guru dalam merencanakan dan
melaksanakan pembelajaran.

3.

Model pembelajaran TPS berbantuan media video dapat dijadikan refrensi
dalam penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
disekolah.
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LAMPIRAN 1
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Penerapan Model Pembelajaran TPS Berbantuan Media Video untuk
Meningkatkan
Kualitas Pembelajaran IPA Pada Kelas VB SDN Wates 01 Semarang
NO

Variabel

Indikator

Sumber
Data

1.

Keterampiilan
guru dalam
pembelajaran IPA
melalui model
TPS berbantuan
media Video

1. Menggunakan
media video
sebagai
pendukung
pembelajaran
2. Memberikan
pertanyaan
kepada siswa
untuk
merangsang ide
siswa
3. Mengarahkan
perhatian siswa
agar dapat agar
dapat mengikuti
pembelajaran
dengan baik
4. Membimbing
siswa untuk
berpasangan dan
bertukar
pendapat dalam
diskusi
5. Membimbing
siswa dalam
menyampaikan
hasil diskusi
6. Menjelaskan
materi sesuai
dengan indikator
pembelajaran
7. Memberikan

1. Guru
2. Foto
3. Catatan
Lapanga
n

Instrumen
Pengumpulan
Data
1. Lembar
observasi
2. Catatan
Lapangan
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penguatan
terhadap hasil
kerja siswa
2.

3.

Aktivitas siswa
1. Mendengarkan
dalam
dan
pembelajaran IPA
memperhatikan
melalui model
media video yang
TPS berbantuan
ditampilkan dalam
media Video
pembelajaran
2. Mampu
memberikan
jawaban terhadap
pertanyaan yang
diberikan secara
individu
3. Mampu
melaksanakan
pembelajaran
mandiri dan
kelompok
4. Mampu berdiskusi
dengan pasangan
5. Menyampaikan
hasil diskusi
kelompok
6. Menanggapi hasil
diskusi dari
kelompok lain
7. Memperhatikan
penjelasan dari
guru
8. Antusias siswa
dalam mengikuti
pembelajaran
1.
Mendeskripsikam
Hasil belajar
proses daur air.
siswa dalam
2.
Mengidentifikasi
pembelajaran IPA
sifat-sifat air.
melalui model
3.
Menceritakan
TPS berbantuan
proses daur air.
media Video

4. Mendeskripsikan
kegiatan manusia
yang
dapat
mempengaruhi daur
air.
5. Mengidentifikasi

1. Siswa
2. Foto
3. Catatan
Lapanga
n

1. Lembar
observasi
2. Catatan
Lapangan

1. Siswa
1. Tes tertulis
2. Hasil
2. Uraian
penilaia
Objektif
n
tertulis
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6.

7.

8.

9.

dampak
kegiatan
manusia yang dapat
mempengaruhi daur
air.
Menjelaskan
kegiatan manusia
yang
dapat
mempengaruhi daur
air.
Mendeskripsikan
kegiatan manusia
untuk menghemat
air.
Mengidentifikasi
contoh
kegiatan
manusia
untuk
menghemat air
Menjelaskan
kegiatan manusia
untuk menghemat
air
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LAMPIRAN 2
LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH PEMBELAJARAN
IPA MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE BERBENTUAN MEDIA
VIDEO
Langkah Pembelajaran
Model Pembelajaran TPS

Langkah Pembelajaran
Media Video

1. Guru mengajukan
suatu pertanyaan atau
masalah yang
dikaitkan dengan
pelajaran.
2. Masing – masing
siswa memikirkan
dan mengerjakan
tugas tersebut sendiri
– sendiri terlebih
dahulu.
3. Siswa berpasangan,
dan setiap pasangan
mendiskusikan apa
yang mereka peroleh.
4. Guru meminta
masing-masing
pasangan untuk
berbagi ke seluruh
kelas apa yang telah
mereka diskusikan.

1. Guru
menyiapkan
media Video yang
sesuai
dengan
pembelajaran.
2. Guru
memutarkan
media Video.
3. Guru
Mengadakan
Diskusi
4. Guru memutarkan dua
kali atau lebih untuk
memperhatikan aspekaspek tertentu.
5. Agar tidak dianggap
media hiburan semata
guru
menjelaskan
materi dari media
Video
6. Guru mengetes berapa
banyak yang dapat
mereka tangkap dari
video tersebut.

Modifikasi Langkah
Pembelajaran Model TPS
berbantuan Media Video
1. Menyiapkan video
yang sesuai dengan
materi untuk siswa.
2. Memutarkan video
yang berkaitan dengan
materi untuk
merangsang ide siswa.
3. Memberikan
pertanyaan atau
masalah yang sesuai
untuk merangsang ide
siswa
4. Meminta siswa untuk
menuliskan jawaban
dari permasalahan yang
diajukan guru sesuai
dengan ide yang
dipikirkan.
5. Memasangkan siswa
untuk berdiskusi dari
hasil jawaban yang
dituliskan.
6. Membimbing diskusi
kelompok kecil.
7. Meminta pasangan
untuk menyampaikan
hasil diskusi didepan
kelas.
8. Meneruskan pemutaran
video.
9. Menjelaskan dan
mengkonfirmasi
tentang materi yang
berkaitan
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LAMPIRAN 3

PETUNJUK PENETAPAN KISI-KISI INSTRUMEN INDIKATOR
KETERAMPIILAN GURU PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI
MODEL TPS BERBANTUAN MEDIA VIDEO
Keterampiilan Dasar
Mengajar Guru

1. Keterampiilan
memberi variasi
dalam pembelajaran.

2. Keterampiilan
bertanya untuk
merangsang ide
siswa.
3. Keterampiilan
mengelola kelas agar
siswa kondusif.

4. Keterampiilan
membimbing
kelompok kecil.
5. Keterampiilan
membimbing diskusi.

6. Keterampiilan
menguasai materi

Modifikasi Langkah
Pembelajaran
menggunakan Model TPS
Berbantuan Media Video
1. Menyiapkan video
yang sesuai dengan
materi untuk siswa.
2. Memutarkan video
yang berkaitan
dengan materi untuk
merangsang ide
siswa.
3. Memberikan
pertanyaan atau
masalah yang sesuai
untuk merangsang ide
siswa.
4. Meminta siswa untuk
menuliskan jawaban
dari permasalahan
yang diajukan guru
sesuai dengan ide
yang dipikirkan.
5. Memasangkan siswa
untuk berdiskusi dari
hasil jawaban yang
dituliskan.
6. Membimbing diskusi
kelompok kecil.
7. Meminta pasangan
untuk menyampaikan
hasil diskusi didepan
kelas.
8. Meneruskan
pemutaran video.

Indikator Keterampiilan
Guru

1. Menggunakan media
video sebagai
pendukung
pembelajaran.

2. Memberikan
pertanyaan kepada
siswa untuk
merangsang ide siswa
3. Mengarahkan
perhatian siswa agar
dapat mengikuti
pembelajaran dengan
baik
4. Membimbing siswa
untuk berpasangan
dan bertukar pendapat
dalam diskusi.
5. Membimbing siswa
dalam menyampaikan
hasil diskusi .

6. Menjelaskan materi
sesuai dengan
indikator
pembelajaran dengan
menggunakan video
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7. Keterampiilan
memberikan
penguatan
8. Keterampiilan
Membuka dan
Menutup Pelajaran

9. Menjelaskan dan
mengkonfirmasi
tentang materi yang
berkaitan
-

7. Memberikan
penguatan terhadap
hasil kerja siswa
-
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LAMPIRAN 4
PETUNJUK PENETAPAN KISI-KISI INSTRUMEN INDIKATOR
AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL
TPS BERBANTUAN MEDIA VIDEO
Aktivitas Siswa

1. Visual activities

2. Oral activities

3. Listening
activities

Modifikasi Langkah
Pembelajaran menggunakan
Model TPS Berbantuan Media
Video
1. Menyiapkan video yang
sesuai dengan materi untuk
siswa.
2. Memutarkan video yang
berkaitan dengan materi
untuk merangsang ide
siswa.
3. Memberikan pertanyaan
atau masalah yang sesuai
untuk merangsang ide
siswa.

4. Meminta siswa untuk
menuliskan jawaban dari
permasalahan yang
diajukan guru sesuai
dengan ide yang dipikirkan.

4. Writing activities 5. Memasangkan siswa untuk
berdiskusi dari hasil
jawaban yang dituliskan.
5. Drawing
6. Membimbing diskusi
activities
kelompok kecil.

6. Motor activities

7. Meminta pasangan untuk
menyampaikan hasil
diskusi didepan kelas.

7. Mental activities

8. Meneruskan pemutaran
video.

Indikator Langkah
Pembelajaran
menggunakan Model TPS
Berbantuan Media Video
1. Mendengarkan dan
memperhatikan media
video yang
ditampilkan dalam
pembelajaran (Visual
Activities dan
Listening Activities)
2. Mampu memberikan
jawaban terhadap
pertanyaan yang
diberikan secara
individu (Writing
Activities dan
Drawing Activities)
3. Mampu
melaksanakan
pembelajaran mandiri
dan kelompok
(Listening,Writing,
Mental dan Oral
Activities)
4. Mampu berdiskusi
dengan pasangan
(Oral Activities)
5. Menyampaikan hasil
diskusi kelompok
(Oral activities dan
mental activities)
6. Menanggapi hasil
diskusi dari kelompok
lain (Oral activities
dan mental activities)
7. Memperhatikan
penjelasan dari guru
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8. Emotional
activities

9. Menjelaskan dan
mengkonfirmasi tentang
materi yang berkaitan

(Visual Activities dan
Listening Activities)
8. Antusias siswa dalam
mengikuti
pembelajaran
(Emotional Activities)
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LAMPIRAN 5
KETERKAITAN
KETERKAITAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU PADA
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL TPS BERBANTUAN MEDIA
VIDEO

Modifikasi Langkah Pembelajaran
menggunakan Model TPS Berbantuan
Media Video
1. Menyiapkan video yang sesuai
dengan materi untuk siswa.
2. Memutarkan video yang berkaitan
dengan materi untuk merangsang
ide siswa.
3. Memberikan pertanyaan atau
masalah yang sesuai untuk
merangsang ide siswa.
4. Meminta siswa untuk menuliskan
jawaban dari permasalahan yang
diajukan guru sesuai dengan ide
yang dipikirkan.
5. Memasangkan siswa untuk
berdiskusi dari hasil jawaban yang
dituliskan
6. Membimbing diskusi kelompok
kecil.
7. Meminta pasangan untuk
menyampaikan hasil diskusi
didepan kelas
8. Meneruskan pemutaran video.
9.

Menjelaskan dan mengkonfirmasi
tentang materi yang berkaitan.

Indikator Kegiatan Guru dengan melalui
Model Pembelajaran TPS berbantuan
Media Video
1. Menggunakan media video sebagai
pendukung pembelajaran

2. Memberikan pertanyaan kepada
siswa untuk merangsang ide siswa
3. Mengarahkan perhatian siswa agar
dapat mengikuti pembelajaran
dengan baik
4. Membimbing siswa untuk
berpasangan dan bertukar pendapat
dalam diskusi

5. Membimbing siswa dalam
menyampaikan hasil diskusi
6. Menjelaskan materi sesuai dengan
indikator pembelajaran
7. Memberikan penguatan terhadap
hasil kerja siswa
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LAMPIRAN 6
KETERKAITAN
KETERKAITAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA PADA
PEMBELAJARAN IPA MELALUI MODEL TPS BERBANTUAN MEDIA
VIDEO
Modifikasi Langkah Pembelajaran
menggunakan Model TPS Berbantuan
Media Video
1. Menyiapkan video yang sesuai
dengan materi untuk siswa.
2. Memutarkan video yang berkaitan
dengan materi untuk merangsang ide
siswa.
3. Memberikan pertanyaan atau
masalah yang sesuai untuk
merangsang ide siswa.

Indikator Kegiatan Siswa dengan
melalui Model TPS berbantuan Media
Video
1. Mendengarkan dan memperhatikan
media video yang ditampilkan
dalam pembelajaran

4. Meminta siswa untuk menuliskan
jawaban dari permasalahan yang
diajukan guru sesuai dengan ide
yang dipikirkan.
5. Memasangkan siswa untuk
berdiskusi dari hasil jawaban yang
dituliskan
6. Membimbing diskusi kelompok
kecil.
7. Meminta pasangan untuk
menyampaikan hasil diskusi didepan
kelas

3. Mampu melaksanakan pembelajaran
mandiri dan kelompok

8. Meneruskan pemutaran video.

7. Memperhatikan penjelasan dari guru

9. Menjelaskan dan mengkonfirmasi
tentang materi yang berkaitan.

8. Antusias siswa dalam mengikuti
pembelajaran

2. Mampu memberikan jawaban
terhadap pertanyaan yang diberikan
secara individu

4. Mampu berdiskusi dengan pasangan

5. Menyampaikan hasil diskusi
kelompok
6. Menanggapi hasil diskusi dari
kelompok lain
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LAMPIRAN 7
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) KELAS V SEMESTER II
SDN WATES 01 SEMARANG

Disusun untuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Oleh:
Koni Fitriani Sutrisno
1401411054

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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SILABUS
Nama Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam
Kompetensi Dasar
7.4

Mendiskripsikan
proses daur air
dan kegiatan
manusia yang
dapat
mempengaruhin
ya

Indikator
7.4.1 Mendeskripsikam
proses daur air.
7.4.2 Mengidentifikasi
sifat-sifat air.
7.4.3 Menceritakan
proses daur air.

Materi
Daur Air

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu
1. Memperhatikan media 2 Jam
pelajaran
video yang disiapkan
2. Memeperhatikan
pertanyaan guru
3. Mengerjakan
sendiri
pertanyaan
yang
diberikan oleh guru
4. Membentuk pasangan
dengan sebelahnya
5. Mendiskusikan
dari
yang
mereka
tulis
kepada pasangannya.
6. Membagikan
hasil
diskusi
dengan
pasangannya
didepan

Penilaian
Rubrik
Evaluasi

Sarana dan
Sumber
1. Kurikulum
Tingkat
Satuan
Pendidikan
(BNSP)
2. Buku
Sekolah
Elektronik
(BSE) IPA
Kelas V
3. Media
Video
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kelas.
7. Menanggapi
hasil
diskusi pasangan yang
maju kedepan
8. Memperhatikan kembali
video yang diputarkan.
9. Memperhatikan
penjelasan materi dari
guru
10.
Memperhatikan
konfirmasi dari guru.
Karakter yang diharap: Disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian, kerja sama, toleransi, percaya, dan keberanian
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Hari/Tanggal

: Selasa, 17 Maret 2015

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam
B. Kompetensi Dasar
7.4 Mendiskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya
C. Indikator
7.4.1
7.4.2
7.4.3

Mendeskripsikam proses daur air.
Mengidentifikasi sifat-sifat air.
Menceritakan proses daur air.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui penanyangan video, siswa dapat mendeskripsikan proses daur air
dengan tepat.
2. Melalui penayangan video, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat air dengan
tepat.
3. Melalui lembar kerja siswa, siswa dapat menceritakan proses daur air dengan
baik.
Karakter yang diharapkan
Disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian, kerja sama, toleransi, percaya, dan
keberanian
E. Materi Ajar
Proses Daur Air
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F. Model Pembelajaran
Model Pembelajaran: Think Pair Share
G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Kegiatan
Deskripsi
Waktu
Kegiatan
2.4.2. Pra kegiatan :
10 menit
pendahuluan
26. Salam
27. Pengkondisian kelas
28. Mempersiapkan
perangkat
pembelajaran
29. Meminta siswa untuk khusuk
dalam berdo‟a
2.4.3. Kegiatan awal :
30. Menarik perhatian siswa
31. Memotivasi siswa
32. Apersepsi dengan menanyakan
seputar tentang air
33. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
Kegiatan Inti

a. Guru memutarkan video tentang 40 menit
daur air (Eksplorasi)
b. Siswa memperhatikan video yang
diputar di depan kelas. (Elaborasi)
c. Guru mengajukan masalah kepada
siswa
“Bagaimana
menurutmu
proses daur air terjadi dengan kamu
mengamati video yang dilakukan
tadi ?” (Eksplorasi)
d. Siswa menuliskan jawaban dari
pertanyaan guru. (Elaborasi)
e. Guru meminta siswa untuk saling
berpasangan
dengan
teman
sebelahnya.
f. Siswa berdiskusi dan bertukar
pikiran dengan pasangannya dari
jawaban yang sudah mereka tulis.
(Elaborasi)
g. Guru meminta pasangan untuk
menjelaskan hasil diskusi kedepan
kelas. (Eksplorasi)
h. Masing-masing pasangan berbagi
hasil diskusinya kepada pasangan
lain. (Elaborasi)
i. Pasangan lain menyimak penjelasan
dari pasangan yang menyampaikan
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j.

k.

l.
m.

n.
o.

p.

Kegiatan
Penutup

1.
2.
3.

4.
5.
6.

pendapatnya
kedepan
kelas.
(Elaborasi)
Guru meminta kelompok lain untuk
memberi
tanggapan
kepada
kelompok yang menyampaikan
penjelasannya. (Eksplorasi)
Siswa lain memberikan tanggapan
kepada kelompok yang menjelaskan.
(Elaborasi)
Guru memutarkan lagi video tentang
daur air. (Eksplorasi)
Sambil memutarkan video guru
menjelaskan materi tentang daur air.
(Eksplorasi)
Guru memberikan penguatan kepada
siswa. (Konfirmasi)
Guru
memberikan
kesempatan
kepada siswa untuk bertanya materi
yang belum diketahui. (Eksplorasi)
Siswa bersama guru menyampaikan
hasil diskusi yang telah dilaksanakan
bersama.
Guru melakukan refleksi
20 menit
Guru memberikan soal evaluasi
Guru memberikan tindak lanjut
kepada siswa (melakukan remedial
atau pengayaan)
Guru memberikan pemantapan
kepada siswa
Siswa berdoa dengan tenang sesuai
kepercayaan masing-masing
Salam

H. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Sumber
2.4.4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BNSP)
2.4.5. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas V
2. Media
2.4.6. Video
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Lampiran 1
MATERI AJAR

Siklus hidrologi atau disebut juga siklus air adalah proses yang didukung oleh
energi matahari, yang menggerakan air antara lautan, langit, dan tanah. Siklus air
merupakan air yang bersirkulasi dari tanah ke udara dalam suatu siklus yang
berkelanjutan.
Air adalah kekuatan pendorong dari semua alam (Leonardo da Vinci). Benar
dinyatakan oleh pelukis dan pematung terkenal ini, air adalah salah satu zat yang
paling penting di bumi, karena semua organisme hidup membutuhkan air untuk
bertahan hidup. Selain itu, itu adalah fakta yang diketahui bahwa air mencakup
sekitar 70% dari permukaan bumi. Siklus air, juga dikenal sebagai siklus
hidrologi, dapat didefinisikan sebagai „suatu siklus terus menerus, tak berujung
dan penguapan air secara alami, berikutnya kondensasi, dan pengendapan sebagai
hujan dan salju. ”

Air adalah dasar dari semua proses hidup. Lebih dari setengah dari tubuh manusia
terdiri dari air, sementara sel-sel manusia lebih dari 70 persen air. Dengan
demikian, sebagian besar hewan darat membutuhkan pasokan air segar untuk
bertahan hidup. Namun, ketika memeriksa penyimpanan-penyimpanan air di
bumi, 97,5 persen itu adalah air asin non-minuman. Air yang tersisa, 99 persen
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terkunci dibawah tanah sebagai air atau es. Jadi, kurang dari 1 persen dari air
tawar yang mudah diakses dari danau dan sungai.
Banyak makhluk hidup, seperti tanaman, hewan, dan jamur, tergantung pada
jumlah kecil pasokan air permukaan yang segar, kekurangan air dapat memiliki
efek besar pada dinamika ekosistem. Manusia, tentu saja, telah mengembangkan
teknologi untuk meningkatkan ketersediaan air, seperti menggali sumur untuk
mengambil air tanah, menyimpan air hujan, dan menggunakan desalinasi untuk
mendapatkan air minum dari laut. Meskipun pengejaran air minum ini telah
berlangsung sepanjang sejarah manusia, pasokan air bersih masih menjadi
masalah utama di zaman modern.
Siklus air sangat penting untuk dinamika ekosistem karena memiliki pengaruh
besar pada iklim dan, dengan demikian, pada lingkungan ekosistem. Misalnya,
ketika air menguap, tidak memakan energi dari sekitarnya, pendinginan
lingkungan. Ketika mengembun, ia melepaskan energi, pemanasan lingkungan.
Tahap penguapan adalah siklus memurnikan air, yang kemudian mengisi ulang
tanah dengan air tawar.
Aliran air cair dan es mengangkut mineral di seluruh dunia. Hal ini juga terlibat
dalam pembentuk kembali fitur geologi bumi melalui proses termasuk erosi dan
sedimentasi. Siklus air juga penting untuk pemeliharaan yang paling hidup dan
ekosistem di planet ini. Sebagian besar air di bumi disimpan untuk waktu yang
lama di lautan, tanah, dan es. Waktu tinggal adalah ukuran waktu rata-rata
molekul air individual tetap dalam reservoir tertentu. Sejumlah besar air bumi
terkunci di tempatnya pada waduk ini seperti es, di bawah tanah, dan di laut, dan,
dengan demikian, tidak tersedia untuk siklus jangka pendek (hanya air permukaan
yang bisa menguap).
Proses dari siklus air meliputi proses sebagai berikut:






Evaporasi, yaitu proses penguapan dari benda-benda mati yang merupakan
proses perubahan dari wujud air menjadi gas.
Transpirasi, yaitu proses penguapan yang dilakukan oleh tumbuhtumbuhan melalui permukaan daun.
Evapotranspirasi, yaitu proses penggabungan antara evaporasi dan
transpirasi.
Kondensasi, yaitu perubahan dari uap air rnenjadi titik-titik air
(pengembunan) akibat terjadinya penurunan salju.
Infiltrasi, yaitu proses pembesaran atau pergerakan air ke dalam tanah
melalui pori-pori tanah.
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Lampiran 2
MEDIA PEMBELAJARAN

1. Video Daur Air
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Lampiran 3
LEMBAR KERJA SISWA
Nama Siswa :
No Abs

:

Petunjuk:
1. Tulislah Nama dan Nomor Absenmu
2. Jawablah pertanyaan “Bagaimana menurutmu proses daur air terjadi dengan
kamu mengamati video yang dilakukan tadi ?” didalam LKS.
3. Gunakan buku sebagai reverensi/jawaban kamu menulis jawaban tersebut.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK
Nama : 1.
2.
PETUNJUK:
1. Tulislah Nama dan Nomor Absenmu.
2. Tulislah hasil diskusi dengan pasanganmu
3. Gunakan LKS sebagai reverensi/jawaban kamu menulis jawaban tersebut.
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Lampiran 4

Rubrik Penilaian LKS dan LKK
No
1.

Aspek
Menjelaskan proses
daur air

Skor = Jumlah Skor x 2 x 10

5
Menyebutkan
secara lengkap
siklus daur air

Skor
4
Menyebutkan
sebagian dari
siklus daur air

3
Menyebutkan
tetapi tidak
tepat
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Lampiran 5
KISI - KISI SOAL
Standar
Kompetensi
Kompetensi
Dasar
7. Memaha 7.4 Mendiskripsi
mi
kan proses
perubaha
daur air dan
n yang
kegiatan
terjadi di
manusia
alam dan
yang dapat
hubungan
mempengaru
nya
hinya
dengan
pengguna
an
sumber
daya
alam

Indikator
7.4.1

Aspek
Kognitif
Mendeskripsi C1,C2,
kam
proses C3
daur air.

7.4.2

7.4.3

Mengidentifik
asi sifat-sifat
air.
Menceritakan
proses
daur C1,C2
air.

C1,C3

Nomor
Soal
pilihan
ganda:
1,2,3,4,7,8
,9, 10
pilihan
ganda:
5,6
Uraian:
1-5

172

Lampiran 6
Nama/No.Abs:……..…………
Soal Evaluasi
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya ….
a. daur air
b. lautan
c. danau
d. sumber mata air
2. Proses air meresap ketanah disebut…..
a. Infiltrasi
b. Evaporasi
c. Kondensasi
d. Awan Hitam
3. Proses siklus air yang berkelanjutan dari tanah ke udara kemudian kembali
ketanah lagi disebut…..
a. Siklus hidrologi
b. Siklus jalan
c. Air menguap
d. Air meresap
4. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul
diangkasa kemudian turun menjadi…..
a. Awan
b. Hujan
c. Kabut
d. Embun
5. Proses penguapan air dari permukaan air keudara membentuk……
a. Pelangi
b. Awan
c. Es
d. Air
6. Salah satu sifat air dalam proses daur air adalah……
a. Menguap
b. Membeku
c. Mencair
d. Mengembang
7. Urutan proses daur air yang benar adalah
a. Infiltrasi>kondensasi>evaporasi>presipitasi
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b. Presipitasi>Infiltrasi>kondensasi>evaporasi
c. Kondensasi>evaporasi>infiltari>presipitasi
d. Evaporasi>kondensasi>presipitasi>infiltrasi
8. Proses ketika awan sudah tidak mampu menampung air kemudian jatuh lagi
kebumi disebut…..
a. Penguapan
b. Kondensasi
c. Presipitasi
d. Evaporasi
9. Tempat dimana digunakan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air
yang tidak meresap ketanah adalah….
a. Sumber tanah
b. Air tanah
c. Rawa
d. Danau
10. Aliran air dibawah tanah terjadi karena proses….
a. Kondensasi
b. Evaporasi
c. Infiltrasi
d. Hujan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar!
1.
2.
3.
4.
5.

Jelaskan proses terjadinya hujan!
Sebutkan proses-proses yang terjadi pada daur air!
Apa yang dimaksud dengan proses presipitasi?
Apa yang dimaksud dengan proses kondensasi?
Urutkan Proses daur air yang dimulai dari air laut!
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Lampiran 7
Kunci jawaban:
Pilihan Ganda
1. A
2. A
3. A
4. B
5. B
6. A
7. D
8. C
9. D
10. C
Uraian
1. Air yang ada dipermukaan tanah dan laut menguap menjadi awan hitam, setelah
awan hitam sudah tidak memuat air kemudian awan hitam menjadi hujan.
2. Proses Evaporasi, Proses Kondensasi, Proses Presipitasi, dan Proses Infiltrasi
3. Proses Presipitasi = proses dimana air yang terkandung didalam awan hitam
turun kembali kebumi dengan bantuan angin
4. Proses Infiltrasi = proses dimana air meresap kedalam pori-pori tanah
5. Air laut menguap atau disebut proses evaporasi, kemudian uap air berkumpul
menjadi awan hitam disebut kondensasi,setelah kandungan air sudah cukup
banyak terjadilah proses presipitasi yaitu air diturunkan kembali kebumi
dengan bantuan angin, setelah sampai ke permukaan bumi air meresap ke
pori-pori tanah yang disebut peristiwa infiltrasi menjadi air tanah, kemudian
sebagian air ada yang mengalir kelaut.

Penilaian hasil evaluasi:
Pilihan ganda 1-10 skor= 1 tiap soal
Uraian 1-5 skor= 5 tiap soal
Nilai = Jumlah Benar : 35 x 100 = ………….
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Lampiran 8
Sintak model pembelajaran Think Pair Share berbantuan Media Video:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menyiapkan video yang sesuai dengan materi untuk siswa.
Memutarkan video yang berkaitan dengan materi untuk merangsang
ide siswa.
Memberikan pertanyaan atau masalah yang sesuai untuk merangsang
ide siswa
Menuliskan jawaban dari permasalahan yang diajukan guru sesuai
dengan ide yang dipikirkan.
Memasangkan siswa untuk berdiskusi dari hasil jawaban yang
dituliskan.
Membimbing diskusi kelompok kecil.
Menyampaikan hasil diskusi didepan kelas.
Meneruskan pemutaran video.
Menjelaskan dan mengkonfirmasi tentang materi yang berkaitan.
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SILABUS
Nama Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam
Kompetensi Dasar

Indikator

7.4 Mendiskripsikan
proses daur air
dan kegiatan
manusia yang
dapat
mempengaruhiny
a

7.4.4
Mendeskripsikan
kegiatan
manusia
yang
dapat
mempengaruhi
daur air.
7.4.5
Mengidentifikasi
akibat kegiatan
negatif manusia
yang
dapat
mempengaruhi
daur air
7.4.6 Menjelaskan
kegiatan manusia
yang
dapat
mempengaruhi

Materi
Kegiatan
manusia yang
mengganggu
Daur Air

Kegiatan Pembelajaran
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Alokasi
Waktu
Memperhatikan
media 2 Jam
pelajaran
video yang disiapkan
Memeperhatikan
pertanyaan guru
Mengerjakan
sendiri
pertanyaan
yang
diberikan oleh guru
Membentuk
pasangan
dengan sebelahnya
Mendiskusikan dari yang
mereka
tulis
kepada
pasangannya.
Membagikan hasil diskusi
dengan
pasangannya
didepan kelas.

Penilaian
Rubrik
Evaluasi

Sarana dan
Sumber
1. Kurikulum
Tingkat
Satuan
Pendidikan
(BNSP)
2. Buku
Sekolah
Elektronik
(BSE) IPA
Kelas V
3. Media
Video
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7. Menanggapi hasil diskusi
pasangan yang maju
kedepan
8. Memperhatikan kembali
video yang diputarkan.
9. Memperhatikan
penjelasan materi dari
guru
10.
Memperhatikan
konfirmasi dari guru.
Karakter yang diharap: Disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian, kerja sama, toleransi, percaya, dan keberanian
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Hari/Tanggal

: Selasa, 24 Maret 2015

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam
B. Kompetensi Dasar
7.4 Mendiskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya
C. Indikator
7.4.4 Mendeskripsikan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air.
7.4.5 Mengidentifikasi dampak kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air
7.4.6 Menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air

D. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui penanyangan video, siswa dapat mendeskripsikan kegiatan manusia
yang dapat mempengaruhi daur air dengan tepat.
2. Melalui penayangan video, siswa dapat mengidentifikasi dampak kegiatan
manusia yang dapat mempengaruhi daur air dengan tepat.
3. Melalui lembar kerja siswa, siswa dapat menjelaskan kegiatan manusia yang
dapat mempengaruhi daur air dengan baik.
Karakter yang diharapkan
Disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian, kerja sama, toleransi, percaya, dan
keberanian
E. Materi Ajar
Kegiatan manusia yang mempengaruhi proses Daur Air
F. Model Pembelajaran
Model Pembelajaran: Think Pair Share
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Kegiatan
Deskripsi
Waktu
Kegiatan
2.4.7. Pra kegiatan :
10menit
pendahuluan
1. Salam
2. Pengkondisian kelas
3. Mempersiapkan
perangkat
pembelajaran
4. Meminta siswa untuk khusuk
dalam berdo‟a
2.4.8. Kegiatan awal :
Menarik perhatian siswa
5. Memotivasi siswa
6. Apersepsi dengan membahasan
materi sebelumnya yaitu tentang
daur air kemudian menggali
pengetahuan
siswa
tentang
hubungan antara daur air dan
kegiatan manusia.
7. Menyampaikan
tujuan
pembelajaran
Kegiatan Inti
a. Guru memutarkan video tentang 40 menit
kegiatan
manusia
yang
mempengaruhi daur air (Eksplorasi)
b. Guru
mengajukan
pertanyaan
kepada siswa “Kegiatan manusia
apa saja yang dapat mempengaruhi
daur air dan apa akibat dari tindakan
tersebut?” (Eksplorasi)
c. Siswa menuliskan jawaban dari
pertanyaan guru. (Elaborasi)
d. Guru meminta siswa untuk saling
berpasangan
dengan
teman
sebelahnya.
e. Siswa berdiskusi dan bertukar
pikiran dengan pasangannya dari
jawaban yang sudah mereka tulis.
(Elaborasi)
f. Guru meminta pasangan untuk
menjelaskan hasil diskusi kedepan
kelas. (Eksplorasi)
g. Masing-masing pasangan berbagi
hasil diskusinya kepada pasangan
lain. (Elaborasi)
h. Pasangan lain menyimak penjelasan
dari pasangan yang menyampaikan
pendapatnya
kedepan
kelas.
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Kegiatan
Penutup

(Elaborasi)
i. Guru meminta kelompok lain untuk
memberi
tanggapan
kepada
kelompok yang menyampaikan
penjelasannya. (Eksplorasi)
j. Siswa lain memberikan tanggapan
kepada
kelompok
yang
menjelaskan. (Elaborasi)
k. Guru menyajikan materi tentang
kegiatan
manusia
yang
mempengaruhi daur air dengan
menggunakan
media
video.
(Eksplorasi)
l. Guru menjelaskan tentang materi
kegiatan
manusia
yang
mempengaruhi
daur
air.
(Eksplorasi)
m. Siswa
mendengarkan
dan
memperhatikan materi tentang
kegiatan
manusia
yang
mempengaruhi daur air oleh guru
menggunakan
media
video.
(Elaborasi)
n. Guru memberikan penguatan atau
umpan
balik
kepada
siswa.
(Konfirmasi)
o. Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya materi
yang belum diketahui. (Eksplorasi)
p. Siswa bersama guru menyampaikan
hasil
diskusi
yang
telah
dilaksanakan bersama.
1. Guru melakukan refleksi
20 menit
2. Guru memberikan soal evaluasi
3. Guru memberikan tindak lanjut
kepada siswa (melakukan remedial
atau pengayaan)
4. Guru memberikan pemantapan
kepada siswa
5. Siswa berdoa dengan tenang sesuai
kepercayaan masing-masing
6. Salam
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H. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Sumber
2.4.9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BNSP)
2.4.10. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas V
2. Media
2.4.11. Video
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Lampiran 1
MATERI AJAR

Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur air adalah
penebangan pohon di hutan secara belebihan yang mengakibatkan hutan menjadi
gundul.
Pada saat hujan turun, air hujan tidak langsung jatuh ke tanah karena tertahan oleh
daun-daun yang ada di pohon. Hal ini menyebabkan jatuhnya air tidak sekuat
hujan. Air dari daun akan menetes ke dalam tanah atau mengalir melalui
permukaan batang. Jatuhnya air ini menyebabkan tanah tidak terkikis.
Air hujan yang meresap ke dalam tanah selain dapat menyuburkan tanah juga
disimpan sebagai sumber mata air yang muncul ke permukaan menjadi air yang
jernih dan kaya akan mineral. Air yang muncul di permukaan ini kemudian akan
mengalir ke sungai dan danau.
Hutan yang gundul karena penebangan liar menyebabkan air hujan langsung jatuh
ke tanah. Hal ini menyebabkan air tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah
karena langsung mengalir ke sungai dan danau. Selain itu, apabila terjadi hujan
terus menerus dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Hutan yang gundul
menyebabkan daur air menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena cadangan air
yang berada di dalam tanah semakin berkurang, sehingga air yang berada di
sungai dan danau menjadi lebih sedikit.
Kegiatan manusia lainnya yang juga dapat mengakibatkan terganggunya daur air,
di antaranya,
1) membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan,
2) menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari, dan
3) mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain.
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Lampiran 2
MEDIA PEMBELAJARAN
1. Video
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Lampiran 3
LEMBAR KERJA SISWA
Nama Siswa :
No Abs

:

Petunjuk:
1. Tulislah Nama dan Nomor Absenmu
2. Jawablah pertanyaan “Kegiatan manusia apa saja yang dapat mempengaruhi
daur air dan apa akibat dari tindakan tersebut?” didalam LKS.
3. Gunakan buku sebagai reverensi/jawaban kamu menulis jawaban tersebut.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK
Nama : 1.
2.
PETUNJUK:
1. Tulislah Nama dan Nomor Absenmu.
2. Tulislah hasil diskusi dengan pasanganmu
3. Gunakan LKS sebagai reverensi/jawaban kamu menulis jawaban tersebut.
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Lampiran 4
Rubrik Penilaian LKS dan LKK
No
1.

Aspek
Menyebutkan
tindakan manusia
yang dapat
mempengaruhi daur
air dan akibatnya

Skor = Jumlah Skor x 2 x 100

5
Menyebutkan
tindakan
manusia dan
akibatnya

Skor
4
Menyebutkan
tindakan
manusia saja

3
Menyebutkan
tetapi tidak
tepat
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Lampiran 5
KISI - KISI SOAL
Standar
Kompetensi
Kompetensi
Dasar
7. Memaha 7.4 Mendiskripsi
mi
kan proses
perubaha
daur air dan
n yang
kegiatan
terjadi di
manusia yang
alam dan
dapat
hubungan
mempengaru
nya
hinya
dengan
pengguna
an sumber
daya alam

Indikator

Aspek
Nomor Soal
Kognitif
7.4.4
C1,C2,C pilihan ganda:
Mendeskripsik 3
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
an
kegiatan
10
manusia yang
dapat
mempengaruhi
daur air.
7.4.5
Mengidentifik
asi
akibat
C1,C2,C
kegiatan
4
negatif
manusia yang
dapat
mempengaruhi
daur air
7.4.6
Menjelaskan
kegiatan
manusia yang
dapat
mempengaruhi
daur air

Uraian:
1-5
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Lampiran 6
SOAL EVALUASI
1. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah,
kecuali ….
a. membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan
b. menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari
c. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain
d. Membuang sampah pada tempatnya
2. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah ….
a. membuang sampah pada tempatnya
b. membuang sampah di sungai
c. mencuci baju di sungai
d. membersihkan sampah di parit
3. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir
adalah ….
a. menebang pepohonan yang ada di hutan secara liar
b. mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong
c. membuang sampah di sungai
d. menebang pohon yang ada di pinggir jalan
4. Untuk mencegah terjadinya erosi saat musim hujan, pada
lahan miring harus dilakukan ….
a. pencangkulan
b. terasering
c. reboisasi
d. semua jawaban benar
5. Tanah longsor dapat terjadi disebabkan oleh….
a. Air danau
b. Hutan gundul
c. Kekeringan
d.Musim Kemarau
6. Salah satu upaya untuk penghijauan hutan yang gundul disebut….
a. Tranpirasi
b. Infiltrasi
c. Presipitasi
d. Reboisasi
7. Tindakan yang dapat dapat mengakibatkan tanah longsor kecuali….
a. Reboisasi
b. Membiarkan lahan kosong
c. Penebangan hutan secara liar
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d. Pembangunan rumah didaerah resapan
8. Dibawah ini merupakan manfaat air hujan mersesap ketanah melalui
tumbuhan adalah….
a. Membuat tanah kering
b. Mengakibatkan erosi
c. Menyuburkan tanah
d. Tanah longsor
9. Berikut ini akibat dari daur yang tidak sempurna kecuali…
a. Mudah mendapatkan air bersih
b. Kekeringan
c. Sulit mendapat air bersih
d. Mengakibatkan banjir
10. Kegiatan manusia yang dapat mendukung daur air kecuali…
a. Reboisasi
b. Membuang sampah pada tempatnya
c. Tebang pilih tanaman
d.Penggundulan hutan

Uraian
1. Sebutkan 3 kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air!
2. Sebutkan 3 upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya
banjir!
3. Sebutkan 3 penyebab terjadinya tanah longsor!
4. Apa saja akibat jika daur air tidak sempurna?
5. Apa yang terjadi jika hutan-hutan di Indonesia gundul dan kering?
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Lampiran 7
Kunci Jawaban
I.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Pilihan Ganda
D
B
B
B
B
D
A
C
A
D

II Uraian
1. - Penggunaan air yang berlebihan
- Pemotongan hutan secara liar
- Membuang sampah disungai
- Membiarkan lahan kosong tidak ditanami tanaman
2. - Reboisasi
- Tebang pilih tanaman
- Membuang sampah pada tempatnya
3. - Penebangan hutan secara liar
- Pembangunan dilahan peresapan air
- Penggalian tanah pada daerah resapan air
4. -Kekeringan karena manusia akan sulit memperoleh air bersih
-Banyak hewan dan tumbuhan mati
-Meningkatnya penyakit
5. Banjir, tanah longsor, meningkatnya dampak global warming

Penilaian hasil evaluasi:
Pilihan ganda 1-10 skor= 1 tiap soal
Uraian 1-5 skor= 5 tiap soal
Nilai = Jumlah Benar : 35 x 100 = ………….
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Lampiran 8
Sintak model pembelajaran Think Pair Share berbantuan Media Video:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menyiapkan video yang sesuai dengan materi untuk siswa.
Memutarkan video yang berkaitan dengan materi untuk merangsang
ide siswa.
Memberikan pertanyaan atau masalah yang sesuai untuk merangsang
ide siswa
Menuliskan jawaban dari permasalahan yang diajukan guru sesuai
dengan ide yang dipikirkan.
Memasangkan siswa untuk berdiskusi dari hasil jawaban yang
dituliskan.
Membimbing diskusi kelompok kecil.
Menyampaikan hasil diskusi didepan kelas.
Meneruskan pemutaran video.
Menjelaskan dan mengkonfirmasi tentang materi yang berkaitan.
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SILABUS
Nama Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam
Kompetensi Dasar
7.4 Mendiskripsikan
proses daur air
dan kegiatan
manusia yang
dapat
mempengaruhinya

Indikator

Materi

7.4.7
Menghemat
Mendeskripsikan air
kegiatan
manusia untuk
menghemat air
7.4.8
Mengidentifikasi
contoh kegiatan
manusia untuk
menghemat air
7.4.9
Menjelaskan
kegiatan
manusia untuk
menghemat air

Kegiatan Pembelajaran
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Alokasi
Waktu
Memperhatikan
media 2 Jam
pelajaran
video yang disiapkan
Memeperhatikan
pertanyaan guru
Mengerjakan
sendiri
pertanyaan yang diberikan
oleh guru
Membentuk
pasangan
dengan sebelahnya
Mendiskusikan dari yang
mereka
tulis
kepada
pasangannya.
Membagikan hasil diskusi
dengan
pasangannya
didepan kelas.

Penilaian
Rubrik
Evaluasi

Sarana dan
Sumber
1. Kurikulum
Tingkat
Satuan
Pendidikan
(BNSP)
2. Buku
Sekolah
Elektronik
(BSE) IPA
Kelas V
3. Media
Video
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7. Menanggapi hasil diskusi
pasangan
yang
maju
kedepan
8. Memperhatikan kembali
video yang diputarkan.
9. Memperhatikan
penjelasan materi dari
guru
10.
Memperhatikan
konfirmasi dari guru.
Karakter yang diharap: Disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian, kerja sama, toleransi, percaya, dan keberanian
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS III

Sekolah

: SDN Wates 01 Semarang

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: V/2

Hari/Tanggal

: Selasa, 31 Maret 2015

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan
penggunaan sumber daya alam
B. Kompetensi Dasar
7.4 Mendiskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya
C. Indikator
7.4.7 Mendeskripsikan kegiatan manusia untuk menghemat air
7.4.8 Mengidentifikasi contoh kegiatan manusia untuk menghemat air
7.4.9 Menjelaskan kegiatan manusia untuk menghemat air

D. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui penanyangan video, siswa dapat mendeskripsikan kegiatan manusia
untuk menghemat air dengan tepat.
2. Melalui penayangan video, siswa dapat mengidentifikasi contoh kegiatan
manusia untuk menghemat air dengan tepat.
3. Melalui lembar kerja siswa, siswa dapat menjelaskan kegiatan manusia untuk
menghemat air dengan baik.
Karakter yang diharapkan
Disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian, kerja sama, toleransi, percaya, dan
keberanian
E. Materi Ajar
Kegiatan manusia yang mempengaruhi proses Daur Air

195

F. Model Pembelajaran
Model Pembelajaran: Think Pair Share
G. Langkah-Langkah pembelajaran
Kegiatan
Deskripsi
Kegiatan
2.4.12.
Pra kegiatan :
pendahuluan
1. Salam
2. Pengkondisian kelas
3. Mempersiapkan perangkat pembelajaran
4. Meminta siswa untuk khusuk dalam berdo‟a
2.4.13.
Kegiatan awal :
Menarik perhatian siswa
5. Memotivasi siswa
6. Apersepsi dengan menanyakan “kemarin
kita sudah belajar tentang daur air dan
kegiatan manusia yang mempengaruhinya,
Apakah air penting untuk kehidupan
manusia? Bagaimana cara kita menghemat
air?”
7. Menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti

a. Guru menampilkan video (Eksplorasi)
b. Siswa memperhatikan video (Elaborasi)
c. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa
“Coba tuliskan kegiatan apa saja yang kamu
lakukan untuk menghemat air dan apa manfaat
dari menghemat air?” (Eksplorasi)
d. Siswa menuliskan jawaban dari pertanyaan
guru. (Elaborasi)
e. Guru meminta siswa untuk saling berpasangan
dengan teman sebelahnya.
f. Siswa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan
pasangannya dari jawaban yang sudah mereka
tulis. (Elaborasi)
g. Guru meminta pasangan untuk menjelaskan
hasil diskusi kedepan kelas. (Eksplorasi)
h. Masing-masing pasangan berbagi hasil
diskusinya kepada pasangan lain. (Elaborasi)
i. Pasangan lain menyimak penjelasan dari
pasangan yang menyampaikan pendapatnya
kedepan kelas. (Elaborasi)
j. Guru meminta kelompok lain untuk memberi
tanggapan
kepada
kelompok
yang
menyampaikan penjelasannya. (Elaborasi)
k. Siswa lain memberikan tanggapan kepada
kelompok yang menjelaskan. (Elaborasi)
l. Guru menyajikan materi tentang kegiatan
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m.
n.

o.
p.

q.
Kegiatan
Penutup

1.
2.
3.
4.
5.
6.

manusia untuk menghemat air menggunakan
media video. (Eksplorasi)
Guru menjelaskan materi tentang pentingnya
menghemat air. (Eksplorasi)
Siswa mendengarkan dan memperhatikan
materi tentang menghemat air oleh guru
menggunakan media video. (Eksplorasi)
Guru memberikan penguatan atau umpan balik
kepada siswa. (Konfirmasi)
Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya materi yang belum diketahui.
(Eksplorasi)
Siswa bersama guru menyampaikan hasil
diskusi yang telah dilaksanakan bersama.
Guru melakukan refleksi
Guru memberikan soal evaluasi
Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
(melakukan remedial atau pengayaan)
Guru memberikan pemantapan kepada siswa
Siswa berdoa dengan tenang sesuai
kepercayaan masing-masing
Salam

H. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Sumber
2.4.14. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BNSP)
2.4.15. Buku Sekolah Elektronik (BSE) IPA Kelas V
2. Media
2.4.16. Video
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Lampiran 1
MATERI PEMBELAJARAN
Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup termasuk
manusia.Terganggunya daur air akan menyebabkan terganggunya keseimbangan
makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu kegiatan manusia yang dapat
menyebabkan terganggunya daur air adalah penggunaan air secara berlebihan.
Oleh karena itu, kita seharusnya dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan.
Penghematan air merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar air
yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Pada saat mandi, mencuci,
menggosok gigi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air kita harus
menggunakan air secara hemat. Dengan menghemat air, kita akan turut berperan
dalam memelihara salah satu sumber kehidupan kita.
Salah satu upaya manusia untuk menghemat air adalah dengan pembuatan
bandungan. Bandungan dibuat dengan fungsi sebagai pembagian air. Air yang
ditampung oleh bendungan dapat diman-faatkan untuk irigasi. Irigasi sangat
penting bagi petani. Petani akan lebih mudah mengairi lahan pertaniannya. Selain
itu, air bendungan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Air
tersebut bisa digunakan untuk memutar turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Energi listrik dapat memudahkan
kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Meskipun air tidak akan habis, kita harus senan-tiasa menghematnya. Usahausaha yang harus dilaku-kan untuk menghemat air adalah sebagai berikut.
a. Gunakan air secukupnya ketika mandi, mencuci piring, dan mencuci
pakaian.
b. Ketika menyiram tanaman, air jangan sampai
menggenangi tanah.
c. Sebaiknya mandi menggunakan pancuran.
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Lampiran 2
MEDIA PEMBELAJARAN
1. Video
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Lampiran 3
LEMBAR KERJA SISWA
Nama Siswa :
No Abs

:

Petunjuk:
1. Tulislah Nama dan Nomor Absenmu
2. Jawablah pertanyaan “Coba tuliskan kegiatan apa saja yang kamu lakukan
untuk menghemat air dan apa manfaat dari menghemat air?” didalam LKS.
3. Gunakan buku sebagai reverensi/jawaban kamu menulis jawaban tersebut.

LEMBAR KERJA KELOMPOK
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LEMBAR KERJA KELOMPOK
Nama : 1.
2.
PETUNJUK:
1. Tulislah Nama dan Nomor Absenmu.
2. Tulislah hasil diskusi dengan pasanganmu
3. Gunakan LKS sebagai reverensi/jawaban kamu menulis jawaban tersebut.
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Lampiran 4
Rubrik Penilaian LKS dan LKK
No
1.

Aspek
Menyebutkan contoh
tindakan manusia dan
manfaat menghemat
air

Skor = Jumlah Skor x 2 x 10

5
Menyebutkan
tindakan
manusia dan
manfaat
menghemat air

Kategori
4
Menyebutkan
tindakan
manusia atau
manfaatnya
saja

3
Menyebutkan
tetapi tidak
tepat
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Lampiran 5
KISI - KISI SOAL
Standar
Kompetensi
Kompetensi
Dasar
7. Memaha
7.4 Mendiskripsi
mi
kan proses
perubahan
daur air dan
yang
kegiatan
terjadi di
manusia yang
alam dan
dapat
hubungan
mempengaruh
nya
inya
dengan
pengguna
an sumber
daya alam

Indikator

Aspek
Nomor Soal
Kognitif
C1,C2,C pilihan ganda:
3
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10

7.4.7
Mendeskripsik
an kegiatan
manusia untuk
menghemat air
7.4.8
Mengidentifik
asi
contoh
kegiatan
manusia untuk
menghemat air C1,C2
7.4.9
Menjelaskan
kegiatan
manusia untuk
menghemat air

Uraian:
1-5
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Lampiran 6
SOAL EVALUASI

a. Berikut ini merupakan cara untuk menghemat air kecuali…..
2.4.16.a.1. Mencuci motor setiap hari
2.4.16.a.2. Menggunakan air seperlunya
2.4.16.a.3. Menfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram
tanaman
2.4.16.a.4. Mematikan kran setelah menggunakan
b. Dalam kehidupan sehari-hari, pengunaan air untuk mencuci, mandi, masak,
dan lain-lain harus ….
a. Boros
b. Hemat
c. Seenaknya
d. Berlebihan
c. Di bawah ini merupakan salah satu cara menghemat air adalah ....
a. menggosok gigi dengan air secukupnya
b. menyiram bunga dengan banyak air
c. menggunakan air untuk bermain-main
d. mencuci kendaraan yang masih bersih
d. Akibat dari jika boros air adalah…..
a. Banjir
b. Hujan
c. Erosi
d. Sulit mendapat air bersih
e. Salah satu upaya untuk penghematan air untuk perairan sawah dengan….
a. Membuat Bendungan
b. Menampung air dalam bak
c. Menggunakan air PDAM
d. Membiarkan tandus
f. Manfaat jika kita menghemat air adalah…..
a. kekeringan
b.tanah tandus
c. sumber mata air tidak cepat habis
d. manusia tidak dapat menggunakan air lagi
g. Mengapa kita harus menghemat air…..
a. karena air merupakan sumber kehidupan manusia
b. karena air didunia sangat banyak
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c. karena air tidak akan habis
d. karena air banyak ditemukan
h. Apa yang terjadi jika bumi tidak ada air bersih…..
a. makhluk hidup akan mati
b. tumbuhan tumbuh subur
c. hutan gundul
d. hewan akan berkembang biak
i. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengolah air menjadi air bersih?
a. mendirikan PLN
b. mendirikan pdam
c. membuat penyaringan
d. membuat lahan kosong
j. Apa yang kamu lakukan jika melihat orang yang tidak menghemat air
a. Membiarkan
b. Memarahinya
c. Acuh tak acuh
d. Menegurnya
Uraian
1. Sebutkan 3 fungsi air bagi manusia!
2. Sebutkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghemat air sebagai salah
satu sumber kehidupan
3. Sebutkan mengapa kita harus menghemat air?
4. Sebutkan 2 hal yang terjadi jika air bersih sulit didapatkan?
5. Sebutkan 3 contoh kegiatan yang memboroskan air?
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Lampiran 7
Kunci Jawaban
1. A
2. B
3. A
4. D
5. A
6. C
7. A
8. A
9. B
10. D

1.
2.
3.

4.
5.

Uraian
Sebagai air minum, untuk mencuci pakaian, untuk memasak, gosok gigi
Mematikan kran yang sudah tidak terpakai, menggosok gigi dengan air
secukupnya, mencuci kendaraan seperlunya.
Karena air sangat berguna bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, maka
kita harus benar-benar memanfaatkan air sebaik mungkin. Dan jika tidak ada
air maka makhluk hidup akan mati.
Manusia tidak bisa minum, manusia akan mudah terserang penyakit.
Bermain-main air, menggosok gigi dengan air yang dibuang-buang, tidak
mematikan kran ketika sudah tidak terpakai.

Penilaian hasil evaluasi:
Pilihan ganda 1-10 skor= 1 tiap soal
Uraian 1-5 skor= 5 tiap soal
Nilai = Jumlah Benar : 35 x 100 = ………….
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Lampiran 8
Sintak model pembelajaran Think Pair Share berbantuan Media Video:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menyiapkan video yang sesuai dengan materi untuk siswa.
Memutarkan video yang berkaitan dengan materi untuk merangsang
ide siswa.
Memberikan pertanyaan atau masalah yang sesuai untuk merangsang
ide siswa
Menuliskan jawaban dari permasalahan yang diajukan guru sesuai
dengan ide yang dipikirkan.
Memasangkan siswa untuk berdiskusi dari hasil jawaban yang
dituliskan.
Membimbing diskusi kelompok kecil.
Menyampaikan hasil diskusi didepan kelas.
Meneruskan pemutaran video.
Menjelaskan dan mengkonfirmasi tentang materi yang berkaitan.
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LAMPIRAN 8
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus I
Nama

: SD Negeri Wates 01

Kelas/Semester

: VB/2

Mata Pelajaran

: IPA

Materi

: Daur Air

Nama Guru

: Koni Fitriani Sutrisno

Hari/Tanggal

: Selasa, 17 Maret 2015

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampiilan guru!
2. Berilah tanda check (V) pada kolom yang tampak!
Kategori penilaian
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)
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No.
1

2

3

4

5

Indikator
Menggunakan media
video sebagai
pendukung
pembelajaran

Memberikan
pertanyaan kepada
siswa untuk
merangsang ide siswa

Mengarahkan
perhatian siswa agar
dapat agar dapat
mengikuti
pembelajaran dengan
baik

Membimbing siswa
untuk berpasangan dan
bertukar pendapat
dalam diskusi

Membimbing siswa
dalam menyampaikan
hasil diskusi

Deskriptor
Menyiapkan media video
yang sesuai dengan materi
Media yang digunakan dapat
merangsang ide siswa untuk
berpikir individu
Media yang digunakan dapat
membantu memahami materi
Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mampu
membangun pengetahuannya
sendiri
Memberikan pertanyaan
kepada siswa secara jelas
Memberikan pertanyaan yang
dapat merangsang rasa ingin
tahu siswa
Pertanyaan sesuai materi
Memberikan pertanyaan yang
dapat meningkatkan minat
siswa
Meminta siswa untuk
mengerjakan sendiri
pertanyaan yang diberi guru
Membimbing siswa ketika
mengamati media
pembelajaran
Membimbing siswa dalam
menulis tugasa indiviu dan
menegur jika ramai
Menggunakan suara yang
lantang dalam mengajar
Membimbing siswa untuk
berpasangan
Memberikan dorongan siswa
agar berpendapat dalam
diskusi
Mengamati dan membimbing
seluruh pasangan
Membimbing siswa
melakukan diskusi
Membimbing siswa dalam
mempresentasikan hasil
diskusinya

Check
(V)
V

Skor
3

V

V

V

4

V

V
V

V

3

V

V
V

3

V

V
V

2
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6

7

Membimbing siswa dalam
menanggapi pertanyaan dari
pasangan lain
Membimbing siswa
mengeluarkan terhadap
presentasi pasangan lain
Memberikan reward kepada
siswa seperti tepuk tangan
Menjelaskan materi
Materi sesuai dengan materi
sesuai dengan
Menyampaikan materi dengan
indikator pembelajaran bahasa yang mudah dipahami
Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mudah
memahami materi
Membimbing siswa dalam
mengamati video
Memberikan
Melakukan refleksi terhadap
penguatan terhadap
hasil kerja siswa dengan jelas
hasil kerja siswa
Sesuai dengan materi
Memberikan umpan balik
Memberikan penghargaan
kepada siswa

Jumlah skor = 16, kategori = Baik
Skor yang diperoleh
23<skor≤28

V

V

2

V

V

3

V
V

Kategori
Sangat Baik (A)

Kualifikasi
Tuntas

15<skor≤23

Baik (B)

Tuntas

8<skor≤15

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0≤skor≤8

Kurang (D)

Tidak Tuntas

Semarang, 17 Maret 2015
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus 2
Nama

: SD Negeri Wates 01

Kelas/Semester

: VB/2

Mata Pelajaran

: IPA

Materi

: Daur Air

Nama Guru

: Koni Fitriani Sutrisno

Hari/Tanggal

: Selasa, 24 Maret 2015

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampiilan guru!
2. Berilah tanda check (V) pada kolom yang tampak!
Kategori penilaian
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)
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No.
1

2

3

4

5

Indikator
Menggunakan media
video sebagai
pendukung
pembelajaran

Memberikan
pertanyaan kepada
siswa untuk
merangsang ide siswa

Mengarahkan
perhatian siswa agar
dapat agar dapat
mengikuti
pembelajaran dengan
baik

Membimbing siswa
untuk berpasangan dan
bertukar pendapat
dalam diskusi

Membimbing siswa
dalam menyampaikan

Deskriptor
Menyiapkan media video
yang sesuai dengan materi
Media yang digunakan dapat
merangsang ide siswa untuk
berpikir individu
Media yang digunakan dapat
membantu memahami materi
Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mampu
membangun pengetahuannya
sendiri
Memberikan pertanyaan
kepada siswa secara jelas
Memberikan pertanyaan yang
dapat merangsang rasa ingin
tahu siswa
Pertanyaan sesuai materi
Memberikan pertanyaan yang
dapat meningkatkan minat
siswa
Meminta siswa untuk
mengerjakan sendiri
pertanyaan yang diberi guru
Membimbing siswa ketika
mengamati media
pembelajaran
Membimbing siswa dalam
menulis tugasa indiviu dan
menegur jika ramai
Menggunakan suara yang
lantang dalam mengajar
Membimbing siswa untuk
berpasangan
Memberikan dorongan siswa
agar berpendapat dalam
diskusi
Mengamati dan membimbing
seluruh pasangan
Membimbing siswa
melakukan diskusi
Membimbing siswa dalam
mempresentasikan hasil

Check
(V)
V

Skor
4

V

V
V

V

4

V

V
V

V

4

V

V

V
V

3

V

V
V

3
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hasil diskusi

6

7

diskusinya
Membimbing siswa dalam
menanggapi pertanyaan dari
pasangan lain
Membimbing siswa
mengeluarkan terhadap
presentasi pasangan lain
Memberikan reward kepada
siswa seperti tepuk tangan
Menjelaskan materi
Materi sesuai dengan materi
sesuai dengan
Menyampaikan materi dengan
indikator pembelajaran bahasa yang mudah dipahami
Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mudah
memahami materi
Membimbing siswa dalam
mengamati video
Memberikan
Melakukan refleksi terhadap
penguatan terhadap
hasil kerja siswa dengan jelas
hasil kerja siswa
Sesuai dengan materi
Memberikan umpan balik
Memberikan penghargaan
kepada siswa

Jumlah skor = 25, kategori = Sangat Baik
Skor yang diperoleh
Kategori
23<skor≤28
Sangat Baik (A)

V

V
V
V

4

V

V
V

3

V
V

Kualifikasi
Tuntas

15<skor≤23

Baik (B)

Tuntas

8<skor≤15

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0≤skor≤8

Kurang (D)

Tidak Tuntas

Semarang, 24 Maret 2015
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus 3
Nama

: SD Negeri Wates 01

Kelas/Semester

: VB/2

Mata Pelajaran

: IPA

Materi

: Daur Air

Nama Guru

: Koni Fitriani Sutrisno

Hari/Tanggal

: Selasa, 31 Maret 2015

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampiilan guru!
2. Berilah tanda check (V) pada kolom yang tampak!
Kategori penilaian
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)
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No.
1

2

3

4

5

Indikator
Menggunakan media
video sebagai
pendukung
pembelajaran

Memberikan
pertanyaan kepada
siswa untuk
merangsang ide siswa

Mengarahkan
perhatian siswa agar
dapat agar dapat
mengikuti
pembelajaran dengan
baik

Membimbing siswa
untuk berpasangan dan
bertukar pendapat
dalam diskusi

Membimbing siswa
dalam menyampaikan
hasil diskusi

Deskriptor
Menyiapkan media video
yang sesuai dengan materi
Media yang digunakan dapat
merangsang ide siswa untuk
berpikir individu
Media yang digunakan dapat
membantu memahami materi
Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mampu
membangun pengetahuannya
sendiri
Memberikan pertanyaan
kepada siswa secara jelas
Memberikan pertanyaan yang
dapat merangsang rasa ingin
tahu siswa
Pertanyaan sesuai materi
Memberikan pertanyaan yang
dapat meningkatkan minat
siswa
Meminta siswa untuk
mengerjakan sendiri
pertanyaan yang diberi guru
Membimbing siswa ketika
mengamati media
pembelajaran
Membimbing siswa dalam
menulis tugasa indiviu dan
menegur jika ramai
Menggunakan suara yang
lantang dalam mengajar
Membimbing siswa untuk
berpasangan
Memberikan dorongan siswa
agar berpendapat dalam
diskusi
Mengamati dan membimbing
seluruh pasangan
Membimbing siswa
melakukan diskusi
Membimbing siswa dalam
mempresentasikan hasil
diskusinya

Check
(V)
V

Skor
4

V

V
V

V

4

V

V
V

V

4

V

V

V
V

4

V

V
V
V

3
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6

7

Membimbing siswa dalam
menanggapi pertanyaan dari
pasangan lain
Membimbing siswa
mengeluarkan terhadap
presentasi pasangan lain
Memberikan reward kepada
siswa seperti tepuk tangan
Menjelaskan materi
Materi sesuai dengan materi
sesuai dengan
Menyampaikan materi dengan
indikator pembelajaran bahasa yang mudah dipahami
Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mudah
memahami materi
Membimbing siswa dalam
mengamati video
Memberikan
Melakukan refleksi terhadap
penguatan terhadap
hasil kerja siswa dengan jelas
hasil kerja siswa
Sesuai dengan materi
Memberikan umpan balik
Memberikan penghargaan
kepada siswa

Jumlah skor = 27, kategori = Baik
Skor yang diperoleh
23<skor≤28

V

V
V
V

4

V

V
V

4

V
V
V

Kategori
Sangat Baik (A)

Kualifikasi
Tuntas

15<skor≤23

Baik (B)

Tuntas

8<skor≤15

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0≤skor≤8

Kurang (D)

Tidak Tuntas

Semarang, 31 Maret 2015
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LAMPIRAN 9
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus: 1

No
1

2

3

4

5
6

7

Indikator yang
Diamati
Mendengarkan
dan
memperhatikan
media video
yang
ditampilkan
dalam
pembelajaran
Mampu
memberikan
jawaban
terhadap
pertanyaan yang
diberikan secara
individu
Mampu
melaksanakan
pembelajaran
mandiri dan
pasangan
Mampu
berdikusi
dengan
pasangan
Menyampaika
n hasil diskusi
pasangan
Menanggapi
hasil diskusi dari
kelompok lain
Memperhatikan
penjelasan dari

Jumlah Siswa yang
Mendapat Skor
0 1 2
3
4
2 8
15 8

Skor
mak
s
132

Jumlah
Skor

Ratarata

Persent
ase

95

2.87

69,69%

-

6

15

12

132

105

3,18

79,54%

-

9

14

10

132

100

3,03

75,75%

-

10

10

13

132

102

3,09

77,27%

-

15

8

10

132

94

2,84

71,21%

-

12

18

3

132

90

2,72

68,18%

-

3

18

12

132

108

3,27

81,81%
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guru
Antusias dalam
mengikuti
pembelajaran
Jumlah skor
Rata-rata skor
Presentase
Kategori
8

2

1

15

15

132

109

3,36

84,09%

703
21,30
66,5%
Baik

Semarang, 17 Maret 2015
Observer

Ratih Purwanintyas
NIM. 1401411058
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No Nama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SR
AND
AA
DB
FTA
IK
RFP
SNSA
TVA
GMA
ARA
A
AA
AP
CAR
CA
DNA
DAW
DN
DO
ES
MCP
NHF
RP
RCM
ZSA
ALNW
AS
AHRA
DBS
MNB
ASA
RWW

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

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

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

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

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

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

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

8
1
4
3
1
4
4
3
3
2
3
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
4
4
3
4
3
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus: 2

No
1

2

3

4

5
6

7

Indikator yang
Diamati
Mendengarkan
dan
memperhatika
n media video
yang
ditampilkan
dalam
pembelajaran
Mampu
memberikan
jawaban
terhadap
pertanyaan
yang diberikan
secara individu
Mampu
melaksanakan
pembelajaran
mandiri dan
pasangan
Mampu
berdikusi
dengan
pasangan
Menyampaika
n hasil diskusi
pasangan
Menanggapi
hasil diskusi
dari kelompok
lain
Memperhatika
n penjelasan
dari guru

Jumlah Siswa yang
Mendapat Skor
0 1 2
3
4
- 8
9
16

Skor
maks

Jumlah
Skor

Rata
-rata

Persent
ase

132

107

3,24

81,06%

-

6

13

14

132

107

3,24

81,06%

-

9

11

13

132

103

3,12

78,03%

-

8

14

11

132

102

3,09

77,27%

-

13

10

10

132

96

2,9

72,72%

-

7

15

11

132

103

3,12

78,03%

-

5

12

16

132

110

3,33

83,33%
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8

Antusias
dalam
mengikuti
pembelajaran
Jumlah skor
Rata-rata skor
Presentase
Kategori

-

1

10

22

132

120

3,63

90,90%

848
25,69
77,84%
Baik

Semarang, 24 Maret2015
Observer

Ratih Purwanintyas
NIM. 1401411058
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No Nama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SR
AND
AA
DB
FTA
IK
RFP
SNSA
TVA
GMA
ARA
A
AA
AP
CAR
CA
DNA
DAW
DN
DO
ES
MCP
NHF
RP
RCM
ZSA
ALNW
AS
AHRA
DBS
MNB
ASA
RWW

1

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

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

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

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

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

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

8
2
4
2
2
3
3
2
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
2
3
4
4
3
3
4
4
4
3
4
3

2
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus: 3

No
1

2

3

4

5
6

7

8

Indikator yang
Diamati
Mendengarkan
dan
memperhatika
n media video
yang
ditampilkan
dalam
pembelajaran
Mampu
memberikan
jawaban
terhadap
pertanyaan
yang diberikan
secara individu
Mampu
melaksanakan
pembelajaran
mandiri dan
pasangan
Mampu
berdikusi
dengan
pasangan
Menyampaika
n hasil diskusi
pasangan
Menanggapi
hasil diskusi
dari kelompok
lain
Memperhatika
n penjelasan
dari guru
Antusias
dalam
mengikuti

Jumlah Siswa yang
Mendapat Skor
0
1 2 3
4
- 5
28

Skor
mak
s
132

Jumlah
Skor

Rata
-rata

Persent
ase

127

3.8

96,21%

- -

10

23

132

122

3,69

92,42%

- -

9

24

132

123

3,7

93,18%

- -

10

23

132

122

3,69

92,42%

- 3

12

18

132

114

3,45

86,36%

- 5

10

18

132

112

3,39

84,84%

- -

18

15

132

114

3,45

86,36%

- -

13

20

132

119

3,65

90,15%
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pembelajaran
Jumlah skor
Rata-rata skor
Presentase
Kategori

953
28,87
90,21%
Sangat Baik

Semarang, 31 Maret 2015
Observer

Ratih Purwanintyas
NIM. 1401411058
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No Nama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SR
AND
AA
DB
FTA
IK
RFP
SNSA
TVA
GMA
ARA
A
AA
AP
CAR
CA
DNA
DAW
DN
DO
ES
MCP
NHF
RP
RCM
ZSA
ALNW
AS
AHRA
DBS
MNB
ASA
RWW

1

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

3
3
4
4
3
4
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

4
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
3
4
4
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

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

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

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

3
4
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
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LAMPIRAN 10
HASIL BELAJAR SISWA
KELAS VB SDN WATES 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS I
NO

NAMA

NILAI

KATEGORI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SR
AND
AA
DB
FTA
IK
RFP
SNSA
TVA
GMA
ARA
A
AA
AP
CAR
CA
DNA
DAW
DN
DO
ES
MCP
NHF
RP
RCM
ZSA
ALNW
AS
AHRA
DBS
MNB
ASA
RWW

34
80
74
22
66
66
58
66
30
68
48
68
58
74
58
94
68
48
74
82
76
46
54
80
86
58
68
58
72
82
66
66
52

TT
T
T
TT
T
T
TT
T
TT
T
TT
T
TT
T
TT
T
T
TT
T
T
T
TT
TT
T
T
TT
TT
TT
T
T
T
T
TT
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Kategori ketuntasan belajar mata pelajaran IPA
SDN Wates 01 Kota Semarang
Kategori Ketuntasan
≥ 65
< 65

Kualifikasi
Tuntas
Tidak Tuntas

Semarang, 17 Maret 2015
Guru Kelas,

Koni Fitriani Sutrisno
NIM.1401411054
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HASIL BELAJAR SISWA
KELAS VB SDN WATES 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS 2
NO

NAMA

NILAI

KATEGORI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SR
AND
AA
DB
FTA
IK
RFP
SNSA
TVA
GMA
A RA
A
AA
AP
CAR
CA
DNA
DAW
DN
DO
ES
MCP
NHF
RP
RCM
ZSA
ALNW
AS
AHRA
DBS
MNBP
ASA
RWW

48
94
71
51
80
64
76
86
42
72
80
86
94
76
60
97
88
76
94
72
68
51
42
88
74
60
86
64
72
91
76
88
66

TT
T
T
TT
T
TT
T
T
TT
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
T
T
TT
TT
T
T
TT
T
TT
T
T
T
T
T
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Kategori ketuntasan belajar mata pelajaran IPA
SDN Wates 01 Kota Semarang
Kategori Ketuntasan
≥ 65
< 65

Kualifikasi
Tuntas
Tidak Tuntas

Semarang, 24 Maret 2015
Guru Kelas,

Koni Fitriani Sutrisno
NIM.1401411054
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HASIL BELAJAR SISWA
KELAS VB SDN WATES 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS 3
NO

NAMA

NILAI

KATEGORI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SR
AND
AA
DB
FTA
IK
RFP
SNSA
TVA
GMA
ARA
A
AA
AP
CAR
CA
DNA
DAW
DN
DO
ES
MCP
NHF
RP
RCM
ZSA
ALNW
AS
AHRA
DBS
MNBP
ASA
RWW

72
91
100
72
100
82
78
86
60
91
88
96
96
86
74
100
94
88
91
94
94
68
60
91
88
86
88
96
94
96
94
91
86

T
T
T
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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Kategori ketuntasan belajar mata pelajaran IPA
SDN Wates 01 Kota Semarang
Kategori Ketuntasan
≥ 65
< 65

Kualifikasi
Tuntas
Tidak Tuntas

Semarang, 31 Maret 2015
Guru Kelas,

Koni Fitriani Sutrisno
NIM.1401411054
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LAMPIRAN 11
CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN IPA DENGAN
MODEL PEMBELAJARAN TPS BERBANTUAN MEDIA VIDEO
Siklus 1

Ruang Kelas : VB
Nama Guru

:Koni Fitriani Sutrisno

Hari/tanggal

:Selasa, 17 Maret 2015

Pukul

: 09.00-10.10

Petunjuk
: Catatlah keadaan pada saat pembelajaran IPA di lapangan sesuai
dengan kenyataan yang sesungguhnya!
Pembelajaran IPA dimulai pada pukul 09.00. Pada pra-kegiatan guru
menyiapkan segala yang dibutuhkan didalam pembelajaran. Setelah itu guru
mengkondisikan kelas dengan mengkondisikan siswa agar duduk sesuai dengan
tempatnya masing-masing. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan
salam dan mengechek kehadiran siswa.
Pada kegiatan awal guru memberikan apresepsi dengan bertanya kepada
siswa “siapa yang tidak mandi tadi pagi?” setelah itu guru bertanya “Darimana
kalian bisa terus menerus mendapatkan air bersih”. Setelah itu guru
menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi daur air.
Pada tahap eksplorasi guru menayangkan video cuplikan tentang sifat air
yang dapat menguap ketika terkena sinar matahari. Siswa diminta untuk
memperhatikan video dengan saksama. Dari video yang ditayangkan, guru
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memberikan pertanyaan kepada siswa ”setelah kalian mengamati video tadi, apa
kalian tau bagaimana proses daur air terjadi?”.
Pada tahap berfikir guru membagikan LKS kepada masing-masing anak
dan meminta anak untuk menuliskan tentang bagaimana proses daur air terjadi.
Guru membacakan petunjuk pengerjaan LKS, kemudian siswa mengerjakan LKS
tersebut secara individu. Guru memotivasi siswa agar semua siswa mengerjakan
sendiri terlebih dahulu. Pada tahap berpasangan guru meminta siswa untuk
berpasangan dengan sebelahnya. Kemudian guru membagikan LKK kepada
masing-masing pasangan. Guru menjelaskan kepada siswa petunjuk pengerjaan
LKK. Guru meminta agar siswa berdiskusi dengan pasangannya masing-masing.
Guru membimbing pasangan serta memberikan pengarahan pada siswa yang
belum jelas. Setiap kelompok dimotivasi oleh guru agar bersungguh – sungguh
dan bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan tugas. Pada tahap
menyampaikan, guru meminta satu pasangan untuk maju kedepan kelas untuk
menyampaikan hasil diskusinya. Beberapa pasangan lain menanggapi jawaban
yang sudah pasangan sampaikan.
Setelah beberapa pasangan menyampaikan hasil diskusinya, guru
memutarkan video tentang daur air kemudian guru menjelaskan materi tentang
proses daur air. Setelah itu guru mengkonfirmasi dengan siswa apakah jawaban
sesuai dengan materi yang dijelaskan. Guru memberikan pemantapan dan
memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum
dipahami.
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Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
Selanjutnya guru membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan setiap siswa.
Guru memberikan pemantapan dan menyampaikan agar siswa mempelajari materi
yang akan dipelajari selanjutnya.

Semarang,17 Maret 2015
Observer

Koni Fitriani Sutrisno
NIM.1401411054
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN IPA DENGAN
MODEL PEMBELAJARAN TPS BERBANTUAN MEDIA VIDEO
Siklus 2

Ruang Kelas : VB
Nama Guru

:Koni Fitriani Sutrisno

Hari/tanggal

:Selasa, 24 Maret 2015

Pukul

: 09.00-10.10

Petunjuk
: Catatlah keadaan pada saat pembelajaran IPA di lapangan sesuai
dengan kenyataan yang sesungguhnya!
Pembelajaran IPA pada siklus 2 dimulai pada pukul 09.00. Pada prakegiatan guru menyiapkan segala yang dibutuhkan didalam pembelajaran. Setelah
itu guru mengkondisikan kelas dengan mengkondisikan siswa agar duduk sesuai
dengan tempatnya masing-masing. Guru membuka pembelajaran dengan
mengucapkan salam dan mengechek kehadiran siswa.
Pada kegiatan awal guru membahas sekilas tentang materi sebelumnya
yaitu tentang materi daur air dan mencoba menggali pengetahuan siswa hubungan
antara daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya. Setelah itu guru
menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi kegiatan manusia yang
mempengaruhi daur air.
Pada tahap eksplorasi guru menayangkan video cuplikan tentang bencanabencana yang sering terjadi di Indonesia. Siswa diminta untuk memperhatikan
video dengan saksama. Dari video yang ditayangkan, guru memberikan
pertanyaan kepada siswa ”setelah kalian mengamati video tadi, apa yang
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menyebabkan bencana tersebut terjadi?” “bencana banjir dan tanah longsor terjadi
akibat ulah siapa?”.
Pada tahap berfikir guru membagikan LKS kepada masing-masing anak
dan meminta anak untuk menuliskan tentang kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhi daur air dan apa akibatnya. Guru membacakan petunjuk
pengerjaan LKS, kemudian siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu.
Guru memotivasi siswa agar semua siswa mengerjakan sendiri terlebih dahulu.
Pada tahap berpasangan guru meminta siswa untuk berpasangan dengan
sebelahnya. Kemudian guru membagikan LKK kepada masing-masing pasangan.
Guru menjelaskan kepada siswa petunjuk pengerjaan LKK. Guru meminta agar
siswa berdiskusi dengan pasangannya masing-masing. Guru membimbing
pasangan serta memberikan pengarahan pada siswa yang belum jelas. Setiap
kelompok dimotivasi oleh guru agar bersungguh – sungguh dan bekerjasama
dengan baik dalam melaksanakan tugas. Pada tahap menyampaikan, guru
meminta satu pasangan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian guru
mengkonfirmasi jawaban dan menjelaskan materi Beberapa pasangan lain
menanggapi jawaban yang sudah pasangan sampaikan dan menyampaikan hasil
diskusinya juga.
Setelah beberapa pasangan menyampaikan hasil diskusinya, guru
memutarkan video tentang kegitan manusia yang mempengaruhi daur air
kemudian guru menjelaskan materi. Setelah itu guru mengkonfirmasi dengan
siswa apakah jawaban sesuai dengan materi yang dijelaskan. Guru memberikan

237

pemantapan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
yang belum dipahami.
Guru bersama siswa merefleksi dan menyimpulkan materi yang telah
dipelajari. Selanjutnya guru membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan
setiap siswa. Guru memberikan pemantapan dan menyampaikan agar siswa
mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya.

Semarang,24 Maret 2015
Observer

Koni Fitriani Sutrisno
NIM.1401411054
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CATATAN LAPANGAN SELAMA PEMBELAJARAN IPA DENGAN
MODEL PEMBELAJARAN TPS BERBANTUAN MEDIA VIDEO
Siklus 3

Ruang Kelas : VB
Nama Guru

:Koni Fitriani Sutrisno

Hari/tanggal

:Selasa, 31 Maret 2015

Pukul

: 09.00-10.10

Petunjuk
: Catatlah keadaan pada saat pembelajaran IPA di lapangan sesuai
dengan kenyataan yang sesungguhnya!
Pembelajaran IPA pada siklus 2 dimulai pada pukul 09.00. Pada prakegiatan guru menyiapkan segala yang dibutuhkan didalam pembelajaran. Setelah
itu guru mengkondisikan kelas dengan mengkondisikan siswa agar duduk sesuai
dengan tempatnya masing-masing. Guru membuka pembelajaran dengan
mengucapkan salam dan mengechek kehadiran siswa.
Pada kegiatan awal guru membahas sekilas tentang materi sebelumnya
yaitu tentang materi kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dan mencoba
menggali pengetahuan siswa tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi daur
air yang salah satu caranya adalah menghemat air. Setelah itu guru menyampaikan
tujuan pembelajaran tentang materi menghemat air.
Pada tahap eksplorasi guru menayangkan video cuplikan tentang
kekeringan yang sering terjadi di Indonesia. Siswa diminta untuk memperhatikan
video dengan saksama. Dari video yang ditayangkan, guru memberikan
pertanyaan kepada siswa ”kekeringan bisa saja terjadi,apa penyebab dari
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kekeringan?” “bagaimana cara mencegah kekeringan?” “ya kekeringan bisa
dicegah dengan cara melestarikan hutan, menjaga bumi dan menghemat air”
“sekarang ibu bagikan LKS, tulislah jawaban kalian bagaimana cara kita
menghemat air?”.
Pada tahap berfikir guru membagikan LKS kepada masing-masing anak
dan meminta anak untuk menuliskan tentang kegiatan bagaimana cara kita
menghemat air dan apa manfaatnya. Guru membacakan petunjuk pengerjaan LKS,
kemudian siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu. Guru memotivasi
siswa agar semua siswa mengerjakan sendiri terlebih dahulu. Pada tahap
berpasangan guru meminta siswa untuk berpasangan dengan sebelahnya.
Kemudian guru membagikan LKK kepada masing-masing pasangan. Guru
menjelaskan kepada siswa petunjuk pengerjaan LKK. Guru meminta agar siswa
berdiskusi dengan pasangannya masing-masing. Guru membimbing pasangan
serta memberikan pengarahan pada siswa yang belum jelas. Setiap kelompok
dimotivasi oleh guru agar bersungguh – sungguh dan bekerjasama dengan baik
dalam melaksanakan tugas. Pada tahap menyampaikan, guru membawa reward
agar siswa lebih aktif dan mau meyampaikan pasangan, kemudian guru memilih
pasangan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Guru mengkonfirmasi jawaban
dari diskusi dan menyampaikan kepada siswa,guru memacu siswa lain agar
menanggapi jawaban temannya yang maju didepan, serta menjelaskan materi
Beberapa pasangan lain menanggapi jawaban yang sudah pasangan sampaikan
dan menyampaikan hasil diskusinya juga.
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Setelah beberapa pasangan menyampaikan hasil diskusinya, guru
memutarkan video tentang bagaimana cara menghemat air dan guru menjelaskan
materi. Setelah itu guru mengkonfirmasi dengan siswa apakah jawaban sesuai
dengan materi yang dijelaskan. Guru memberikan pemantapan dan memberi
kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.
Guru bersama siswa merefleksi dan menyimpulkan materi yang telah
dipelajari. Selanjutnya guru membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan
setiap siswa. Guru memberikan pemantapan dan menyampaikan agar siswa
mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya.

Semarang, 31 Maret 2015
Observer

Koni Fitriani Sutrisno
NIM.1401411054
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LAMPIRAN 12
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LAMPIRAN 13
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LAMPIRAN 14
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LAMPIRAN 15
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LAMPIRAN 15
FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN
Siklus 1

Guru Memutar Video

Tahap Berpasangan

Tahap Bepikir Individu

Guru Mengkondisikan Tahap Berpasangan
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Tahap Menyampaikan

Guru Menjelaskan Materi dengan Video

Siklus 2

Guru Memutarkan video

Guru Menjelaskan LKS

Tahap Berpikir Individu

Tahap Berpasangan
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Guru Mengkonfirmasi

Guru Menjelaskan Materi

Siklus 3

Guru Memutarkan Video

Tahap Berpikir Individu
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Tahap Berpasangan

Tahap Menyampaikan

Reward untuk Meningkatkan Keaktifan

Guru Menjelaskan Materi

