
i 

 

 

 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN  

TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI  

DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER  

DI KELAS IV SD NGALIYAN 01 SEMARANG 

 

SKRIPSI 

diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar  

Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

Oleh 

Siti Zulaekha Setiawati 

1401410201 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015



ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya Siti Zulaekha Setiawati, NIM 1401410201, judul skripsi 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi dengan Model 

Numbered Head Together di Kelas IV SD Ngaliyan 01 Semarang” menyatakan 

bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, 

bukan hasil jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain 

yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

      Semarang,     Desember  2014 

 

  Peneliti, 

 

 

 

           Siti Zulaekha Setiawati 

          NIM 1401410201 



 

 

iii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 Skripsi atas nama Siti Zulaekha Setiawati, NIM 1401410201 dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi dengan Model 

Numbered Head Together di Kelas IV SD Ngaliyan 01 Semarang” telah disetujui 

oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang pada: 

hari  :  Selasa 

tanggal :  13 Januari 2015 

 

 

    Semarang,      Januari 2015 

          Pembimbing  I                              Pembimbing  II 

 

  

 

   Dra. Wahyuningsih, M.Pd.     Nursiwi Nugraheni, S.Si., M.Pd. 

   NIP.195212101977032001          NIP.198505222009122007  

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi atas nama Siti Zulaekha Setiawati  NIM 1401410201, dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi dengan Model 

Numbered Head Together di Kelas IV SD Ngaliyan 01 Semarang” telah 

dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang pada: 

hari  : Selasa  

tanggal  : 13 Januari 2015 

  

Panitia Ujian Skripsi, 

 Ketua       Sekretaris 

  

 

    

 

 

 

Penguji Utama 

 

 

Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd. 

NIP 19580517 198303 2 002 

 

       Pembimbing I,            Pembimbing  II, 

  

  

Dra. Wahyuningsih, M.Pd             Nursiwi Nugraheni, S.Si, M.Pd 

NIP.19521210 197703 2 001             NIP.19850522 200912 2 007 

 

 



 

 

v 

 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

1. Man jadda wajada, man shabara zhafira. “Siapa yang bersungguh-

sungguh, maka dia akan berhasil, siapa yang bersabar dia akan beruntung” 

(Ahmad Fuadi). 

2. Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru 

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn 

Underhill) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Orangtuaku tercinta untuk bapak Sumikan (Alm) dan ibu Sunarsih 

 yang telah memberikan kasih sayang tulus, doa yang tak pernah terputus serta 

dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya. 

 

Almamaterku. 

. 

 



 

 

vi 

 

PRAKATA 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Karena peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan Skripsi dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema 

Selalu Berhemat Energi dengan Model Numbered Head Together di Kelas IV SD 

Ngaliyan 01 Semarang”. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan studi. 

2. Drs. Hardjono, M. Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah mem-

berikan bantuan pelayanan khususnya dalam memperlancar penyelesaian 

skripsi ini. 

3. Dra. Hartati, M. Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang 

telah memberikan ijin penelitian. 

4. Dra. Wahyuningsih, M.Pd., Dosen Pembimbing I yang dengan sabarnya telah 

memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Nursiwi Nugraheni S.Si., M. Pd., Dosen Pembimbing II yang dengan sabar 

memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti demi menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd., Dosen Penguji Utama yang telah memberikan 

saran dan bimbingan selama ujian skripsi dan sampai skripsi ini terselesaikan. 

7. Slamet Riyadi, S.Pd, M.Pd Kepala SDN Ngaliyan 01 Semarang yang telah 

memberikan ijin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian. 

8. Diyah Kurnia W, S.Pd, guru kelas IV C SDN Ngaliyan 01 Semarang yang 

telah membantu dan mendukung peneliti untuk mengadakan penelitian. 

9. Semua guru dan karyawan serta siswa SDN Ngaliyanu 01 Semarang yang 

telah membantu peneliti melaksanakan penelitian.  

10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang turut 

membantu dan memberikan dukungan. 

 



 

 

vii 

 

Semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti 

mendapat balasan yang terbaik dan berlimpah dari Allah SWT. Semoga skripsi ini 

dapat memberikan kontribusi positif bagi peneliti, pembaca, maupun dunia 

pendidikan. 

 

 

Semarang,    Desember  2014 

         

 

 

      Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

ABSTRAK 
 

Setiawati, Siti Zulaekha.2014.Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema Selalu 

Berhemat Energi dengan Model Numbered Head Together di Kelas IV SD 

Ngaliyan 01 Semarang.Skripsi.Jurusan PGSD.Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Universitas Negeri Semarang.Pembimbing (1) Dra. Wahyuningsih, M.Pd., 

Pembimbing (2) Nursiwi Nugraheni, S.Si, M.Pd.  

Berdasarkan observasi awal kelas IV SD Ngaliyan 01 

Semarang,ditemukan masalah pada pembelajaran yaitu beberapa siswa tidak ikut 

mengerjakan tugas kelompok, tidak semua siswa mengetahui dan memahami 

jawaban tugas yang diberikan guru, sehingga 18 dari 36 siswa memperoleh nilai 

pada muatan pelajaran Matematika dibawah KKM. Persentase ketuntasan klasikal 

hanya sebesar 52%. Berdasarkan masalah tersebut, dilakukan perbaikan dengan 

menggunakan model Numbered Head Together. Pada model Numbered Head 

Together setiap siswa menjadi siap semua dan dapat melakukan diskusi dengan 

sungguh-sungguh. Rumusan permasalahan umum penelitian ini adalah 

Bagaimanakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi di kelas IV SD Ngaliyan 01? Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tema 

Selalu Berhemat Energi dengan model Numbered Head Together di kelas IV SD 

Ngaliyan 01 Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 

siklus. Satu siklus terdiri dari 2 pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari empat 

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

adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. Teknik 

pegumpulan data menggunakan tes, observasi, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku guru meningkat dari siklus I 

ke siklus II yaitu dari  rata-rata skor 17 menjadi 25. Perilau belajar siswa 

meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu dari  rata-rata skor 10,35 menjadi 13,75. 

Media pembelajaran meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu dari rata-rata skor 8 

menjadi 10,5.  Materi pembelajaran meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu dari 

rata-rata skor 8 menjadi 11. Iklim pembelajaran  meningkat dari siklus I ke siklus 

II yaitu dari rata-rata skor 3,5 menjadi 5,5. Kompetensi pengetahuan siswa 

meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu ketuntasan belajar secara klasikal 69,5% 

menjadi 82%.  Kompetensi keterampilan meningkat dari siklus I ke siklus II 

dengan skor capaian optimum 3,87 menjadi 4. Kompetensi sikap spiritual pada 

siklus I dan siklus II memperoleh skor modus 3 (Baik). Kompetensi sikap sosial 

pada siklus I dan siklus II memperoleh skor modus 3 (Baik).  

Simpulan penelitian ini adalah dengan model Numbered Head Together 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi di kelas 

IV SD Ngaliyan 01 Semarang. Saran dari peneliti yaitu hendaknya guru 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif salah satunya adalah NHT. 

 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran, number head together. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pembelajaran perlu dilakukan secara utuh dan menyeluruh kepada siswa. 

Pembelajaran yang utuh dan menyeluruh akan membantu siswa untuk lebih 

memahami materi yang diajarkan.  Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan tematik-terpadu.  

Permendikbud no 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah menyebutkan bahwa pelaksanaan 

kurikulum 2013 pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dilakukan melalui 

pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari kelas I sampai kelas VI. 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai muatan pelajaran ke dalam 

berbagai tema. Tema yang digunakan merajut makna berbagai konsep dasar 

sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian 

pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti 

tercermin pada berbagai tema yang tersedia.  

Selain itu, pembelajaran dalam kurikulum 2013 juga dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan scientific yang termuat dalam proses pembelajaran 

langsung. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar 
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dan Pendidikan Menengah disebutkan, proses pembelajaran terdiri atas lima 

pengalaman belajar pokok yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran dengan pendekatan 

scientific melatih siswa untuk sungguh-sungguh, teliti dalam mencari informasi, 

mengembangkan: kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan berkomunikasi, 

kemampuan menyimpulkan serta kemampuan berpikir secara sistematis. Jadi 

dengan pendekatan scientific, apa yang dipelajari peserta didik akan lebih mudah 

diingat, dipahami dan diolah untuk memecahkan suatu masalah, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologi peserta didik. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 pasal 1 ayat 9 tentang Standar Nasional 

Pendidikan bahwa standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang 

belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, 

bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber 

belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sumber belajar didalamnya 

mencakup media pembelajaran. Media pembelajaran yang interaktif dengan 
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menggunakan teknologi informatika dan komunikasi sangat berperan dalam 

membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Karena itu, di setiap 

pembelajaran diperlukan media pembelajaran. 

Pada dasarnya proses pembelajaran tingkat Sekolah Dasar masih menemui 

beberapa permasalahan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh TIMSS di bidang matematika menunjukkan bahwa pada studi 

internasional terdapat topik yang belum diajarkan pada kelas IV dan topik yang 

sama sekali tidak terdapat di dalam kurikulum saat ini (Kemendikbud, 2013:76-

80). Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukini (2012:66-68) 

tentang pelaksanaan pembelajaran tematik didapat adanya beberapa kelemahan-

kelemahan dan permasalahan dalam pembelajaran tematik. Permasalahan itu 

diantaranya adalah: (1) Materi pelajaran yang disampaikan dalam pembelajaran 

tematik belum benar-benar terintegrasi sehingga pergantian antara muatan 

pelajaran yang satu ke muatan pelajaran yang lain tampak dengan jelas. (2) Ada 

muatan pelajaran tertentu yang ditematikkan tetapi tidak disampaikan pada saat 

pelaksanaan pembelajaran. Yang disampaikan hanya satu KD dari muatan 

pelajaran tertentu. (3) Penerapan metode-metode pembelajaran baru yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan masih sangat kurang karena banyak 

guru yang kurang memahami metode- metode pembelajaran baru yang berpusat 

pada siswa. (4) Media pembelajaran banyak yang kurang memadai: terlalu kecil 

sehingga tidak terbaca oleh siswa yang duduk di deretan kursi belakang.  

Permasalahan pembelajaran juga terjadi di SD Ngaliyan 01 Semarang. 

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru ketika PPL, proses pembelajaran 
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yang berlangsung belum optimal. Pembelajaran dilakukan secara tematik, akan 

tetapi guru kurang bisa mengintegrasikan materi dari beberapa matapelajaran 

kedalam sebuah tema. Perpindahan dari satu muatan pelajaran ke muatan 

pelajaran yang lain juga masih terlihat dengan jelas, hal tersebut terlihat saat guru 

selesai menjelaskan muatan pelajaran pertama kemudian menjelaskan muatan 

pelajaran berikutnya. Perpindahan dari muatan pelajaran pertama ke muatan 

pelajaran berikutnya masih tampak terlihat jelas. Kemudian pada saat menjelaskan 

materi guru hanya menggunakan media pembelajaran papan tulis, seharusnya 

pembelajaran juga didukung media pembelajaran yang interaktif karena dapat 

meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran sehingga materi pembelajaran 

akan lebih mudah dipahami, selain itu media pembelajaran yang interaktif dapat 

lebih memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Saat kegiatan kelompok 

guru kurang memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan 

tugas. Siswa yang berperan aktif dan mendominasi kegiatan kelompok hanyalah 

siswa yang paling pandai dalam kelompok. Siswa yang mempresentasikan hasil 

kerja kelompok juga siswa yang telah berpikir/ bekerja dalam mengerjakan tugas 

kelompok sedangkan siswa yang lain gaduh sendiri, bahkan sering mengganggu 

kelompok-kelompok yang lain. Siswa yang gaduh sendiri tidak tahu apa-apa/ 

tidak mengerti dengan tugas kelompok mereka. Guru juga belum melakukan 

pengecekan apakah semua anggota kelompok mengerti tentang tugas yang telah 

dikerjakan oleh kelompok. Pada akhir pembelajaran guru tidak memberikan 

penilaian terhadap aktivitas/ kinerja kelompok, misalnya siapa saja yang aktif 

dalam kelompok dan siapa yang kurang aktif tidak diberikan penilaian sehingga 



5 

 

 

 

pada pembelajaran selanjutnya mereka juga akan tetap seperti itu dalam kegiatan 

kelompok. 

Berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan peneliti selama PPL 

tersebut, ditemukan permasalahan dalam pembelajaran di kelas IV SDN 01 

Ngaliyan antara lain: (1) penggabungan beberapa muatan pelajaran belum sesuai 

tema, (2) perpindahan dari satu muatan pelajaran ke muatan pelajaran yang lain 

masih terpecah-pecah, (3) hanya siswa pandai dalam kelompok yang mengerjakan 

tugas, (4) beberapa siswa tidak ikut mengerjakan tugas kelompok dan gaduh 

sendiri, (5) tidak semua siswa mengetahui dan memahami jawaban dari tugas 

yang diberikan guru serta (6) belum menggunakan media pembelajaran yang 

interaktif. Dari pembelajaran tersebut diperoleh hasil belajar siswa dari beberapa 

muatan pelajaran kurang memuaskan, dan masalah yang paling urgen untuk 

dipecahkan adalah muatan pelajaran Matematika yaitu sebanyak 50% (18 dari 36 

siswa) kelas IVA SDN Ngaliyan 01 belum menguasai materi pelajaran 

Matematika sehingga menyebabkan 18 siswa belum mengalami ketuntasan karena 

nilainya berada dibawah KKM (KKM Matematika = 66). 

Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan dan berhasil untuk mengatasi 

permasalahan seperti yang terjadi di SD Ngaliyan 01, yaitu (1) penelitian yang 

dilakukan oleh Jiwa (2013:1), menurut Jiwa dalam penelitiannya bahwa 

implementasi pembelajaran  tematik berpengaruh terhadap pestasi belajar pada 

siswa kelas IV. (2) Penelitian yang dilakukan oleh Oktafiana (2012:11), menurut 

Oktafiana dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dapat 
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meningkatkan hasil belajar yang dilaksanakan secara tematik. Hasil belajar siswa 

secara rata-rata kelas maupun ketuntasan klasikal mengalami perbaikan pada 

setiap siklusnya serta kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. (3) penelitian 

yang dilakukan oleh Herijanto (2012:12), berdasarkan hasil penelitian bahwa 

pemanfaatan CD Interaktif dapat digunakan untuk meningkatkan pandangan siswa 

terhadap muatan pelajaran, memberikan respon positif, serta meningkatkan minat 

belajar siswa. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jiwa, Oktafiana dan 

Herijanto serta berdasarkan hasil anilisis yang peneliti lakukan, maka peneliti 

menetapkan alternatif pemecahan masalah dengan melaksanakan pembelajaran 

secara tematik menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) dengan berbantuan media CD Interaktif.  

Pembelajaran tematik sangat penting diterapkan di Sekolah Dasar sebab 

memiliki banyak nilai dan manfaat, diantaranya: (1) dengan menggabungkan 

beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi muatan pelajaran akan terjadi 

penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan, 

(2) siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi/materi 

pembelajaran lebih berperan sebagai sarana/alat bukan tujuan akhir, (3) 

pembelajaran tidak terpecah-pecah karena siswa dilengkapi dengan pengalaman 

belajar yang lebih terpadu sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses 

dan materi yang lebih terpadu juga, (4) memberikan penerapan-penerapan dari 

dunia nyata, sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer belajar (transfer of 
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learning), (5) dengan adanya pemaduan antar muatan pelajaran, maka penguasaan 

materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat (Rusman, 2012:254-258). 

Selain dengan pendekatan Tematik, pembelajaran dilaksanakan dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif Numbered Head Together. Menurut 

Kagan (2009:6.30) setiap siswa dalam kelompok berpikir bersama-sama untuk 

mendapatkan jawaban kelompok. Setiap siswa harus mengetahui jawaban 

kelompoknya karena salah satu nomor mereka mungkin yang akan dipanggil 

untuk mempresentasikan jawaban ke seluruh kelas. Numbered Head Together 

memiliki beberapa kelebihan yaitu: (1) setiap siswa menjadi siap semua, (2) siswa 

dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, (3) siswa yang pandai dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai (Hamdani, 2011:90).  

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) ini 

didukung dengan penggunaan media pembelajaran Interaktif. Media pembelajaran 

sendiri memberikan peran penting untuk mendukung proses pembelajaran, 

menurut Sudjana & Rivai (dalam Arsyad, 2011: 24) bahwa salah satu manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa adalah pembelajaran akan lebih 

menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Dan 

media pembelajaran yang  peniliti pilih untuk mendukung proses pembelajaran 

adalah media CD interaktif. Menurut Rusman (2013: 149) CD interaktif memiliki 

beberapa kelebihan. Kelebihan dari CD interaktif ini adalah: (1)membimbing 

siswa secara tuntas menguasai materi dengan cepat dan menarik, (2) siswa dapat 

belajar secara mandiri, tidak harus tergantung kepada guru, (3)terdapat fungsi 

repeat yang bermanfaat untuk mengulangi materi secara berulang-ulang untuk 
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penguasaan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengimplementasikan kurikulum 2013 yang didalamnya terdapat pendekatan 

scientific serta didukung dengan media CD Interaktif disamping menggunakan 

model Numbered Head Together. Maka berdasarkan latar belakang masalah, 

peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatkan 

Kualitas Pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi melalui Model Numbered 

Head Together di  kelas IV SD Ngaliyan 01  Semarang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

1.2.1.1 Rumusan Umum 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: bagaimanakah model Numbered Head Together dapat 

meningkatan kualitas pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi di kelas IV SDN 

Ngaliyan 01? 

1.2.1.2 Rumusan Khusus 

Adapun rumusan masalah di atas dapat dirinci secara khusus sebagai berikut: 

1. Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan perilaku 

guru dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi di kelas IV SDN 

Ngaliyan 01? 

2. Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan perilaku 

belajar siswa dalam pembelajaran Selalu Berhemat Energi di kelas IV 

SDN Ngaliyan 01? 
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3. Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan iklim 

pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi di kelas IV SDN Ngaliyan 01? 

4. Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan kualitas 

materi  pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi di kelas IV SDN 

Ngaliyan 01? 

5. Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan kualitas 

media pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi di 

kelas IV SDN Ngaliyan 01? 

6. Apakah model Numbered Head Together dapat meningkatkan kompetensi 

siswa yang meliputi: pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam 

pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi di kelas IV SDN Ngaliyan 01? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut perlu diambil tindakan melalui model Numbered Head Together dengan 

media CD Interaktif, adapun langkah-langkah tindakan tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 

Sintaks penerapan model Number Head Together dengan media CD Interaktif 

 
Langkah-

langkah 

pembelajaran 

Tematik 
(Trianto, 

2011:171) 

Langkah-

langkah Model 

Numbered 

Head Together 
(Kagan, 

Spencer. 2008: 

6.30) 

Langkah-langkah 

penggunaan 

media CD 

Interaktif 
(Rusman, 

2012:212) 

Pendekatan 

scientific 
(Kemendik

bud, 2014: 

5) 

Langkah-

langkah model 

Numbered Head 

Together dan 

Media CD 

Interaktif 

Fase-1 
Pendahuluan 

1. Mengaitkan 

pelajaran 

sekarang 

dengan 

pelajaran 

sebelumnya  
2. Memotivasi 

siswa 

3. Memberikan 

pertanyaan 

kepada siswa 

4. Menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

   1. Kegiatan 

pendahuluan: 

guru 

mengaitkan 

pelajaran 

sekarang 

dengan 

pelajaran 

sebelumnya, 

memotivasi 

siswa, 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

 1. Penomoran 

siswa 
  2.  Pembagian 

nomor 

kepada siswa   
Fase 2: 

presentasi 

materi 

1. Presentasi 

materi yang 

akan 

disampaikan 
2. Presentasi 

keterampilan 

proses yang 

dikembangkan 

 1. Penyajian 

informasi 

(Presentation 

of 

information), 

yaitu berupa 

materi 

pelajaran yang 

akan dipelajari 

siswa 

Mengamati 
 

3.  Guru 

menyajikan 

informasi 

berupa 

materi 

pelajaran 

yang akan 

dipelajari 

siswa dalam 

CD 

Interaktif. 
(mengamati) 
 

Fase 3: 

membimbing 

pelatihan 

1. Menempat

kan siswa 

kedalam 

kelompok-

2.  Guru 

memberika

n masalah/ 

tugas dan 

memberika

n siswa 

waktu 

2.  Pertanyaan 

dan respon 

(Question of 

responses), 

yaitu berupa 

soal-soal 

latihan yang 

 4.  Guru 

memberikan 

pertanyaan 

dan respon 

yaitu berupa 

masalah 

tugas-tugas 
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kelompok 

belajar 
2. Mengingat

kan cara 

siswa 

bekerja dan 

berdiskusi 

secara 

kelompok 

untuk 

berpikir 
 

harus 

dikerjakan 

siswa 
 

latihan yang 

harus 

dikerjakan 

siswa.  

 3.  Masing-

masing 

siswa 

memberika

n jawaban 

kepada 

kelompok 
4.  Kelompok 

mendiskusi

kan 

jawaban 

yang benar 
5.  Setiap 

anggota 

kelompok 

mengetahui 

jawaban 

 Mengumpu

lkan 

informasi 
 
Mengasosi

asi 
 

5.  Masing-

masing siswa 

ikut berfikir, 

berdiskusi 

menyelesaik

an tugas 

(mengumpuk

an informasi, 

mengasosiasi

) 

Fase-4 

Menelaah 

pemahaman 

dan 

memberikan 

umpan balik 
 

1. Mempresent

asikan hasil 

diskusi di 

depan kelas  

2. Kelompok 

yang lain 

menganggap

i 
3. Membimbin

g siswa 

menyimpulk

an hasil 

diskusi   

6.  Guru 

memanggil 

salah satu 

nomor dan 

siswa yang 

nomornya 

dipanggil 

mempresen

tasikan 

hasil kerja 

mereka 
7.  Siswa yang 

lain 

memberika

n 

tanggapan 

3.Penilaian 

respon 
(Judging of 

responses) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengkomu

nikasikan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Penilaian 

respon 

dengan cara 

Guru 

memanggil 

salah satu 

nomor dan 

siswa yang 

nomornya 

dipanggil 

mempresenta

sikan hasil 

kerja mereka 

(mengkomun

ikasikan) 

serta siswa 

yang lain 

memberikan 

tanggapan 

Fase-5 
Mengembang- 

kan dengan 

memberikan 

 4.  Pemberian 

balikan respon 

(Providing 

feedback 

 7.  Pemberian 

balikan 

respon, guru 

memberikan 
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kesempatan 

untuk 

pelatihan 

lanjutan dan 

penerapan 
1. Memberikan 

umpan balik 
 

about 

responses), 

yaitu setelah 

selesai, 

program akan 

memberikan 

balikan. 

Apakah telah 

sukses/berhasi

l atau harus 

mengulang 
5. Pengulangan 

(remediatio) 
6. Segmen 

pengaturan 

pelajaran 

(sequencing 

lesson 

segment) 

penguatan 

dan 

penjelasan 

tambahan, 
  

2. Membimbing 

siswa 

menyimpulka

n materi 

pembelajaran 

hari ini 

   8. membimbing 

siswa 

menyimpulka

n materi 

pembelajaran 

hari ini. 
 

Fase-6 
Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 
 

Guru memberikan 

soal evaluasi 

    

 

 
9.  Siswa 

mengerjakan  

soal evaluasi  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Berdasarkan pemecahan masalah yang direncanakan di atas, tujuan umum 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan model Numbered Head 

Together di kelas IV SD Ngaliyan 01 Semarang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari tujuan umum di atas dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peningkatan perilaku guru kelas IV SD Ngaliyan 01 

Semarang dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan 

model Numbered Head Together. 

2. Mendeskripsikan peningkatan perilaku belajar siswa kelas IV SD Ngaliyan 

01 Semarang dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan 

model Numbered Head Together. 

3. Mendeskripsikan peningkatan iklim pembelajaran pembelajaran tema 

Selalu Berhemat Energi di kelas IV SD Ngaliyan 01 Semarang dengan 

model Numbered Head Together. 

4. Mendeskripsikan peningkatan kualitas materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi di kelas IV SD Ngaliyan 01 Semarang dengan model 

Numbered Head Together. 

5. Mendeskripsikan peningkatan kualitas media pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi di kelas IV SD Ngaliyan 01 Semarang dengan model 

Numbered Head Together. 

6. Meningkatkan kompetensi siswa yang meliputi kompetensi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

di kelas IV SD Ngaliyan 01 Semarang dengan model Numbered Head 

Together. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, model Numbered Head Together dengan media CD 

Interaktif mampu meningkatkan kualitas pembelajaran Tema Selalu Berhemat 

Energi sehingga dapat memberi kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan 

dan  teknologi serta kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Melalui penerapan model Numbered Head Together dengan media CD 

Interaktif maka dapat meningkatkan keaktifan serta hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi. Siswa dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah secara bersama-sama, serta memiliki 

kemampuan bekerjasama dan berinteraksi sosial dengan teman kelompoknya. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model Numbered Head Together dengan media CD Interaktif di 

SD dapat mendorong para guru agar dapat mengadakan pembelajaran yang 

inovatif sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dengan model yang bervariasi. Serta sebagai motivasi bagi guru 

untuk melaksanakan pembelajaran tematik. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, 

sehingga mutu sekolah dapat meningkat. Serta memberikan gambaran untuk 

sekolah dalam melaksanakan kurikulum 2013. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Menurut Witherington (Dalam Rusman 2013:85) belajar merupakan 

perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons 

yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan. 

Selanjutnya pengertian belajar yang lebih komprehensif diberikan oleh Bell-

Grendler (dalam Winataputra, 2008: 1.5) yang menyatakan bahwa belajar adalah 

proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

kemampuan, ketrampilan dan sikap yang diperoleh secara bertahap dan 

berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses 

belajar sepanjang hayat.  

Menurut Sardiman (2011:21) belajar berarti usaha untuk mengubah 

tingkah laku. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan pengetahuan, 

tetapi juga berbentuk pengertian, kecakapan, ketrampilan, sikap, penyesuaian diri. 

Kemudian menurut Slameto (2010:2), belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 
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Dengan demikian, berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan yang berbentuk pengetahuan, 

keterampilan dan sikap pada peserta didik. Pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang diperoleh peserta didik merupakan hasil dari pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan belajar. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Menurut Winataputra (2008:1.19) pembelajaran adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada 

siswa. Kegiatan pembelajaran mengacu pada penggunaan pendekatan, strategi, 

metode, teknik dan media dalam rangka membangun proses belajar. Kemudian 

menurut Gagne dan Briggs (dalam Uno, 2012:144) pembelajaran merupakan 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi 

serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa.  

Anitah (2008:1.15) berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, 

bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru dimana semua unsur atau 

komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan semuanya 

berfungsi dengan berorientasi pada tujuan. Selanjutnya menurut Daryanto 

(2013:63) bahwa pembelajaran merupakan suatu aktivitas untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa berkaitan langsung dengan aktivitas 

guru. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian 

kegiatan mengacu pada penggunaan pendekatan, strategi, metode, teknik dan 

media yang dirancang dan disusun untuk membatu proses belajar siswa yang 

didalamnya terdapat interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar dengan beorientasi pada tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2004:7) kualitas pembelajaran merupakan intensitas 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, 

fasilitas, serta sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal. Sedangkan menurut Etzioni (dalam Daryanto, 2013:57) bahwa 

kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, 

efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

atau sasarannya. 

Selanjutnya Daryanto (2013:57), menyatakan bahwa kualitas 

pembelajaran atau efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran, termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui 

proses pembelajaran. 

Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas pembelajaran merupakan 

keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, 

fasilitas, serta sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran  tersebut 
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berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap 

melalui proses pembelajaran.  

Depdiknas (2004:7) merumuskan indikator kualitas pembelajaran. Ada 6 

indikator kualitas pembelajaran. Indikator kualitas pembelajaran tersebut antara 

lain perilaku pembelajaran pendidik (guru), perilaku dan dampak belajar siswa, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran.  

Dalam penelitian ini komponen kualitas pembelajaran yang diamati adalah 

(1) perilaku pembelajaran guru, (2) perilaku siswa, (3) hasil belajar siswa, (4) 

iklim pembelajaran, (5) materi pembelajaran, dan (6) media pembelajaran. Untuk 

sistem pembelajaran tidak diamati karena membutuhkan waktu yang lama untuk 

meneliti sistem pembelajaran dalam suatu sekolah, selain itu peneliti tidak 

memiliki wewenang untuk meneliti sistem pembelajaran dikarenakan fokus 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah PTK yaitu penelitian yang dilakukan 

didalam kelas. 

2.1.3.1 Perilaku Guru 

Hamalik (2012:118) mengungkapkan bahwa guru sebagai pendidik harus 

menguasai pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan 

pendidikan. Seorang guru telah mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi 

guru dan memiliki keahlian khusus yang diperlukan sebagai seorang pendidik 

sehingga hasil usahanya akan lebih baik. 

Keahlian yang dimiliki seorang guru, terlihat dalam perilaku guru saat 

proses pembelajaran. Dalam Depdiknas (2004:8) perilaku pembelajaran guru, 
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dapat dilihat kinerjanya yaitu sebagai berikut: (1) Membangun persepsi dan sikap 

positif siswa terhadap belajar, (2) Menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan 

keluasan dan kedalaman serta mampu merepresentasikan materi sesuai kebutuhan 

siswa. (3)Memahami keunikan setiap siswa dengan semua kelebihan, kekurangan, 

dan kebutuhannya, (4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik 

berorientasi pada siswa yang tercermin dalam kegiatan merencanakan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi, (5) Mengembangkan kepribadian dan 

keprofesionalan sebagai guru. 

Upaya pengembangkan kepribadian dan keprofesionalan seorang guru salah 

satunya adalah dengan menguasai keterampilan mengajar. Menurut Anitah 

(2009:7.1) Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang 

menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Peguasaan terhadap 

keterampilan ini memungkinkan guru untuk dapat mengelola kegiatan 

pembelajaran secara lebih efektif. Rusman (2013:67) menyatakan bahwa 

keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah bentuk-bentuk perilaku yang 

bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai 

modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas mengajar.   

Beberapa keterampilan dasar mengajar guru menurut Rusman (2013:67) yang 

harus dikuasai oleh seorang guru adalah sebagai berikut: 

2.1.3.1.1 Keterampilan membuka pelajaran (Set Induction Skills) 

Membuka pelajaran (Set Induction) adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi 

bagi siswa agar mental maupun perhatiaannya terpusat pada apa yang akan 
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dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar (Rusman, 2013:67).  

Komponen-komponen membuka pelajaran menurut Usman (dalam 

Rusman, 2013: 68) adalah sebagai berikut: 

a. Menarik perhatian siswa, dengan melakukan variasi gaya mengajar, 

menggunakan media pembelajaran/TIK dan menggunakan pola interaksi 

yang bervariasi. 

b. Menimbulkan motivasi, cara menimbulkan motivasi diantaranya adalah: 

sikap hangat dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan 

ide yang bertentangan, dan memperhatikan minat siswa. 

c. Memberi acuan, diberikan melalui: menyebutkan tujuan dan batas-batas 

tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan 

materi pokok yang akan dibahas, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

d. Memberikan apersepsi, memberikan kaitan antara materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari sehingga materi yang dipelajari 

merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah.  

    Kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan pendahuluan adalah: 

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

b. Melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran, atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 



21 

 

 

 

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelassan uraian kegiatan sesuai 

dengan silabus dan RPP yang telah dibuat guru (Rusman, 2013:68). 

2.1.3.1.2 Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Rusman (2013:68) menyatakan bahwa bertanya merupakan salah satu cara 

yang dapat digunakan memunculkan aktualisasi diri siswa. Guru harus mampu 

memfasilitasi kemampuan bertanya siswa untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Keterampilan bertanya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar 

yaitu sebagai berikut: 

1. Keterampilan bertaya dasar 

    Komponen-komponen kegiatan bertanya dasar meliputi: 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat sehingga mudah 

dipahami siswa. 

b. Pemberian acuan. Guru dapat memberikan jawaban antara sebagai acuan 

sebelum masuk pada jawaban yang diinginkan. 

c. Fokus pertanyaan. Pertanyaan harus terfokus apakah dalam bentuk 

pertanyaan terbuka, tertutup, pertanyaan luas atau pertanyaan sempit. 

d. Pemindahan giliran. Pertanyaan harus diberikan secara bergiliran agar tidak 

didominasi oleh beberapa orang saja. 

e. Penyebaran. Pertanyaan diberikan ke kelas terlebih dahulu sehingga semua 

siswa berpikir, setelah itu pertanyaan disebar untuk memberikan 

kesempatan pada semua siswa. 
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f. Pemberian waktu berpikir. Setelah pertanyaan diberikan, siswa diberi waktu 

untuk berpikir, setelah itu guru memberi kesempatan bagi siswa yang sudah 

siapa atau menunjuk satu persatu. 

g. Perberian tuntunan. Guru dapat memberikan tuntunan saat siswa mengalami 

kesulitan, sehingga siswa memiliki gambaran jawaban yang diharapkan. 

(Rusman, 2013:69-70). 

2. Keterampilan bertanya lanjut 

Komponen keterampilan bertanya lanjut: 

a. Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab. Guru diharapkan 

mengajukan pertanyaan yang tergolong pada tingkat kognitif tinggi yang 

bersifat pemahaman, aplikasi, analisis dan sintesis, evaluasi, dan kreasi. 

Pertanyaan yang bersifat ingatan dibatasi. 

b. Pengaturan urutan pertanyaan. Pertanyaan pada tingkat tertentu hendaknya 

dimantapkan, kemudian beralih ke tingkat pertanyaan yang lebih tinggi.  

c. Penggunaan pertanyaan pelacak. Jika guru mengajukan pertanyaan dan 

jawaban yang diberikan oleh siswa dianggap benar tetapi masih dapat 

dilengkapi lagi, guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak yang dapat 

membimbing siswa untuk mengembangkan jawaban yang diberikan. 

Teknik pertanyaan pelacak yaitu: meminta klarifikasi, meminta siswa 

memberi alasan, meminta kesepakatan pandangan siswa, meminta 

ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, 

meminta jawaban yang lebih kompleks. 
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d. Peningkatan terjadinya interaksi. Dalam kaitan dengan keterampilan 

bertanya lanjut, peningkatan terjadinya interaksi dapat dilakukan dengan 

cara: mengurangi pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang siswa, 

mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, dan memberi kesempatan 

kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman 

mereka. 

(Anitah, 2008:7.12) 

Dalam menerapkan keterampilan bertanya, guru hendaknya memperhatikan 

prinsip pengguanaan atau hal-hal yang mempengaruhi keefektifan pertanyaan 

sebagai berikut: 

a. Kehangatan dan keantusiasan. Pertanyaan hendaknya diajukan dengan 

penuh kantusiasan dan kehangatan karena akan mempengaruhi 

kesungguhan siswa dalam menjawab pertanyaan. 

b. Menghindari kebiasaan-kebiasaan berikut: mengulangi pertanyaan sendiri, 

mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, mengajukan 

pertanyaan yang memancing jawaban serentak, mengajukan pertanyaan 

ganda, menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan. 

c. Memberikan waktu berpikir. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena siswa 

memerlukan waktu yang cukup untuk berpikir dan menyusun jawaban. 

d. Mempersiapkan pertanyaan pokok yang diajukan. 

e. Menilai pertanyaan yang telah diajukan. 

(Anitah, 2008:7.16)  
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2.1.3.1.3 Keterampilan memberi penguatan (Reinforcement Skills) 

Rusman (2013:71) berpendapat bahwa penguatan atau reinforcement 

merupakan respon yang diberikan oleh guru terhadap suatu tingkah laku siswa. 

Penguatan yang diberikan dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya 

kembali tingkah laku tersebut. Pengutan diberikan dengan dimaksudkan untuk 

memberikan ganjaran atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat 

berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran.  

Menurut Rusman (2013:71) ada empat cara dalam memberikan penguatan 

dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a. Penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas diberikan kepada 

siapa yang ditujukan, yaitu dengan cara menyebutkan namanya. 

b. Penguatan dengan kelompok siswa. Caranya dengan memberikan 

penghargaan kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik. 

c. Pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan sebaiknya diberikan 

sesegera mungkin setelah memunculkan tingkah laku/respon siswa yang 

diharapkan. Penguatan yang ditunda cenderung kurang efektif. 

d. Variasi dalam penggunaan. Jenis penguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena akan menimbulkan 

kebosanan dan lama kelamaan akan kurang efektif. 
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Komponen-komponen keterampilan memberi penguatan yang harus 

dikuasai guru: 

a. Penguatan verbal 

Penguatan verbal dapat diberikan dalam bentuk komentar, pujian, 

dukungan, pengakuan atau dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan 

tingkah laku dan penampilan siswa. Komentar dan pujian diberikan dalam bentuk 

kata-kata seperti: bagus, baik, luar biasa, benar, ya, betul atau tepat sekali. 

b. Penguatan nonverbal 

Penguatan nonverbal dapat ditunjukkan dengan berbagai cara sebagai 

berikut: Mimik dan gerakan badan seperti senyuman, anggukan, tepukan tangan, 

atau acungan ibu jari dapat mengomunikasikan kepuasan guru terhadap respon 

siswa; Gerak mendekati dapat ditunjukkan guru dengan cara melangkah 

mendekati siswa, berdiri disamping siswa atau kelompok siswa, bahkan dalam 

situasi tertentu duduk bersama siswa atau kelompok siswa; Sentuhan seperti 

menepuk bahu atau pundak siswa, menjabat tangan siswa atau mengangkat tangan 

siswa yang menang jika dilakukan dengan tepat, dapat merupakan penguatan yang 

efektif bagi siswa; Kegiatan yang menyenangkan. Pada dasarnya siswa akan 

menjadi senang jika diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang 

menjadi kegemarannya atau sesuatu yang memungkinkan dia berprestasi; 

Pemberian simbol. Simbol dapat berupa tanda cek (V), komentar tertulis pada 

buku siswa, berbagai tanda dengan warna tertentu. Benda yang digunakan sebagai 

penguatan adalah benda-benda kecil yang harganya tidak terlalu mahal, tetapi 
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berarti bagi siswa misalnya kartu bergambar, pensil, buku tulis, pin atau benda-

benda kecil lainnya. 

c. Penguatan tak penuh. 

Penguatan tak penuh diberikan untuk jawaban/respon siswa yang hanya 

sebagian benar, sedangkan bagian lainnya masih perlu diperbaiki (Anitah, 

2008:7.25-7.28). 

2.1.3.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Variasi digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk 

mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton, 

Dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 

pembelajaran menjadi lebih bermakna dan optimal sehingga siswa dapat dengan 

tekun, antusias serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran (Rusman, 

2013:72). 

Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi, yaitu:  

a. variasi dalam gaya mengajar, meliputi: variasi suara, pemusatan perhatian, 

kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan badan dan mimik, 

perubahan dalam posisi guru. 

b. Variasi pola interaksi dan kegiatan, meliputi: kegiatan klasikal, kegiatan 

kelompok kecil, kegiatan berpasangan, kegiatan perorangan. 

c. Variasi penggunaan alat bantu pembelajaran, meliputi: variasi alat bantu 

pembelajaran yang dapat dilihat, variasi alat bantu pembelajaran yang dapat 

didengar, variasi alat bantu pembelajaran yang dapat diraba dan 

dimanipulasi (Anitah, 2008:7.40). 
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2.1.3.1.5 Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya (Rusman, 2013: 73). 

Komponen-komponen dalam penyajian suatu penjelasan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kejelasan, yaitu hendaknya penjelasan diberikan dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari penggunaan 

kata yang tidak perlu. 

b. Penggunaan contoh dan ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan hendaknya 

menggunakan contoh yang ada hubngannya dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. 

c. Pemberian tekanan, yaitu guru harus memusatkan perhatian siswa pada 

masalah pokok dan mengurangi informasi yang kurang penting. 

d. Penggunaan balikan. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukan pemahaman, keraguan atau ketidakmengertiannya ketika 

penjelasan diberikan (Rusman, 2013:74). 

2.1.3.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil cara yang dilakukan 

guru untuk memfasilitasi kegiatan diskusi siswa dalam kelompok. Diskusi 

kelompok adalah suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam 

interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, 

pengambilan simpulan dan pemecahan masalah (Rusman, 2013:75). 
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Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu: 

a. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, dengan cara 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, 

kemukakan masalah-masalah kusus, catat perubahan atau penyimpangan 

diskusi dari tujuan dan merangkum hasil diskusi. 

b. Memperjelas masalah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam diskusi. 

c. Menganalisis pandangan siswa,. 

d. Meningkatkan urunan siswa, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang menantang, memberika contoh dengan tepat, memberikan 

waktu untuk berpikir dan memberikan urun pendapat siswa denga penuh 

perhatian. 

e. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dengan cara memancing 

pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, memberikan kesempatan pada 

siswa yang belum bertanya terlebih dahulu, mencegah monopoli 

pembicaraan, dan mendorong siswa untuk berkomentar terhadap pertanyaan 

teman. 

f. Menutup diskusi, dengan membuat rangkuman hasil diskusi, 

menindaklanjuti hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses 

maupun hasil diskusi. 

g. Hal-hal yang perlu dihindari, diantaranya adalah mendominasi pembicaraan 

dalam diskusi, membiarkan terjadinya penyimpangan dalam kelas (Rusman, 

2013:76). 
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2.1.3.1.7  Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2013:76) keterampilan pengelolaan 

kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan serta memelihara kondisi 

belajar yang optimal dan mengembalikan kondisi belajar optimal optimal lagi saat  

terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa 

yang tidak memperhatikan di kelas, memberikan penghargaan bagi siswa yang 

tepat waktu dalam menyelesaikan tugas atau penetapan norma kelompok yang 

produktif. 

Komponen keterampilan mengelola kelas ada dua yaitu: 

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal. Usaha untuk mencegah gangguan: 

menunjukan sikap tanggap, memberikan perhatian, memusatkan perhatian 

kelompok, memberi petunjuk yang jelas, menegur bila siswa melakukan 

tindakan menyimpang, memberi penguatan. 

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal. Strategi yang dapat dilakukan guru untuk mengembalikan kondisi 

belajar yang optimal: modifikasi tingkah laku, pendekatan pemecahan 

masalah kelompok dengan cara memperlancar tugas-tugasmelalui kerjasama 

antar siswa dan memelihara kegiatan-kegiatan kelompok, menemukan dan 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah (Rusman, 2013:76-

77). 
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2.1.3.1.8  Keterampilan pembelajaran perseorangan 

Keterampilan pembelajaran perseorangan dapat dilakukan guru dengan 

melakukan variasi, bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam 

rangka memberikan sentuhan kebutuhan individual. Pembelajaran ini terjadi bila 

jumlah siswa yang dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua sampai 

delapan orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk perseorangan (Rusman, 

2013: 77). 

Komponen yang perlu dikuasai guru berkaitan dengan keterampilan 

pembelajaran perseorangan adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan mengadakan pendekatan pribadi.  

 Siswa selalu merasa bahwa guru penuh perhatian terhadapnya serta siap 

membantu bila diperlukan. Suasana tersebut dapat diciptakan dengan cara: 

menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, baik dalam 

kelompok kecil maupun perorangan. Mendengarkan secara simpatik gagasa yang 

dikemukakan oleh siswa, memberikan respon positif terhadap pemikiran siswa, 

membangun hubungan saling mempercayai, menunjukkan kesiapan untuk 

membantu siswa, menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan 

keterbukaan, berusaha mengendalikan siswa (Anitah, 2008:8.56-8.57). 

b. Keterampilan mengorganisasi.  

 Bentuk keterampilan mengorganisasi kegiatan pembelajaran diantaranya 

adalah: memberikan orientasi umum tentang tujuan dan tugas atau masalah yang 

akan dipecahkan, memvariasikan kegiatan, membentuk kelompok, 
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mengkoordinasikan kegiatan, membagi perhatian, dan mengakhiri kegiatan 

(Anitah, 2008:8.58). 

c. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 

 Dengan keterampilan ini, diharapkan guru bisa membantu siswa untuk lebih 

maju dalam belajar. Keterampilan yang perlu dikuasai adalah: memberikan 

penguatan, memberikan pelajaran atau bimbingan tambahan, bertindak sebagai 

katalisator dengan mengajukan pertanyaan, memberi komentar atau saran-saran 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir/ membahas suatu masalah, 

mendatangi setiap kelompok/perorangan, menilai kemajuannya, kemudian 

menyiagakannya untuk mengikuti kegiatan akhir (Anitah, 2008:8.59). 

d. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan  pembelajaran. 

 Keterampilan merencanaka dan melaksanakan kegiatan mencakup: 

membantu siswa untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan menstimulasi siswa 

untuk mencapai tujuan tersebut, merencanakan kegiatan pembelajaran bersama 

siswa yang mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, waktu serta kondisi belajar, bertindak sebagai supervisor dan 

membantu siswa menilai pencapaiannya sendiri (Rusman, 2013:78). 

2.1.3.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, 

dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran (Rusman, 

2013: 78). 
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Komponen menutup pelajaran menurut Anitah (2008: 8.9) adalah: 

a. Meninjau kembali penguasaan siswa terhadap materi dengan merangkum 

atau menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Melakukan evaluasi, bentuk evalusasi yang dapat yang dilakukan oleh guru 

adalah: tanya jawab secara lisan, mendemonstrasikan keterampilan, 

mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, meminta siswa memberikan 

pendapatnya tentang masalah yang baru saja dibahas, dan memberikan soal-

soal tertulis. 

c. Memberi tindak lanjut. Guru perlu memberikan tindak lanjut yang dapat 

berupa: tugas-tugas yang ddapat dikerjakan siswa secara individual seperti 

pekerjaan rumah (PR), serta tugas kelompok untuk merancang sesuatu atau 

memecahkan masalah berdasarkan konsep yang baru dipelajari. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses 

pembelajaran, guru harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan 

dasar mengajar guru tersebut terdiri dari 9 keterampilan, yaitu keterampilan 

membuka pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok, keterampilan pembelajaran perseorangan, 

keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan menutup pelajaran. Adapun 

indikator keterampilan guru dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

dengan Model Numbered Head Together yaitu: (1)Membuka pembelajaran 

(keterampilan membuka pembelajaran); (2)Menyajikan informasi dalam CD 

interaktif (Keterampilan menjelaskan); (3)Melakukan tanya jawab dengan siswa 
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(Keterampilan bertanya); (4)Membimbing diskusi siswa (Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, Keterampilan pembelajaran perseorangan); 

(5)Mengorganisasi pada saat memanggil nomor siswa dan siswa presentasi 

(Keterampilan mengelola kelas); (6)Mengadakan variasi dalam pembelajaran 

dengan model NHT (Keterampilan mengadakan variasi); (7)Memberikan 

penguatan kepada siswa (Keterampilan memberi penguatan); (8)Menutup 

pembelajaran (Keterampilan menutup pelajaran). 

2.1.3.2 Perilaku Belajar Siswa 

Menurut Depdiknas perilaku siswa merupakan salah satu indikator kualitas 

pembelajaran dimana perilaku belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya 

yaitu: 

2.1.3.2.1 Siswa memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar. 

Persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar termasuk didalamnya 

persepsi dan sikap terhadap muatan pelajaran, guru, media, fasilitas belajar dan 

iklim belajar. Menurut Sardiman (2011:25) kegiatan belajar siswa dalam suatu 

lingkungan dipengaruhi oleh komponen-komponen yaitu tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai, materi yang ingin diajarkan, guru dan siswa yang memainkan 

peranan serta hubungan sosial, jenis kegiatan yang dilakukan serta sarana 

prasarana belajar mengajar yang tersedia.  

2.1.3.2.2 Siswa mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya. 

Dalam suatu pembelajaran guru harus mampu menyediakan kondisi optimal 

yang merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar siswa, agar siswa mampu 
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mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat membawa 

perubahan tingkah laku maupun pertumbuhan sebagai pribadi (Sardiman, 

2011:54). 

2.1.3.2.3 Siswa mampu memperluas dan memperdalam pengetahuan dan 

ketrampilan serta memantapkan sikapnya. 

Seorang siswa yang belajar akan menambah (memperluas dan memperdalam) 

perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan nilai-

nilai/sikap (Anitah, 2008:1.5). 

2.1.3.2.4 Siswa mampu menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya 

secara bermakna. 

Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap  siswa harus diterapkan 

dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat (Permendikbud no 67: 3). 

Berbagai kemampuan intelektual (pengetahuan), kemampuan berkomunikasi, 

sikap sosial, kepedulian dan partisipasi perlu diterapkan untuk menyelesaikan 

masalah serta membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik (Permendikbud 

no 67: 5). 

2.1.3.2.5 Siswa mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja 

produktif. 

Menurut Depdikas (2004:112), siswa didorong untuk 

menemukan/mengkonstruksi sendiri konsep yang sedang dikaji melalui penafsiran 

yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi, diskusi, atau percobaan.  
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2.1.3.2.6 Siswa mampu menguasai materi ajar muatan pelajaran. 

Menurut Depdiknas (2004:113), guru mendorong siswanya untuk 

menunjukkan/mendemonstrasikan pemahamannya tentang topik dalam 

pembelajaran dengan caranya sendiri (Depdiknas, 2004:8). 

      Selain dilihat dari kompetensi diatas, perilaku siswa juga dilihat dari 

kegiatan/aktivitas siswa. Aktivitas merupakan hal yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar-mengajar (Sardiman, 2011:95). 

Paul D.Dienrich (dalam Hamalik, 2012:172) membagi kegiatan siswa 

dalam belajar menjadi 8 kelompok, yaitu: 

a. kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yang termasuk kegiatan visual 

misalnya membaca, melihat-lihat gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), diantaranya yaitu menyatakan, 

merumuskan, mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), contohnya adalah 

mendengarkan uraian, percakapan, musik, pidato, penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), misalnya menulis cerita, 

menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, menyalin, 

mengerjakan tes dan mengisi angket. 
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e. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu menggambar, 

membuat grafik, peta, chart, diagram dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik (motor activities),  yang termasuk didalamnya 

melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat konstruksi/model, menyelenggarakan permainan, menari dan 

berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), sebagai contoh 

merenungkan, menanggapi, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan dan membuat putusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), seperti misalnya 

menaruh minat, gembira, bersemangat, berani, tenang. Kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan/aktivitas siswa dalam belajar sangatlah 

bervariasi dan kompleks. Kegiatan  belajar siswa perlu mempertimbangkan 

keseimbangan kegiatan-kegiatan visual, kegiatan-kegiatan lisan, kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, kegiatan-kegiatan menulis, kegiatan-kegiatan menggambar, 

kegiatan-kegiatan metrik, kegiatan-kegiatan mental, kegiatan-kegiatan emosional. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat 

Energi dengan Model Numbered Head Together  yaitu: (1)Mempersiapkan diri 

untuk menerima pembelajaran (kegiatan emosional); (2)Bertanya dan menjawab 

pertanyaan guru (kegiatan lisan, kegiatan mental, kegiatan emosional); 

(3)Memperhatikan penayangan CD interaktif (kegiatan visual, kegiatan metrik, 

kegiatan emosional); (4)Melaksanakan diskusi kelompok (kegiatan mental, 
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kegiatan menulis, kegiatan lisan); (5)Mengerjakan soal evaluasi (kegiatan 

menulis). 

2.1.3.3 Iklim Pembelajaran 

Menurut Mulyasa (Dalam Majid, 2011:165) iklim pembelajaran yang 

kondusif merupakan faktor pendorong dan dapat memberikan daya tarik yang 

menyenangkan, membangkitkan semangat, serta menumbuhkan aktivitas dan 

kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Sebaliknya iklim belajar yang tidak 

kondusif (kurang menyenangkan) akan menyebabkan rasa bosan dan kejenuhan 

dalam diri siswa. 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Depdiknas (2004:9) indikator iklim 

pembelajaran mencakup suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, dan 

menyenangkan serta perwujudan nilai ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas 

guru. 

2.1.3.3.1 Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan. 

Dalam mengajar suatu kelas, guru dituntut mampu mengelola kelas, yakni 

menyediakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Kalau belum kondusif, guru harus berusaha seoptimal mungkin untuk 

membenahinya (Sardiman, 2011:169). Seorang guru harus memiliki kemampuan 

dalam mecegah terjadinya gangguan sehingga kondisi belajar yang optimal dapat 

tercipta dan terpelihara serta dapat menangani gangguan yang muncul sehingga 
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kondisi belajar yang terganggu dapat dikembalikan ke kondisi optimal (Anitah, 

2008:8.36). 

Menurut Sardiman (2011:169) penciptaan iklim belajar yang kondusif 

merupakan tindakan yang dilakukan guru dalam menangani dan mengarahkan 

tingkah laku siswa agar tidak merusak suasana kelas. Ketika ada tingkah laku 

siswa yang tidak sesuai/menyimpang, misalnya mengantuk, ramai, nakal atau 

mengganggu teman yang lain, guru harus dapat mengambil tindakan yang tepat 

untuk menghentikan tingkah laku siswa tersebut dan mengarahkannya pada 

kegiatan yang lebih baik. Cara-cara yang dapat diterapkan guru untuk 

menciptakan iklim belajar yang kondusif diantaranya adalah: 

a. Mengembangkan sikap siswa yang sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dengan memberi dukungan yang positif. 

b. Mengambil tindakan yang tepat bila siswa melakukan tindakan yang 

menyimpang. 

c. Menanggapi sikap siswa yang keras dengan tenang 

Selanjutnya menurut Sardiman (2011:155) untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang serasi dapat dilakukan dengan cara: 

a. Adanya keterikatan antara guru dengan peserta didik serta peserta didik 

dengan peserta didik. 

b. Menetapkan standar tingkah laku 

c. Diadakan diskusi-diskusi kelompok 

d. Memberi penghargaan dan pemeliharaan semangat kerja. 
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Iklim kelas yang kondusif juga dapat terwujud dengan penciptaan hubungan 

yang sehat dan akrab antara guru dan siswa. Cara-cara yang dapat dilakukan guru 

untuk menciptakan hubungan yang sehat dan akrab adalah: 

a. Menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, baik 

dalam kelompok kecil maupun perorangan. Misalnya saat kelompok 

kebingungan, termenung dan berhenti bekerja, guru mendekati dan 

menanyakan kesulitan apa yang terjadi. 

b. Mendengarkan secara simpatik gagasan yang dikemukakan oleh siswa 

dengan cara memperhatikan siswa ketika berbicara, menunjukkan gerak 

badan yang sesuai dan memberikan komentar. 

c. Memberikan respon positif terhadap pemikiran siswa dengan memberi 

ungkapan tanda setuju atau jika jawaban siswa menyimpang guru 

menuntun sampai ke gagasan yang benar. 

d. Membangun hubungan saling mempercayai, dengan memberika ucapan 

halus yang maknanya dapat dipercayai siswa. 

e. Menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecenderungan untuk 

mendominasi atau mengambil alih tugas siswa. 

f. Menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan keterbukaan, 

g. Berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman, penuh 

pemahaman, merasa dibantu, serta merasa menemukan alternatif 

pemecahan masalah yang dihadapi (Anitah, 2008:8.56-8.57). 

Dari pendapat diatas maka seorang guru harus dapat menangani berbagai 

gangguan yang terjadi dalam pembelajaran dan mengembalikan iklim 
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pembelajaran mennjadi kondusif kembali. Penciptaan iklim belajar yang kondusif 

dan serasi dapat dilakukan dengan: memberi dukungan yang positif, mengambil 

tindakan yang tepat bila siswa melakukan tindakan yang menyimpang, 

menanggapi sikap siswa yang keras dengan tenang, adanya keterikatan antara 

guru dengan peserta didik serta peserta didik dengan peserta didik, menetapkan 

standar tingkah laku, diadakan diskusi-diskusi kelompok, memberi penghargaan 

dan pemeliharaan semangat kerja serta dengan penciptaan hubungan yang akrab 

antara guru dan siswa. 

Iklim belajar yang kondusif atau optimal juga berkaitan dengan pengaturan 

orang dan barang. Misalnya pengaturan tempat duduk siswa yang sesuai dengan 

kegiatan yang sedang berlangsung, ruangan kelas yang bersih terang, alat 

pengajaran yang menarik serta hubungan guru-siswa dan siswa-siswa yang sehat 

dan akrab (Anitah: 2008:8.34).  

Agar tercipta suasana belajar yang serasi perlu juga diperhatikan pengaturan/ 

penataan ruang kelas. Penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya 

memungkinkan anak duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara 

leluasa untuk membantu siswa dalam belajar.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang kelas yang kondusif: 

a. Pengaturan tempat duduk 

b. Pengaturan alat-alat pengajaran. Alat-alat peraga dan media pengajaran 

diletakkan dikelas untuk memudahkan siswa dalam penggunaannya. 

c. Penataan keindahan dan kebersihan kelas. Siswa bergiliran untuk 

membersihkan kelas, guru memeriksa kebersihan dan ketertiban kelas. 
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d. Ventilasi dan tata cahaya. Pengaturan cahaya perlu diperhatikan serta 

cahaya yang masuk harus cukup (Djamarah, 2010:204-206). 

Pengaturan tata ruang kelas juga harus diperhatikan guru agar tercipta proses 

pembelajaran yang kondusif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan 

ruang kelas yaitu: pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pengajaran, 

penataan keindahan dan kebersihan kelas, serta ventilasi dan tata cahaya. 

2.1.3.3.2 Perwujudan nilai ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru. 

Upaya yang dilakukan seorang guru dalam mewujudkan nilai ketauladanan 

dan kreativitas guru menurut Anitah (2008:8.37) yaitu dengan menunjukkan sikap 

tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk yang jelas, menegur, memberi penguatan dalam proses pembelajaran. 

Selain itu, usaha dalam mengatasi gangguan di kelas Djamarah (2005:150), 

menjelaskan bahwa teguran perlu dilakukan guru yang diberikan pada saat dan 

sasaran yang tepat sehingga dapat mencegah meluasnya penyimpangan tingkah 

laku. 

Iklim pembelajaran sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran, oleh 

karena itu guru perlu memperhatikan iklim pembelajaran yang berkaitan dengan 

penciptaan iklim belajar yang kondusif dan serasi serta tata ruang yang kondusif 

untuk kepentingan pengajaran serta dengan mewujudkan nilai ketauladanan, 

prakarsa dan kreativitas guru. Adapaun indikator iklim pembelajaran dalam 

pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan Model Numbered Head 

Together yaitu: (1) menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif; (2)mengatur 

tata ruang kelas yang kondusif untuk kepentingan pengajaran. 
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2.1.3.4 Materi Pelajaran 

Materi pelajaran adalah berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang harus dikuasai siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah 

ditetapkan. Materi untuk kegiatan pembelajaran haruslah ditetapkan sesuai dengan 

Standar Kompetensi dan kompetensi Dasar serta tercapainya indikator (Sukiman, 

2012:61). 

Menurut Sukiman (2012:63) prinsip dasar dalam menentukan materi 

pembelajaran adalah kesesuaian materi pembelajaran dengan pencapaian 

Kompetensi Dasar; keajegan atau konsistensi materi pembelajaran dengan 

Kompetensi Dasar yang harus dikuasai siswa. Jika kompetensi dasar yang harus 

dikuasai peserta didik ada empat macam, maka materi yang harus diajaran juga 

meliputi empat macam; dan kecukupan materi dalam membantu siswa menguasai 

Kompetensi Dasar yang diajarkan. 

Selanjutnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Depdiknas (2004:9) bahwa 

materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari:  

2.1.3.4.1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar 

kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar (Sukiman, 2012:63). Berdasarkan 

hal tersebut, guru perlu memilih materi pembelajaran berdasarkan kompetensi 

yang akan dicapai, karakteristik, dan pengetahuan awal siswa serta sarana dan 

prasarana yang tersedia untuk proses pembelajaran (Depdiknas, 2004: 23). 
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2.1.3.4.2 Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu tersedia;  

Guru harus mampu memperkirakan berapa lama siswa dapat mempelajari 

materi dan guru perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan, ruang lingkup, serta 

pentingnya materi tersebut dipelajari (Trianto, 2011: 343). Materi tidak boleh 

terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang 

membantu tercapainya kompetensi dasar. Sebaliknya jika terlalu banyak maka 

akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum (Sukiman, 

2012:63). Selain itu, Djamarah (2005: 73) menambahkan guru juga harus 

mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, sehingga dapat mempersiapkan bahan 

pelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia.  

2.1.3.4.3 Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual;  

Guru menyajikan materi pembelajaran secara sederhana berdasarkan urutan 

tertentu, misalnya dari umum ke yang khusus, dari yang mudah ke yang sukar 

(Depdiknas, 2004: 26). Selain itu materi pembelajaran juga harus kontekstual, 

perlu adanya keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan 

peserta didik secara nyata sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan 

menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 

2013:110). 

2.1.3.4.4 Dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa. 

Pemilihan materi pelajaran perlu mempertimbangkan partisipasi siswa. 

Dalam kegiatan interaksi edukatif, tidak selamanya siswa belajar sendiri-sendiri. 
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Siswa perlu belajar dalam kelompok dengan mempertimbangkan perbedaan 

individual siswa (Djamarah, 2005: 73). 

2.1.3.4.5 Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan 

kemajuan bidang ilmu, teknolgi dan seni. 

Menurut Depdiknas (2004:27), guru dapat mengakses sumber informasi 

bersama dengan siswanya sehingga guru tidak selalu berupaya sendiri dalam 

mencari sumber informasi tetapi dapat terjadi hubungan timbal balik yang postif 

dan saling mengisi antara guru dan siswa. 

Jadi agar dapat menghasilkan proses dan hasi belajar yang optimal, perlu 

diperhatikan dalam pemilihan materi pelajaran disesuaikan dengan aspek-aspek 

kualitas materi pembelajaran diantaranya yaitu: Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu tersedia, materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, dapat 

mengakomodasi partisipasi aktif siswa, dapat menarik manfaat yang optimal dari 

perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, teknolgi dan seni. Adapun indikator 

kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

yaitu:  (1) kesesuaian materi pelajaran dengan tujuan pembelajaran; (2) ada 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu tersedia; 

(3)materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

2.1.3.5 Media Pembelajaran 

Gerlach & Ely (dalam Arsyad 2012:3) mengatakan bahwa media adalah 

manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap. Menurut Sukiman 
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(2012:29) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai 

penyalur pesan dari guru kepada siswa untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta kemauan siswa dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran sehingga proses belajar berlangsung secara efektif. 

Dari pendapat diatas maka media pembelajaran adalah segala sesuatu 

(mencakup manusia, materi, maupun kejadian) yang digunakan sebagai penyalur 

pesan dari guru kepada siswa. Penyalur itulah yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.1.3.5.1 Manfaat media pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki fungsi, menurut Hamdani (2011:245) fungsi 

media pembelajaran adalah sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) 

menuju penerima (siswa). Lebih lanjut Arsyad (2011:26) menyebutkan beberapa 

manfaat media dalam pembelajaran yaitu: 

a. memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar 

dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antar siswa dan 

lingkungannya. 

c. Mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. 

d. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

dengan guru, masyarakat dan lingkngannya. 



46 

 

 

 

2.1.3.5.2 Kriteria dalam memilih media pembelajaran 

Ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam memilih suatu 

media pembelajaran, kriteria tersebut adalah: 

a. Ketepatan media dengan tujuan pembelajaran, media pembelajaran dipilih 

yang sesuai dengan tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis lebih memungkinkan digunakannya media pembelajaran. 

Menurut Arsyad (2011:75) tujuan instruksional dapat digambarkan dalam 

bentuk tugas yang harus dikerjakan/ dipertunjukkan oleh siswa seperti 

menghafal, melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik, pemakaian 

prinsip-prinsip seperti sebab dan akibat, melakukan tugas yang melibatkan 

pemahaman konsep-konsep, dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan 

pemikiran pada tingkatan lebih tinggi. 

b. Dukungan terhadap isi materi pembelajaran, media yang dipilih harus dapat 

mendukung penyampaian materi pembelajaran yang berupa fakta, prinsip, 

konsep, dan generalisasi agar lebih mudah dipahami siswa. Menurut 

Arsyad (2011:75) agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, 

media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan 

kemampuan mental siswa. Mudzakkir (2010) mengemukakan bahwa tahap 

kemampuan berfikir siswa SD memiliki tiga ciri yaitu: Konkrit (konkrit 

mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkrit yakni 

yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak atik, dengan titik 

penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar); 
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Integratif (pada tahap usia sekolah dasar anak memandang sesuatu yang 

dipelajari sebagai suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah 

konsep dari berbagai disiplin ilmu, hal ini melukiskan cara berpikir anak 

yang deduktif yakni dari hal umum ke bagian demi bagian); Hierarkis 

(pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara 

bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks) 

c. Kemudahan memperoleh media, media yang digunakan mudah diperoleh 

ataupun setidaknya dapat dibuat sendiri oleh guru 

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang 

dipilih guru harus dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. 

e. Tersedia waktu untuk menggunakannya, dalam proses pembelajaran guru 

menyediakan waktu untuk menggunakan media agar media tersebut dapat 

memberikan manfaat bagi siswa untuk lebih memahami materi pelajaran. 

f. Sesuai dengan taraf berpikir siswa, media yang digunakan sesuai dengan 

taraf berpikir siswa, sehigga siswa dapat dengan mudah memahami materi 

pelajaran yang ada didalamnya. Untuk siswa SD banyak menampilkan 

benda-benda konkrit, maupun gambar-gambar yang membantu pemahaman 

siswa. (Sudjana, 2011: 4,5) 

2.1.3.5.3 Kualitas media pembelajaran 

Media pembelajaran memberikan peran penting untuk mendukung proses 

pembelajaran. Selanjutnya disebutkan dalam Depdiknas (2004:9) bahwa kualitas 

media pembelajaran tampak dari: 

 



48 

 

 

 

a. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna 

Siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena siswa tidak 

hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan (Arsyad, 2011: 24). 

b. Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru. 

Media pembelajaran dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guru 

dan siswa untuk membantu siswa menemukan seberapa banyak materi yang telah 

mereka pelajari. Media pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya (Arsyad, 2011:24-27). 

c. Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 

Media pembelajaran dapat melengkapi pengalaman yang kaya. Dengan 

pengalaman itu konsep-konsep yang bermakna dapat dikembangkan (Arsyad, 

2011:24). 

d. Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa 

pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif berdiskusi 

dan mencari informasi dari berbagai sumber yang ada. 

Media pembelajaran dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. Siswa dapat lebih banyak melakukan 

kegiatan/aktivitas belajar (Arsyad, 2011:24-25). 

Dari pendapat diatas kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih 

media pembelajaran adalah: ketepatan media dengan tujuan pembelajaran, 

dukungan terhadap isi materi pembelajaran, kemudahan memperoleh media, 

keterampilan guru dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk 
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menggunakannya, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Selain itu media 

pembelajaran yang digunakan haruslah dapat menciptakan pengalaman belajar 

yang bermakna, mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, 

media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, mampu 

mengubah suasana belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif. Adapun indikator 

kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

dengan Model Numbered Head Together yaitu: (1) ketepatan media dengan tujuan 

pembelajaran, (2) dukungan terhadap isi materi pembelajaran, (3) dapat 

menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

2.1.3.5.4 Media Pembelajaran CD Interaktif 

Ada berbagai macam media pembelajaran diantaranya adalah media 

visual, audio, audiovisual serta media berbasis komputer seperti CD Interaktif. 

CD interaktif dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah sebab cukup efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa terutama komputer. Sifat media ini selain 

interaktif juga bersifat multimedia terdapat unsur-unsur media secara lengkap 

yang meliputi sound, animasi, video, teks dan grafis.  

Menurut Rusman (2013: 149) CD interaktif memiliki beberapa kelebihan. 

Kelebihan dari CD interaktif ini adalah:  

a. Membimbing siswa secara tuntas menguasai materi dengan cepat dan 

menarik,  

b. Siswa dapat belajar secara mandiri, tidak harus tergantung kepada guru, 

c. Terdapat fungsi repeat yang bermanfaat untuk mengulangi materi secara 

berulang-ulang untuk penguasaan secara menyeluruh.  
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Menurut Prastowo (2012:333) struktur CD interaktif meliputi enam 

komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, 

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

(2012:330) menambahkan bahwa CD interaktif, jika dilihat dari proses pembuatan 

dan penggunaannya, tidak pernah terlepas dari perangkat komputer. Maka dari itu, 

bahan ajar interaktif ini juga termasuk bahan ajar berbasis komputer.  

Pada umumnya tipe peyajian dari CD interaktif yang banyak digunakan 

adalah model tutorial. Sedangkan untuk tahapan atau langkah-langkah 

pembelajaran berbasis komputer model tutorial adalah:  

a. penyajian informasi (Presentation of information), yaitu berupa materi 

pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

b. pertanyaan dan respon (question of responses), yaitu berupa soal-soal 

latihan yang harus dikerjakan siswa. 

c. penilaian respon (judging of responses), yaitu komputer akan memberikan 

respon terhadap kinerja dan jawaban siswa.  

d. pemberian balikan respon (providing feedback about responses), yaitu 

setelah selesai, program akan memberikan balikan. Apakah telah 

sukses/berhasil atau harus mengulang.  

e. Pengulangan (remediation) dan  

f. segmen pengaturan pelajaran (sequencing lesson segment). (Rusman, 

2012:212) 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka selain menerapkan model Numbered 

Head Together peneliti juga menggunakan media CD Interaktif untuk membantu 

meningkatkan kualitas pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi. 

2.1.3.6 Kompetensi Siswa 

Kompetensi siswa mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan perlu untuk dinilai. Penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah 

ditetapkan. Penilaian sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian 

otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran 

(output) pembelajaran (Permendikbud no 66). 

Menurut Kurinasih (2014:48) pada penilaian otentik ada kecenderungan 

fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik 

untuk menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian otentik memberikan kesempatan yang luas kepada peserta 

didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah 

dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas seperti: membaca dan meringkasnya, 

eksperimen, mengamati, survei, projek, makalah, membuat multimedia, membuat 

karangan dan diskusi kelas. 

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk menilai kompetensi pada 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut: 
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2.1.3.6.1 Penilaian kompetensi sikap 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, 

antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya dan penilaian 

jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian yang 

disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus. 

a. Observasi  

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan 

dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang 

diamati, baik yang dengan muatan pelajaran maupun secara umum. Pengamatan 

terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan muatan pelajaran dilakukan oleh 

guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung seperti: 

ketekunan belajar, percaya diri, rasa ingintahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, 

dsb. 

b. Penilaian diri  

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (reinforcement) 

terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting 

bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik 

yang didasarkan pada konsep belajar mandiri (antonomous learning). 

c. Penilaian teman sebaya  

Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian 

dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antarpeserta 
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didik. Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 teman 

sekelas atau sebaliknya. 

d. Penilaian jurnal. Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru 

dan/atau tenaga kependidikan di lingkunga sekolah tentang sikap dan perilaku 

positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran muatan pelajaran.  

2.1.3.6.2 Penilaian kompetensi pengetahuan 

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, observasi 

terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan, serta penugasan. 

a. Tes tertulis 

Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang 

menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal 

uraian. Kelemahan tes tertulis bentuk uraian antara lain cakupan materi yang 

ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi 

jawaban. 

b. Observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan 

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui 

observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah 

cerminan dari penilaian autentik. 

c. Penugasan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek 

yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 
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2.1.3.6.3 Penilaian kompetensi keterampilan 

Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan 

kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan 

menggunakan: 

a. Unjuk kerja / kinerja/ praktik 

Penilaian unjuk kerja/ kinerja/ praktik dilaukan dengan cara mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Untuk mengamati unjuk kerja/ 

kinerja/ praktik peserta didik dapat menggunakan instrumen daftar cek dan skala 

penilaian. 

b. Projek  

Penilaian projek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan 

mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan kemampuan menginformasikan suatu 

hal secara jelas. Penilaian projek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

sampai pelaporan.  

c. Produk 

Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat 

produk-produk, teknologi, dan seni. Pengembangan produk meliputi 3 tahap dan 

setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu: tehap persiapan, tahap pembuatan 

produk, tahap penilaian produk. 

d. Portofolio 

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara 

individu pada satu periode untuk suatu muatan pelajaran. Dengan demikian 
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portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik 

melalui sekumpulan karyanya. 

e. Tertulis  

Penilaian tertulis tidak hanya menilai kompetensi pengetahuan. Penilaian 

tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan, seperti menulis 

karangan, menulis laporan, dan menulis surat. 

(Permendikbud, 2014: 12-21) 

Dari berbagai pendapat diatas maka penilaian kompetensi siswa dilakukan 

dengan penilaian otentik mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran 

(output) pembelajaran. Penilaian mencakup kompetensi pengetahuan, kompetensi 

sikap dan kompetensi keterampilan peserta didik. 

2.1.4 Pembelajaran Tematik 

Menurut Anitah (2008: 3.10) belajar tematik didefinisikan sebagai suatu 

kegiatan belajar yang dirancang dengan menggunakan tema dan melibatkan 

beberapa muatan pelajaran yang berkaitan dengan tema, sehingga apa yang 

dipelajari disajikan secara utuh dan menyeluruh. 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan yang dalam 

pelaksanaanya dengan mengaitkan beberapa aspek intra muatan pelajaran maupun 

antar muatan pelajaran. Dengan pengaitan tersebut siswa dapat belajar untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh serta bermakna bagi 

siswa. Dalam pembelajaran tematik bermakna berarti bahwa siswa belajar dengan 

mengalami sendiri untuk mendapatkan konsep-konsep (Majid, 2014:85). 
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Jadi pembelajaran tematik adalah pembelajaran dengan memadukan 

beberapa muatan pelajaran dalam satu tema. Dengan perpaduan itu siswa dapat 

belajar secara utuh, menyeluruh dan bermakna. 

2.1.4.1 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik diantaranya adalah: 

a. Berpusat pada siswa, sesuai dengan pendekatan modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak 

sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan – kemudahan pada siswa 

untuk melakukan aktivitas belajar. 

b. Memberikan pengalaman langsung pada siswa (direct experience) dengan 

menghadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar 

memahami hal – hal yang lebih abstrak. 

c. Pemisahan muatan pelajaran tidak begitu jelas, fokus pembelajaran 

diarahkan pada pembahasan tema – tema yang paling dekat berkaitan 

dengan kehidupan siswa. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai muatan pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran sehingga siswa dapat memahami konsep secara utuh. 

e. Bersifat fleksibel dimana guru dapat mengaitkan bahan ajar satu muatan 

pelajaran dengan lainnya. 

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 

g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

(Rusman, 2012: 258 - 259) 
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2.1.4.2 Prinsip Pembelajaran Tematik 

Prinsip pembelajaran tematik menurut Kemendikbud (2013) 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu prinsip dalam penggalian tema dan dalam 

pembelajaran tematik. 

2.1.4.2.1 Prinsip – prinsip dalam penggalian tema 

Prinsip dalam penggalian tema diantaranya adalah: tema tidak terlalu luas 

sehingga mudah untuk memadukan mata peajaran, bermakna, sehingga bisa 

digunakan sebagai bekal siswa untuk belajar selanjutnya, sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa, 

mempertimbangkan peristiwa otentik (riil), sesuai dengan kurikulum dan harapan 

masyarakat, mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. 

2.1.4.2.2 Prinsip – prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. 

Prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tematik diantaranya adalah: guru 

tidak bersikap otoriter dan berperan sebagai single actor yang mendominasi 

proses pembelajaran, pemberian tanggungjawab terhadap individu dan kelompok 

harus jelas dan mempertimbangkan kerja sama kelompok, guru bersikap 

akomodatif terhadap ide – ide yang muncul saat proses pembelajaran yang di luar 

perencanaan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi 

diri disamping penilaian lain. 

Berdasarkan karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik diatas maka 

pembelajaran tematik perlu diterapkan di Sekolah Dasar. Beberapa alasan lain 

yang menyebabkan pembelajaran tematik perlu diterapkan di Sekolah Dasar 

adalah:  
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a. Pada dasarnya siswa SD memahami suatu konsep secara utuh, 

global/tematis, makin meningkat kecerdasannya, makin meningkat 

kecerdasannya, dan makin terperinci serta spesifik pemahamannya terhadap 

konsep tertentu. 

b. Siswa SD mengembangkan kecerdasannya secara komprehensif. 

c. Kenyataan hidup sehari-hari menampilkan fakta yang utuh dan tematis 

d. Ada konteksnya 

e. Guru SD adalah guru kelas, akan lebih mudah mengajar suatu konsep secara 

utuh (Anitah: 2008:3.11). 

2.1.4.3 Nilai dan manfaat pembelajaran tematik 

Pembelajaran tematik memungkinkan siswa, baik secara individual 

maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik. Pembelajaran tematik sangat 

penting diterapkan di Sekolah Dasar sebab memiliki banyak nilai dan manfaat, 

diantaranya:  

a. dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi 

muatan pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi 

dapat dikurangi bahkan dihilangkan,  

b. siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi/materi 

pembelajaran lebih berperan sebagai sarana/alat bukan tujuan akhir,  

c. pembelajaran tidak terpecah-pecah karena siswa dilengkapi dengan 

pengalaman belajar yang lebih terpadu sehingga akan mendapat pengertian 

mengenai proses dan materi yang lebih terpadu juga,  
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d. memberikan penerapan-penerapan dari dunia nyata, sehingga dapat 

mempertinggi kesempatan transfer belajar (transfer of learning),  

e. dengan adanya pemaduan antar muatan pelajaran, maka penguasaan materi 

pembelajaran akan semakin baik dan meningkat (Rusman, 2012:254-258). 

2.1.4.4 Langkah-langkah Pembelajaran Tematik 

Langkah-langkah pembelajaran tematik adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah pembelajaran tematik 

 

Pembelajaran tematik memiliki banyak nilai, manfaat, implikasi serta 

karakteristik yang cocok diterapkan untuk siswa di Sekolah Dasar dengan 

Langkah-langkah Pembelajaran Tematik 

(Trianto, 2011:171) 

Fase-1Pendahuluan 1. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran 

sebelumnya  

2. Memotivasi siswa 

3. Memberikan pertanyaan kepada siswa 

4. Menjelaskan tujuan pembelajaran  

Fase-2 Presentasi materi 1. Presentasi materi yang akan disampaikan 

2.  Presentasi keterampilan proses yang dikembangkan 

3. Presentasi alat dan bahan yang dibutuhkan melalui charta 

4. Memodelkan penggunaan peralatan melalui charta  

Fase-3 Membimbing 

pelatihan 

1. Menempatkan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar  

2. Mengingatkan cara siswa bekerja dan berdiskusi secara 

kelompok  

3. Membagi buku siswa dan LKS  

4. Mengingatkan cara menyusun laporan hasil kegiatan 

5. Memberikan bimbingan seperlunya 

6. Mengumpulkan hasil kerja kelompok setelah batas waktu 

yang ditentukan 

Fase-4 Menelaah 

pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

1. Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas  

2. Meminta salah satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kegiatan  

3. Meminta anggota kelompok yang lain menganggapi hasil 

presentasi   

4. Membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi   

Fase-5 Mengembang- 

kan dengan memberikan 

kesempatan untuk pelatihan 

lanjutan dan penerapan 

1. Memberikan umpan balik 

2. Membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

hari ini 

 

Fase-6 Menganalisis dan 

mengevaluasi 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap kinerja mereka  
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memberikan pengalaman langsung dan bermakna bagi siswa, karena itu dalam 

penelitian ini juga menggunakan pembelajaran tematik. 

 

2.1.5 Pendekatan Scientific 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

scientifik atau pembelajaran berdasarkan pendekatan ilmiah karena proses 

pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Pendekatan ilmiah 

diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Metode ilmiah merujuk pada teknik-

teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh 

pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. 

Metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data 

melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, 

kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis (Kemendikbud, 2013). 

Dalam kurikulum 2013, pendekatan meliputi lima pengalaman belajar 

diantaranya adalah: 

2.1.5.1 Mengamati 

Kegiatan belajar dari mengamati berupa mengamati dengan indra 

(membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton dsb) dengan atau tanpa 

alat. Bentuk hasil belajar dari mengamati adalah perhatian pada waktu mengamati 

suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengarsuatu penjelasan, catatan yang 

dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu yang digunakan untuk mengamati. 

 



61 

 

 

 

2.1.5.2 Menanya 

 Kegiatan belajar dari menanya berupa membuat dan mengajukan 

pertanyaan tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, 

informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. Bentuk hasil 

belajar adalah jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik. 

2.1.5.3 Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

Kegiatan belajar dari mengumpulkan informasi berupa mengeksplorasi, 

mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan 

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara 

sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/ 

mengembangkan. Bentuk hasil belajar adalah jumlah dan kualitas sumber yang 

dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, 

dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

2.1.5.4 Menalar/ Mengasosiasikan 

Kegiatan belajar dari mengasosiasikan berupa: mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk kategori, mengasosiasi atau 

menghubungkan fenomena/ informasi yang terkait dalam rangka menemukan 

suatu pola, dan menyimpulkan. Bentuk hasil belajar adalah mengembangkan 

interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua 

fakta/konsep 

2.1.5.5 Mengkomunikasikan 

Kegiatan belajar dari mengkomunikasikan berupa: menyajikan laporan 

dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan 
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menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan. Bentuk 

hasil belajar adalah menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) 

dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain. 

(Permendikbud, 2014: 5-6). 

Berdasarkan pendapat diatas pendekatan scientifik adalah pendekatan 

ilmiah dimana kegiatan belajar lebih dititikberatkan pada teknik-teknik investigasi 

untuk memperoleh pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki. Ada beberapa langkah-langkah dalam proses pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik diantaranya adalah: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan scientific dengan 

lima langkah yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi 

dan mengkomunikasikan akan diterapkan peneliti dalam kegiatan pembelajaran 

tema Selalu Berhemat Energi dengan model Numbered Head Together. 

 

2.1.6 Model Pembelajaran 

2.1.6.1 Hakikat Model Pembelajaran 

Menurut Arends (Suprijono, 2012:46), model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Kemudian menurut Soekamto dan 

Winaputra (dalam Supinah, 2009:27) model pembelajaran sebagai kerangka 

konseptual yang menggambarkan langkah-langkah yang sistematis dalam 

mengorganisasikan kegiatan belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran digunakan sebagai acuan pada kegiatan perancangan yang 

sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

2.1.6.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu dalam menyelesaikan tugas kelompok untuk memahami materi 

pelajaran (Isjoni, 2012:12). 

Suprijono (2012:58) menjelaskan lebih lanjut bahwa pembelajaran 

kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar kelompok. Model pembelajaran 

kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran 

yang bercirikan: (1) memudahkan siswa dalam mempelajari fakta, keterampilan, 

nilai, konsep dan bagaimana hidup serasi dengan sesama. (2) pengetahuan, nilai, 

dan keterampilan diakui. 

Pembelajaran kooperatif memiliki 4 prinsip dasar yang dalam Kagan 

(2009:12.2) disebutkan bahwa 4 prinsip dasar tersebut adalah:  

a. positive interdependence (saling ketergantungan positif),  

b. individual accountability (tanggung jawab perseorangan),  

c. equal participation (partisipasi yang setara),  

d. simultaneous interaction (interaksi serentak). 
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Jadi pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dalam kelompok kecil 

dimana setiap anggota kelompok harus saling bekaerjasama untuk menyelasaikan 

tugas yang diberikan. Pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan 4 prinsip 

dasar yaitu: saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, 

partisipasi yang setara, dan interaksi serentak. 

2.1.7 Numbered Head Together 

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together merupakan salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan  akademik. Tipe ini dikembangkan oleh Kagan  dengan 

melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran (Trianto, 

2011:62). 

Menurut Kagan (2009:6.30) setiap siswa dalam kelompok berpikir 

bersama-sama untuk mendapatkan jawaban kelompok. Setiap siswa harus 

mengetahui jawaban kelompoknya karena salah satu nomor mereka mungkin 

yang akan dipanggil untuk mempresentasikan jawaban ke seluruh kelas.  

Menurut Hamdani (2011:90) Numbered Head Together memiliki beberapa 

kelebihan diantaranya adalah: 

1. Setiap siswa menjadi siap semua,  

2. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh,  

3. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai, 
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  Secara garis besar pembelajaran dengan Numbered Head Together 

diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 

kecil. Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Langkah berikutnya adalah guru 

memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok 

(Suprijono, 2012:92). 

Langkah-langkah Numbered Head Together dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Penomoran siswa 

2. Guru memberikan masalah/ tugas dan memberikan waktu untuk berpikir 

3. Masing-masing siswa memberikan jawaban kepada kelmpok 

4. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar 

5. Setiap anggota kelompok mengetahui jawaban 

6. Guru memanggil salah satu nomor dan siswa yang nomornya dipanggil 

mempresentasikanhasil kerja mereka 

7. Siswa yang lain memberikan tanggapan (Kagan, 2009: 6.30). 

Berdasarkan karakteristik serta berbagai kelebihan dalam model Numbered 

Head Together yang telah dijelaskan diatas, serta kesesuaian model dengan 

masalah yang sedang dihadapi dalam pembelajaran di kelas IV peneliti memilih 

mengunakan model Numbered Head Together dalam penelitian ini. Agar lebih 

menarik dan memotivasi siswa, peneliti memadukan model Number Head 

Together dengan media CD Interaktif. 
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2.1.8 Langkah-langkah Model Numbered Head Together berbantuan media 

CD Interaktif dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

Untuk menunjang proses pembelajaran, guru perlu menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif yaitu model Numbered Head Together. Numbered 

Head Together merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan  akademik. 

Tipe ini melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran. 

Selain menerapkan model pembelajaran yang inovatif, guru juga perlu 

menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan sebagai 

penyalur pesan dari guru kepada siswa yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada 

berbagai macam media pembelajaran salah satunya adalah CD Interaktif. CD 

interaktif dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah sebab cukup efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat 

multimedia terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, 

animasi, video, teks dan grafis. 

Langkah-langkah model Numbered Head Together berbantuan media CD 

Interaktif dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi adalah: 

1. Kegiatan pendahuluan: guru mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran 

sebelumnya, memotivasi siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2. Pembagian nomor kepada siswa  
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3. Guru menyajikan informasi berupa materi pelajaran yang akan dipelajari 

siswa dalam CD Interaktif (mengamati, menanya) 

4. Guru memberikan pertanyaan dan respon yaitu berupa masalah tugas-tugas 

latihan yang harus dikerjakan siswa.  

5. Masing-masing siswa ikut berfikir, berdiskusi menyelesaikan tugas 

(mengumpukan informasi, mengasosiasi) 

6. Guru memanggil salah satu nomor dan siswa yang nomornya dipanggil 

mempresentasikan hasil diskusi mereka (mengkomunikasikan)  

7. guru memberikan penguatan, penjelasan tambahan, merefleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

8. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. 

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan 

terhadap pembelajaran tematik dengan model Numbered Head Together dan 

media CD Interaktif. Hasil penelitian tersebut adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Jiwa (2013:1) yang berjudul “Pengaruh 

Implementasi Pembelajaran Tematik Terhadap Prestasi Belajar ditinjau Dari 

Motivasi Belajar Pada Siswa Kelas IV Gugus Empat di Kecamatan Gianyar”. 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, pembelajaran tematik di kelas IV SD 

memperoleh hasil bahwa prestasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 
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tematik lebih tinggi daripada pembelajaran konvensional pada kelompok siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oktafiana (2012:11) yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 

(NHT) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa di Sekolah Dasar”. Menurut 

Oktafiana dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dapat 

meningkatkan hasil belajar yang dilaksanakan secara tematik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil 

belajar yang dilaksanakan secara tematik. Hasil belajar siswa secara rata-rata kelas 

maupun ketuntasan klasikal mengalami perbaikan pada setiap siklusnya serta 

kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Herijanto (2012:12) dengan judul 

“Pengembangan CD Interaktif Pembelajaran IPS Materi Bencana Alam”. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan CD Interaktif dapat digunakan 

untuk meningkatkan pandangan siswa terhadap muatan pelajaran, memberikan 

respon positif, serta meningkatkan minat belajar siswa. Penerapan pembelajaran 

dengan CD interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa yang 

ditunjukkan pada hasil evaluasi belajar yang sangat tinggi dan aktivitas 

pembelajaran yang sangat baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut (2013:1) dengan judul “Pengaruh 

Media CD Interaktif Berbantuan LKS Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA 



69 

 

 

 

Kelas V di SD 1,2,5 Banyuasri-Singaraja”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

motivasi belajar dan hasil belajar kelompok siswa yang menggunakan CD 

Interaktif berbantuan LKS lebih tinggi dari pada siswa yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Terdapat perbedaan motivasi 

dan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang belajar IPA menggunakan CD 

Interaktif berbantuan LKS dan konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2014:75) yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas V Sekolah Dasar Gugus LT. Wisnu Denpasar Utara”. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran tipe NHT terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V sekolah dasar 

gugus Letkol wisnu Peguyangan Denpasar Utara. Nilai rata-rata kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran tipe NHT (kelompok eksperimen) lebih tinggi 

dari nilai rata-rata kelompok kontrol. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti (2014:11) yang berjudul 

“Implementasi Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 pada Kelas IV B 

di SD Bantul Timur”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa diperlukan perencanaan 

sebelum melaksanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 

secara terpadu sesuai dengn pembelajaran pada buku guru, pendekatan saintifik 

harus diintegrasikan guru selama proses pembelajaran serta penilaian otentik 

untuk menilai siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maheady (2006:25) yang berjudul “The 

Effects of Numbered Heads Together With and Without an Incentive Package on 
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Science Test Performance of a Diverse Group of Sixth Graders”. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa Numbered Head Together adalah model pembelajaran 

yang efektif dan efisien untuk meningkatkan tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nazri (2012:273) yang berjudul “Teachers' 

Understanding and Practice towards Thematic Approach in Teaching Integrated 

Living Skills (ILS) in Malaysia”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat 

pemahaman Keterampilan Hidup Terpadu guru terhadap pendekatan tematik 

tinggi. Temuan juga menunjukkan bahwa guru ILS sering menggunakan 

pendekatan tematik dalam mengajar Keterampilan Hidup Terpadu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dikshit (2013:193) yang berjudul 

“Pedagogic Effectiveness of Print, Interactive Multimedia, and Online”. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan multimedia CD Interaktif dalam 

bidang pedagogis lebih efektif daripada media cetak ataupun secara online. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hunter (2012:74) yang berjudul “Number 

Heads Together Strategy in Middle School Mathematics: A Case Study”. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model Numbered Head Together 

dapat meningkatkan nilai siswa pada tes akhir Matematika. 

Penelitian diatas menjadi landasan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tema Selalu Berhemat 

Energi dengan menggunakan Model Numbered Head Together berbantuan CD 

Interaktif pada kelas IV SDN Ngaliyan 01. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran di kelas IV SDN 01 Ngaliyan masih menemui beberapa 

permasalahan antara lain: dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, 

penggabungan beberapa muatan pelajaran belum sesuai tema dan perpindahan 

dari satu muatan pelajaran ke muatan pelajaran yang lain masih terpecah-pecah. 

Dalam kegiatan kelompok ada dominasi pengerjaan tugas oleh siswa yang pandai, 

sedangkan siswa yang lain gaduh sendiri sehingga mereka tidak 

mengetahui/memahi tugas yang diberikan oleh guru. Pada akhir kegiatan 

kelompok belum ada pengecekan pemahaman siswa. Guru juga belum 

menggunakan media pembelajaran yang interaktif yang dapat menarik minat 

siswa. Akibatnya materi pelajaran tidak terserap sepenuhnya oleh siswa sehingga 

hasil belajar siswa dari beberapa muatan pelajaran kurang memuaskan.  

Dengan menggunakan Model Numbered Head Together dan media CD 

Interaktif pada tema Selalu Berhemat Energi. Pembelajaran yang dilakukan secara 

tematik akan disesuaikan dengan tema tersebut dan perpindahan dari satu 

pelajaran ke pelajaran berikutnya akan dilakukan tidak begitu terlihat. 

Kemampuan siswa akan dioptimalkan melalui kerja kelompok NHT, pada model 

ini semua anggota harus berinteraksi dengan anggota kelompok untuk 

menentukan jawaban yang benar sehingga tidak ada siswa yang membuat gaduh 

sendiri. Setiap siswa bertanggungjawab terhadap pemahaman seluruh anggota 

kelompok karena setiap siswa harus bisa dan siap bila sewaktu-waktu dipanggil 

oleh guru. Pemanggilan nomor kepala oleh guru ini sekaligus sebagai pengecekan 
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terhadap pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu pembelajaran juga akan 

lebih menarik dengan menggunakan media CD interaktif.  

Melalui penerapan pembelajaran tematik dengan model Numbered Head 

Together dan media CD interaktif ini perilaku pembelajaran guru, aktivitas siswa, 

materi pembelajaran, iklim pembelajaran, media pembelajaran dan hasil belajar 

siswa dapat meningkat. Dari uraian diatas, maka diperoleh kerangka berpikir 

sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 

Chart kerangka berpikir 

1. Penggabungan beberapa muatan pelajaran belum sesuai tema,  

2. Perpindahan dari satu muatan pelajaran ke muatan pelajaran yang lain masih 

terlihat jelas,  

3. Hanya siswa pandai dalam kelompok yang mengerjakan tugas,  

4. Beberapa siswa tidak ikut mengerjakan tugas kelompok dan gaduh sendiri,  

5. Tidak semua siswa mengetahui dan memahami jawaban dari tugas yang 

diberikan guru  

6. Belum menggunakan media pembelajaran yang interaktif. 

Kondisi awal 

Pembelajaran tematik dengan model Numbered Head Together bantuan CD 

interaktif: 

1. Kegiatan pendahuluan: guru mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran 

sebelumnya, memotivasi siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Guru membagikan nomor kepala kepada siswa. 

3. Guru menyajikan informasi berupa materi pelajaran yang akan dipelajari siswa 

dalam CD Interaktif. (mengamati, menanya) 

4. Guru memberikan tugas-tugas latihan yang harus dikerjakan siswa.  

5. Masing-masing siswa ikut berfikir, berdiskusi menyelesaikan tugas 

(mengumpukan informasi, mengasosiasi) 

6. Guru memanggil salah satu nomor dan siswa yang nomornya dipanggil 

mempresentasikan hasil kerja mereka (mengkomunikasikan) serta siswa yang 

lain memberikan tanggapan 

7. Guru memberikan penguatan, penjelasan tambahan, merefleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan  

8. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. 

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

 

Tindakan 

1. Penggabungan beberapa muatan pelajaran sesuai tema,  

2. Perpindahan dari satu muatan pelajaran ke muatan pelajaran yang lain tidak terlihat 

jelas,  

3. Tidak hanya siswa pandai yang mengerjakan tugas,  

4. Semua siswa ikut mengerjakan tugas kelompok dan tidak ada siswa yang gaduh 

sendiri,  

5. Siswa menjadi siap semua 

6. Menggunakan media pembelajaran yang interaktif. 

 

Kondisi Akhir 

Adanya peningkatan pada: 

1. Perilaku pembelajaran guru 

2. Perilaku belajar siswa 

3. Iklim pembelajaran 

4. Materi pembelajaran 

5. Media pembelajaran 

6. Hasil belajar siswa 

 

Kualitas Pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi Meningkat 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

 
Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis tindakan untuk 

penelitian ini adalah melalui penggunaan Model Numbered Head Together 

dengan media CD Interaktif dapat meningkatkan perilaku pembelajaran guru, 

perilaku belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media 

pembelajaran serta kompetensi siswa yang meliputi kompetensi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 Semarang.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sehingga hasil belajar siswa meningkat (Aqib, 2011:3). Menurut Hopkins (dalam 

Sanjaya, 2013:53) pelaksanaan penelitian tindakan dilakukan membentuk spiral 

yang dimulai dari merasakan adanya masalah, menyusun perencanaan, 

melaksanakan tindakan, melakukan observasi, mengadakan refleksi, melakukan 

rencana ulang, melaksanakan tindakan, dan seterusnya. Berikut adalah model 

spiral yang dikembangkan oleh Hopkins:  

 
Bagan 3.1 

Skema langkah PTK Hopkins (dalam Sanjaya, 2013:54) 
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Sejalan dengan pendapat diatas maka dalam pelaksanaan PTK terdapat 

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

Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto, dkk. 

2008:17). Tahapan perencanaan pada penelitian tindakan kelas meliputi: 

Menelaah SK, KD, Indikator dan materi pembelajaran bersama guru kelas IV 

SDN Ngaliyan 01 Semarang; menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan dan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model 

Numbered Head Together dengan bantuan CD Interaktif, menyiapkan media 

pembelajaran CD Interaktif; menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan 

lembar kerja siswa; menyiapkan lembar observasi untuk mengamati perilaku guru, 

perilaku belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran dan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran; menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan dalam penelitian tindakan kelas adalah pelaksanaan 

yang merupakan impementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan 

tindakan di kelas. Yang perlu diingat adalah guru harus ingat dan berusaha 

menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, dan berlaku wajar, tidak 

dibuat-buat (Arikunto, 2008:18).  

Dalam pelaksanaan PTK ini akan dilakukan dalam 2 siklus, dengan setiap 

siklus dilaksanakan 2 pertemuan. Pelaksanaan penelitian tindakan harus 
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menerapkan isi perencanaan yang telah dipersiapkan. Rencana pembelajaran harus 

sesuai langkah-langkah model Numbered Head Together dengan CD interaktif. 

3.1.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2008:19). Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses 

belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru pada 

waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan 

penggunaan alat peraga pada waktu mengajar (Sudjana, 2012:84). 

Observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru kelas untuk 

mengamati perilaku/ keterampilan guru dan 3 teman sejawat untuk mengamati 

perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together dengan media CD Interaktif. Dalam 

kegiatan observasi ini peneliti menggunakan instrumen berupa lembar 

pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

3.1.4 Refleksi 

Menurut Arikunto (2008:19) kegiatan refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya Arikuto 

(2008:133) menyebutkan bahwa refleksi merupakan kegiatan mengulas secara 

kritis tentang perubahan yang terjadi: (1) pada siswa, (2) suasana kelas, dan (3) 

guru. Hasil dari refleksi digunakan untuk mengatasi kekurangan yang terjadi 

akibat tindakan yang telah dilakukan, kemudian diperlukan rencana untuk 

melaksanakan siklus selanjutnya. 
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Refleksi dilakukan setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu perilaku 

guru, perilaku belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media 

pembelajaran dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat 

Energi. Proses pembelajaran tersebut dievaluasi keefektifannya dengan melihat 

ketercapaiannya dalam indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji 

kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

siklus pertama, kemudian membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus 

berikutnya. 

 

3.2  TAHAP PENELITIAN 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Pertemuan Pertama 

3.2.1.1.1 Perencanaan 

    a. Menyusun RPP tematik tema Selalu Berhemat Energi subtema Macam-

macam Sumber Energi untuk pertemuan pertama dengan muatan 

pelajaran: Bahasa Indonesia KD 1.2, 2.1, 3.1 dan 4.2; IPA KD 1.1, 2.7, 3.4 

dan 4.7; Matematika KD 1.1, 2.1, 3.10 dan 4.1.  

b. Menyiapkan media CD Interaktif 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa 

d. Membuat lembar pengamatan perilaku guru, perilaku belajar siswa, materi 

pembelajaran, iklim pembelajaran dan media pembelajaran. 

e. Menyiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis, dan 

kunci jawaban 
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3.2.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Guru melakukan apersepsi dengan meminta siswa siswa mengamati 

lampu yang ada dikelas, kemudian guru bertanya kepada siswa: 

a. Apakah kalian tau fungsi lampu? 

b. Apa yang terjadi jika tidak ada lampu? 

c. Untuk menerangi ruangan, lampu memerlukan daya listrik, jika 

dikelas ini terdapat 1 lampu dengan daya 20 watt dan 2 lampu 

dengan daya 10 watt, berapa seluruh daya yang dibutuhkan?  

Selanjutnya guru menginformasikan materi yang akan dipelajari, 

memotivasi siswa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Pembagian nomor kepada siswa 

b. Kegiatan inti 

1) Guru memberikan teks bacaaan tentang macam-macam benda 

elektronik dan manfaatnya yang berjudul “Jalan-Jalan ke Toko 

Elektronik” 

2) Siswa mengamati dan membaca teks bacaan “Jalan-Jalan ke Toko 

Elektronik” yang terdapat pada CD Interaktif. 

3) Siswa mengerjakan tugas membuat laporan mengenai kegunaan benda 

elektronik serta perubahan bentuk energi yang terjadi dalam bentuk 

tabel secara berkelompok, kemudian mempresentasikan 

(mengkomunikasikan) tugas yang telah dibuat. 
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4) Siswa memperhatikan penjelasan guru serta penjelasan dalam CD 

Interaktif tentang operasi hitung campuran. Siswa memperhatikan 

contoh langkah-langkah pengerjaan operasi hitung campuran. 

(mengamati, bertanya) 

5) Siswa mengerjakan kuis operasi hitung campuran yang terdapat pada 

CD Interaktif secara kelompok (mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi) 

6) Masing-masing siswa ikut berpikir, berdiskusi menyelesaikan kuis 

(mengumpulkan informasi, mengasosiasi) 

7) Setelah waktu untuk mengerjakan kuis selesai, siswa yang nomornya 

ditunjuk mengemukakan jawaban yang telah diperoleh kelompok 

dengan mengklik jawabannya pada CD Interaktif 

(mengkomunikasikan)  

8) Guru memberikan soal latihan dan siswa mengerjakan soal latihan 

9) Siswa membuat buklet 

10) Guru membarikan penguatan, penjelasan tambahan, merefleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Kegiatan penutup 

1) guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3.2.1.1.3 Observasi  

a. Melakukan pengamatan terhadap perilaku pembelajaran guru/keterampilan 

guru dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema Macam-
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macam Sumber Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

b. Melakukan pengamatan terhadap perilaku belajar siswa/ aktivitas siswa 

dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema Macam-

macam Sumber Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

c. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran, materi pembelajaran 

dan media pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema Macam-

macam Sumber Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

3.2.1.1.4 Refleksi 

a. Menganalisis data observasi yang terjadi pada pertemuan 1 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pertemuan 1 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pertemuan 1 

d. Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk pertemuan 2 

 

3.2.1.2 Pertemuan Kedua 

3.2.1.2.1 Perencanaan 

    a. Menyusun RPP tematik tema Selalu Berhemat Energi subtema Macam-

macam Sumber Energi untuk pertemuan kedua dengan muatan pelajaran: 

Bahasa Indonesia KD 1.2, 2.1, 3.1 dan 4.1; IPS KD 1.3, 2.3, 3.3 dan 4.3; 

Matematika KD 1.2, 2.1, 3.10 dan 4.1.  
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b. Menyiapkan media CD Interaktif 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa 

d. Membuat lembar pengamatan perilaku guru, perilaku belajar siswa, materi 

pembelajaran, iklim pembelajaran dan media pembelajaran. 

e. Menyiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis, dan 

kunci jawaban   

3.2.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya, kemudian guru memperlihatkan foto 

bendungan, kemudian guru bertanya kepada siswa: 

a. Tahukah kalian foto apa ini? 

b. Apakah kalian pernah melihat atau pergi ke bendungan secara 

langsung? 

c. Bendungan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang 

disebut apa? 

d. Jika sebuah PLTA menghasilkan daya 20.000 watt dialirkan ke 100 

rumah dengan daya 200 watt. Berapa daya yang tersisa pada PLTA 

tersebut? 

Selanjutnya guru menginformasikan materi yang akan dipelajari, 

memotivasi siswa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Pembagian nomor kepada siswa 
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b. Kegiatan inti 

1) Guru memberikan teks bacaan “Jalan-jalan ke Bendungan” pada CD 

Interaktif, kemudian Siswa membaca teks “Jalan-Jalan ke Bendungan”  

(mengamati) 

2) Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk membuat laporan 

berbagai manfaat bendungan serta menyebutkan contoh kenampakan 

alam dan buatan sesuai kondisi geografis lokasi kenampakan tersebut. 

3) Masing-masing siswa ikut berperanserta membuat laporan hasil 

pengamatan tentang manfaat bendungan serta contoh kenampakan 

alam dan buatan beserta lokasinya.  (mengumpukan informasi, 

mengasosiasi) 

4) Guru memanggil nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil 

mempresentasikan (mengkomunikasikan) hasil kerja mengenai 

manfaat bendungan dan contoh dari kenampakan alam dan buatan 

beserta lokasinya  

5) Guru menerangkan pada siswa bahwa salah satu manfaat bendungan 

adalah sebagai pembangkit listrik. Listrik tersebut dialirkan ke rumah-

rumah termasuk ke rumah kakek Andi. Seperti yang kalian ketahui 

listrik digunakan untuk penerangan. Jika dirumah kakek Andi terdapat 

3 kamar tidur dan masing-masing kamar memiliki 2 lampu, sebuah 

ruang makan memiliki 2 lampu, sebuah ruang tamu memiliki 4 lampu. 

Berapa ya, banyak lampu dirumah kakek Andi? Berbeda dengan 

dirumah kakek Rizal, dirumah kakek Rizal terdapat ruang tamu dengan 



84 

 

 

 

5 lampu dan 4 kamar tidur dengan masing-masing 2 lampu. Apakah 

jumlah lampu dirumah kakek Andi dan kakek Rizal sama banyak? Kita 

dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan cara mengerjakannya 

menggunakan operasi hitung campuran. 

6) Siswa mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan membuat 

kalimat  matematika sesuai dengan soal cerita menggunakan operasi 

hitung campuran penjumlahan, pengurangan, dan perkalian maupun 

pembagian.  (mencari informasi, mengasosiasi) 

7) Guru memanggil salah satu nomor dan siswa yang nomornya dipanggil 

mempresentasikan (mengkomunikasikan) hasil kerja mereka.  

8) Guru membarikan penguatan, penjelasan tambahan, merefleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Kegiatan penutup 

1) guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3.2.1.2.3 Observasi  

a. Melakukan pengamatan terhadap perilaku pembelajaran guru/keterampilan 

guru dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema Macam-

macam Sumber Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

b. Melakukan pengamatan terhadap perilaku belajar siswa/ aktivitas siswa 

dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema Macam-
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macam Sumber Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

c. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran, materi pembelajaran 

dan media pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema Macam-

macam Sumber Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

3.2.1.2.4 Refleksi 

a. Menganalisis data observasi yang terjadi pada pertemuan 2 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pertemuan 2 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pertemuan 2 

d. Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk siklus kedua 

 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Pertemuan Pertama 

3.2.2.1.1 Perencanaan 

a. Menyusun RPP tematik tema Selalu Berhemat Energi subtema 

Pemanfaatan Energi untuk dua pertemuan. Pertemuan pertama dengan 

muatan pelajaran: IPA KD 1.1, 2.1, 3.4 dan 4.6; Matematika KD 1.1, 2.2, 

3.10 dan 4.1; SBdP KD 1.1, 2.1, 3.4 dan 4.4 

b.  Menyiapkan media CD Interaktif 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa 

d. Membuat lembar pengamatan perilaku guru, perilaku belajar siswa, materi 

pembelajaran, iklim pembelajaran dan media pembelajaran. 
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e. Menyiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis, dan 

kunci jawaban 

3.2.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi kemarin dan 

materi sekarang serta bertanya kepada siswa: 

b. Apakah dirumah kalian ada kendaraan bermotor? 

c. Bagaimana kendaraan tersebut bisa bergerak? 

d. Bahan bakar apa yang dapat diisikan pada kendaraan bermotor? 

e. Bensin lama-kelamaan akan habis tetapi dapat diganti dengan 

energi alternatif. Contoh energi alternatif yaitu tenaga surya. 

Tenaga surya juga dapat menghasilkan energi listrik. jika suatu 

rumah menggunakan tenaga surya da dirumah tersebut terdapat 

televisi 250 watt dan 5 lampu 10 watt. Berapa watt daya dari tenaga 

surya yang diperlukan? 

Selanjutnya guru menginformasikan materi yang akan dipelajari, 

memotivasi siswa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Pembagian nomor kepada siswa 

b. Kegiatan inti 

1) Guru memberikan gambar-gambar contoh energi alternatif, kemudian 

siswa mengamati gambar contoh-contoh energi alternatif yang ada 

pada CD interaktif (mengamati) 
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2) Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk menyebutkan 

macam-macam energi alternatif dan  pemanfaatan energi alternatif 

dalam kehidupan sehari-hari (mengamati, menanya)  

3) Siswa mengerjakan tugas membuat laporan mengenai manfaat 

berbagai energi alternatif, kemudian mempresentasikan 

(mengkomunikasikan) tugas yang telah dibuat. 

4) Guru menerangkan bahwa energi alternatif seperti matahari, angin, dan 

air saat ini sudah dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Energi 

listrik itulah yang dimanfaatkan di rumah-rumah untuk penerangan. 

5) Guru menerangkan langkah-lagkah pengerjaan soal cerita operasi 

hitung campur pada CD interaktif. 

6) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan kuis soal 

cerita operasi hitung campuran.  

7) Siswa mengerjakan kuis soal cerita operasi hitung campuran yang 

terdapat pada CD Interaktif secara kelompok (mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi) 

8) Masing-masing siswa ikut berpikir, berdiskusi untuk menemukan hasil 

dari soal cerita (mengumpulkan informasi, mengasosiasi) 

9) Setelah waktu untuk mengerjakan kuis selesai, siswa yang nomornya 

ditunjuk mengemukakan jawaban yang telah diperoleh kelompok 

dengan mengklik jawabannya pada CD Interaktif 

(mengkomunikasikan)  

10)  Siswa mengerjakan soal latihan 
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11)  Siswa membuat bingkai foto  

12)  Guru membarikan penguatan, penjelasan tambahan, merefleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Kegiatan penutup 

1) guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3.2.2.1.3 Observasi  

a. Melakukan pengamatan terhadap perilaku pembelajaran guru/keterampilan 

guru dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema 

Pemanfaatan Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

b. Melakukan pengamatan terhadap perilaku belajar siswa/ aktivitas siswa 

dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema Pemafaatan 

Energi menggunakan model Numbered Head Together berbantuan media 

CD Interaktif 

c. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran, materi pembelajaran 

dan media pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema 

Pemafaatan Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

3.2.2.1.4 Refleksi 

a. Menganalisis data observasi yang terjadi pada pertemuan 1 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pertemuan 1 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pertemuan 1 
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d. Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk pertemuan kedua. 

 

3.2.2.2 Pertemuan Kedua 

3.2.2.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun RPP tematik tema Selalu Berhemat Energi subtema 

Pemanfaatan Energi untuk dua pertemuan. Pertemuan kedua dengan 

muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 1.1, 2.1, 3.1 dan 4.1; Matematika 

KD 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 dan 4.1;  SBdP KD 1.1, 2.1, 3.4 dan 4.14. 

b. Menyiapkan media CD Interaktif 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa 

d. Membuat lembar pengamatan perilaku guru, perilaku belajar siswa, materi 

pembelajaran, iklim pembelajaran dan media pembelajaran. 

e. Menyiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis, dan 

kunci jawaban 

3.2.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa: 

a. Siapa diantara kalian yang pernah melihat lampu kelap-kelip? 

b. Apakah semua lampu pada lampu kelap-kelip menyala secara 

bersamaan? 

Selanjutnya guru menginformasikan materi yang akan dipelajari, 

memotivasi siswa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Pembagian nomor kepada siswa 
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b. Kegiatan inti 

1) Guru menyajikan informasi berupa materi pelajaran yang akan 

dipelajari siswa dalam CD Interaktif (mengamati, menanya) 

2) Guru menerangkan pada siswa: “salah satu pemanfaatan energi adalah 

sebagai penerangan. Lampu penerangan dibuat dengan berbagai 

variasi, salah satunya adalah lampu kelap-kelip. Biasanya lampu kelap-

kelip ini mempunyai warna yang beragam dan menyala secara 

bergantian.” Dijalan terdapat lampu kelap-kelip. Lampu tersebut 

berwarna merah dan hijau. Lampu merah menyala setiap 3 detik sekali, 

lampu hijau menyala setiap 2 detik sekali. Menurut kalian apakah 

kedua lampu tersebut dapat menyala secara bersamaan?” 

3) Siswa mengamati loncatan bilangan 2 dan 3 pada garis bilangan sesuai 

dengan nyala lampu. 

4) siswa menyebutkan kelipatan bilangan 2 sesuai dengan loncatan 

bilangan 2 pada garis bilangan dan kelipatan bilangan 3 sesuai dengan 

loncatan bilangan 3 pada garis bilangan. 

5) Siswa mengerjakan kuis 

6) Siswa  kemudian mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan KPK 

dengan cermat dan teliti secara berkelompok 

7) Masing-masing siswa ikut berpikir, berdiskusi untuk menemukan hasil 

dari soal cerita (mengumpulkan informasi, mengasosiasi) 

8) siswa yang nomornya dipanggil, maju kedepan  menuliskan  

pekerjaannya dipapan tulis (mengkomunikasikan) 
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9) Siswa membuat kalung dengan cara meronce dari kertas bekas 

10)  Guru membarikan penguatan, penjelasan tambahan, merefleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Kegiatan penutup 

1) guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3.2.2.2.3 Observasi  

a. Melakukan pengamatan terhadap perilaku pembelajaran guru/keterampilan 

guru dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema 

Pemanfaatan Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

b. Melakukan pengamatan terhadap perilaku belajar siswa/ aktivitas siswa 

dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema Pemafaatan 

Energi menggunakan model Numbered Head Together berbantuan media 

CD Interaktif 

c. Melakukan pengamatan terhadap iklim pembelajaran, materi pembelajaran 

dan media pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi Subtema 

Pemafaatan Energi menggunakan model Numbered Head Together 

berbantuan media CD Interaktif 

3.2.2.2.4 Refleksi 

a. Menganalisis data observasi yang terjadi pada pembelajaran siklus II 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. Apabila hasil dari 

siklus kedua sudah memenuhi indikator penelitian yang telah ditetapkan, 
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maka penelitian dihentikan dan jika belum memenuhi indikator penelitian, 

maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya.  

 

3.3 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVC SDN Ngaliyan 01. 

Dalam penelitian ini melibatkan seluruh siswa kelas tersebut yaitu sejumlah 36 

siswa, terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Pembelajaran 

diberikan kepada seluruh siswa dalam kelas. Akan tetapi, untuk mempermudah 

peneliti melakukan pengamatan aktivitas siswa, peneliti memfokuskan 

pengamatan pada siswa yang paling banyak melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal tes awal yaitu sebanyak 10 siswa. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Sukajati (2008:57-58), bahwa penelitian tindakan kelas dapat 

menetapkan siswa yang mengalami kesalahan terbanyak dalam mengerjakan soal 

evaluasi sebagai subyek penelitian, agar mempermudah siswa berkomunikasi 

dengan peneliti saat mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan Permendikbud no 67 tahun 2013, dalam kurikulum 2013 

pembelajaran dilakukan melalui pendekatan tematik-terpadu dengan 

menggabungan beberapa muatan pelajaran dalam tema tertentu. Akan tetapi 

menurut menurut Sanjaya (2013:71) dalam PTK masalah yang diteliti difokuskan 

dalam skala yang cukup kecil sehingga benar-benar dapat ditindaklanjuti oleh 

guru. Kemudian menurut Aqib (2011:8) masalah yang dipilih adalah masalah 

yang paling mendesak untuk dipecahkan. Berdasarkan pendapat tersebut, 
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penelitian ini dilakukan dengan pembelajaran tematik tetapi perbaikannya pada 

masalah yang paling urgen yaitu muatan pelajaran matematika.  

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penenlitian Tindakan Kelas dilaksanakan di SDN Ngaliyan 01 Semarang terletak 

di jalan Dr. Hamka kecamatan Ngaliyan kota Semarang Jawa Tengah. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perilaku guru dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

menggunakan model Numbered Head Together dengan bantuan CD 

Interaktif. 

b. Perilaku belajar siswa dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

menggunakan model Numbered Head Together dengan bantuan CD 

Interaktif. 

c. Iklim pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

menggunakan model Numbered Head Together dengan bantuan CD 

Interaktif. 

d. Materi pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

menggunakan model Numbered Head Together dengan bantuan CD 

Interaktif. 
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e. Media pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi 

menggunakan model Numbered Head Together dengan bantuan CD 

Interaktif. 

f. Kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap 

siswa dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi menggunakan 

model Numbered Head Together dengan bantuan CD Interaktif. 

 

3.6 DATA DAN PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari observasi terhadap aktivitas siswa selama 

pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan menerapkan model 

pembelajaran Numbered Head Together berbantuan CD interaktif yang diperoleh 

secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua, dan 

pada saat akhir pembelajaran yaitu hasil evaluasi belajar siswa. 

3.6.1.2 Guru  

Sumber data guru diperoleh dari hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan menerapkan model 

pembelajaran Numbered Head Together berbantuan CD Interaktif. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes siswa sebelum dilakukan 

tindakan.  
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3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa data perilaku pembelajaran guru, perilaku belajar siswa, 

iklim pembelajaran, media pembelajaran dan materi pembelajaran. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang bisa diolah dengan perhitungan-perhitungan 

statistik (Sanjaya, 2013:85). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah nilai hasil 

belajar siswa selama pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan 

menerapkan model Numbered Head Together berbantuan CD Interaktif. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kualitas tertentu seperti 

baik, sedang, dan kurang (Sanjaya, 2013:85). Data kualitatif dalam penelitian 

berupa hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan perilaku guru, 

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

pembelajaran, serta lembar angket terhadap siswa dan catatan lapangan dalam 

kegiatan pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan menerapkan model 

Numbered Head Together berbantuan CD Interaktif. 

 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan 

yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan 
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penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan 

tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1.5). Tes berupa tes tertulis yang 

diberikan di setiap akhir siklus. Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat 

Energi dengan menerapkan model Numbered Head Together berbantuan CD 

Interaktif.  

3.6.3.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes dilakukan untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta 

didik tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan observasi atau 

pengamatan, melakukan wawancara, menyebar angket (Poerwanti, 2008:3.19). 

Adapun teknik non tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.3.2.1 Observasi 

Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar misalnya 

tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru pada waktu mengajar, 

kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat 

peraga pada waktu mengajar (Sudjana, 2012:84). 

Dalam penelitian ini observasi untuk mengamati perilaku guru, perilaku 

belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran dan penggunaan media 

pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan 

menerapkan model Numbered Head Together berbantuan CD Interaktif. 

3.6.3.2.2 Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam 

observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar kelompok 
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siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara konkret 

mengenai kegiatan siswa selama proses pembelajaran dan menggambarkan 

suasana kelass ketika aktivitas siswa berlangsung menggunakan dokumen berupa 

foto dan video. 

3.6.3.2.3 Catatan lapangan 

Catatan lapangan berisi tentang catatan guru yang berisi kejadian-kejadian 

penting dalam kelas ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan 

ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai 

masukan untuk guru dalam melakukan refleksi. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Tektik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif berupa hasil belajar belajar kognitif yang diperoleh melalui tes tertulis 

yang dilaksanakan setiap akhir pertemuan. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan 

membandingkan skor-skor hasil tes peserta didik terhadap kriteria atau patokan 

yang telah ditetapkan oleh guru. Metode PAP yang digunakan peneliti 

menggunakan sistem penilaian dengan skala 100. Menurut Poerwanti (2008:6.15) 

Skala 100 berangkat dari persentase yang mengartikan skor prestasi sebagai 

proporsi penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal 

angka 0 sampai 100 persen (%). 
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Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut: 

3.7.1.1 Menentukan skor berdasarkan proporsi 

Skor = 
𝐵

𝑆𝑡
× 100 % 

(Poerwanti, 2008:6.15) 

Keterangan: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) 

atau jumlah skor jawaban benar pada setiap butir/item soal (pada tes 

bentuk menguraikan). 

St = Skor teoritis 

3.7.1.2 Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan 

dalam pembelajaran (Poerwanti, 2008:6.16). Penentuan batas minimal nilai 

ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada. 

Adapun untuk menentukan kriteria ketuntasan hasil belajar adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 3.1 

Nilai ketuntasan sikap 

 

Nilai Ketuntasan Sikap 

Modus  Predikat 

4,00 Sangat  Baik (SB) 

3,00 Baik (B) 

2,00 Cukup (C) 

1,00 Kurang (K) 

         (Permendikbud, 2014: 11) 
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Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, 

yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). 

Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan 

modus predikat Baik (B). 

 Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan 

dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen 

dengan huruf A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan  

 

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan 

Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17 B 

2,51 – 2,84 B- 

2,18 – 2,50 C+ 

1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 

1,18 – 1,50 D+ 

1,00 -  1,17 D 

 (Permendikbud, 2014:12) 

 

Ketuntasan belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67; 

untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 2,67. 

Skala nilai pada Kurikulum 2013 menggunakan skala 1-4. Ada dua cara untuk 

mendapatkan nilai dalam skala 1-4, yaitu: 

a. Mengkonversi langsung dari skor 

Rumus:  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 × 4 

 



100 

 

 

 

b. Mengkonversi dari skala 0-100 

Rumus: 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (0−100)

100
 × 4 

(Kurinasih, 2014:56) 

3.7.1.3 Menentukan ketuntasan klasikal 

Ketuntasan klasikal disajikan dalam bentuk persentase dengan rumus: 

𝑃 =  
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 

(Aqib, 2011:41) 

Berdasakan Permendikbud no. 104 (2014:12) disebutkan bahwa ketuntasan 

belajar untuk sikap ditetapkan dengan predikat baik (B), ketuntasan belajar untuk 

pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67; untuk keterampilan ditetapkan 

denga capaian optimum 2,67. Selanjutnya menurut Djamarah (2010:108) apabila 

75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran mencapai taraf 

keberhasilan minimal, maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas 

pokok bahasan baru.  Berdasarkan pendapat diatas, dalam penelitian ini peneliti 

menentukan batas ketuntasan klasikal juga 75%. 

3.7.1.4 Menentukan rata-rata kelas 

Rumus untuk menghitung nilai rata-rata adalah sebagai berikut: 

𝑥 =  
∑ 𝑋

∑ 𝑁
 

(Aqib, 2011:40) 

Keterangan: 

x = nilai rata-rata      ∑N = jumlah siswa 

∑X = jumlah semua nilai siswa 
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3.7.2 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil pengamatan perilaku pembelajaran guru, 

perilaku belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran dan media 

pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan model 

Numbered Head Together berbantuan CD Interaktif. Menurut Arikunto (2007: 

268) analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat (sangat baik, 

baik, cukup, kurang) kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. Selain itu, data kualitatif juga dipaparkan dalam kalimat yang 

dipisah-pisahkan menurut kategori dalam beberapa paragraf menurut kriteria yang 

telah ditetapkan agar diperoleh kesimpulan. 

Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan kriteria 

berupa skor maksimum dan skor minimum yang akan dijadikan patokan dalam 

melakukan penilaian selanjutnya.  

Adapun langkah-langkah dalam menskor sampai dengan memberi predikat 

adalah: 

a. Memberi skor pada tiap butir 

Rentang skor yang digunakan adalah 0 - 4 dengan kriteria sebagai berikut: 

1. skor 4 jika 4 deskriptor tampak 

2. skor 3 jika 3 deskriptor tampak 

3. skor 2 jika 2 deskriptor tampak 

4. skor 1 jika 1 deskriptor tampak  

5. skor 0 jika tidak ada indikator yang tampak 

       (Rusman, 2012:98) 
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b. Menjumlahkan skor untuk setiap indikator secara keseluruhan 

c. Memberi predikat 

(Arikunto, 2007: 272)  

 Sedangkan langkah-langkah di dalam membuat distribusi frekuensi adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi skor tertinggi dan terendah 

b. Mencari rentang skor 

R = skor tertinggi – skor terendah 

c. Mencari banyak kelas 

K = 4, karena dibagi ke dalam empat kategori (sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang) 

d. Mencari lebar kelas 

i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

e. Menyajikan hasil dalam bentuk tabel 

     (Arikunto, 2007: 294) 

 

3.7.2.1 Pedoman Penilaian Perilaku Guru 

Pedoman penilaian keterampilan guru yaitu jumlah indikator yang diamati 

dalam keterampilan guru berjumlah 9 indikator. Skor maksimum masing-masing 

indikator adalah 4 dan skor minimimnya adalah 0. Predikat yang digunakan yaitu 

“sangat baik, baik, cukup, dan kurang”. 

Nilai terendah = 8 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 8 x 4 = 32 
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R  = nilai tertinggi – nilai terendah = 32 – 0 = 32 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
  = 

32

4
 = 8 

Tabel 3.3 

Kategori Penilaian Lembar Pengamatan Perilaku Guru 

 

Skor Kategori 

24 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 ≤ skor ˂24 Baik 

8 ≤ skor ˂16 Cukup 

0 ≤ skor ˂8 Kurang 

 

3.7.2.2 Pedoman Penilaian Perilaku Belajar Siswa 

Pedoman penilaian aktivitas siswa yaitu jumlah indikator yang diamati dalam 

aktivitas siswa berjumlah 5 indikator. Skor maksimum masing-masing indikator 

adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang digunakan yaitu “sangat 

baik, baik, cukup, dan kurang”. 

Nilai terendah = 5 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 5 x 4 = 20 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah  = 20 – 0 = 20 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i  = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 = 

20

4
 = 5 

Tabel 3.5 

Kategori Penilaian Lembar Pengamatan Perilaku Belajar Siswa 

 

Skor Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor ˂15 Baik 

5 ≤ skor ˂10 Cukup 

0 ≤ skor ˂5 Kurang 
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3.7.2.3 Pedoman Penilaian Iklim Pembelajaran 

Pedoman penilaian iklim pembelajaran yaitu jumlah indikator yang diamati 

dalam iklim pembelajaran berjumlah 2 indikator. Skor maksimum masing-masing 

indikator adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang digunakan yaitu 

“sangat baik, baik, cukup, dan kurang”. 

Nilai terendah = 2 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 2 x 4 = 8 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah  = 8 – 0 = 8 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i  = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 = 

8

4
  = 2 

Tabel 3.6 

Kategori Penilaian Lembar Pengamatan Iklim Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik 

4 ≤ skor ˂ 6 Baik 

2 ≤ skor ˂ 4 Cukup 

0 ≤ skor ˂ 2 Kurang 

 

3.7.2.4 Pedoman Penilaian Materi Pembelajaran 

Pedoman penilaian materi pembelajaran yaitu jumlah indikator yang diamati 

dalam materi pembelajaran berjumlah 3 indikator. Skor maksimum masing-

masing indikator adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang 

digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup, dan kurang”. 

Nilai terendah = 3 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 3 x 4 = 12 

 



105 

 

 

 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah = 12 – 0  = 12 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i  = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
    = 

12

4
 = 3  

Tabel 3.7 

Kategori Penilaian Lembar Pengamatan Materi Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6 ≤ skor ˂ 9 Baik 

3 ≤ skor ˂ 6 Cukup 

0 ≤ skor ˂ 3 Kurang 

 

3.7.2.5 Pedoman Penilaian Media Pembelajaran 

Pedoman penilaian media pembelajaran yaitu jumlah indikator yang diamati 

dalam media pembelajaran berjumlah 3 indikator. Skor maksimum masing-

masing indikator adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang 

digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup, dan kurang”. 

Nilai terendah = 3 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 3 x 4 = 12 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah = 12 – 0 = 12 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i  = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 = 

12

4
 = 3 

Tabel 3.8 

Kategori Penilaian Lembar Pengamatan Media Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6 ≤ skor ˂ 9 Baik 

3 ≤ skor ˂ 6 Cukup 

0 ≤ skor ˂  3 Kurang 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model Numbered Head Together berbantuan CD Interaktif dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi di kelas IV SD 

Negeri Ngaliyan 01 Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Perilaku pembelajaran guru dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat 

Energi dengan menerapkan model Numbered Head Together berbantuan CD 

Interaktif meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 

≥16 

2. Perilaku belajar siswa/ aktivitas siswa dalam pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi dengan menerapkan model Numbered Head Together 

berbantuan CD Interaktif meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

dengan skor ≥10 

3. Kualitas iklim pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat 

Energi dengan menerapkan model Numbered Head Together berbantuan CD 

Interaktif meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 

≥4 

4. Kualitas materi pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat 

Energi dengan menerapkan model Numbered Head Together berbantuan CD 

Interaktif meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 

≥6 

5. Kualitas media pembelajaran dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat 

Energi dengan menerapkan model Numbered Head Together berbantuan CD 
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Interaktif meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan skor 

≥6 

6. Kompetensi siswa dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan 

menerapkan model Numbered Head Together berbantuan CD Interaktif 

meningkat dengan ketuntasan belajar individual dengan rerata ≥ 2.67 pada 

kompetensi pengetahuan, optimum ≥ 2.67  untuk kompetensi keterampilan,  

modus ≥ 3 dengan predikat ≥ B pada kompetensi sikap, serta ketutasan 

klasikal mencapai ≥75%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perilaku guru, perilaku belajar 

siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika tema Selalu 

Berhemat Energi dengan model Numbered Head Together berbantuan CD 

Interaktif pada siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 Semarang, dapat diperoleh data 

sebagai berikut: 

1. Perilaku guru mengalami peningkatan secara berturut-turut. Skor 

keterampilan guru yang diperoleh pada siklus I pertemuan 1 adalah 15 dengan 

kategori cukup, pada siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan skor 19 

dengan kategori baik. Peningkatan juga terjadi pada siklus II pertemuan 1 

dengan memperoleh skor 23 dengan kategori baik. Pada siklus II pertemuan 2 

semakin meningkat menjadi 27 dengan kategori sangat baik.  

2. Perilaku belajar siswa mengalami peningkatan secara berturut-turut. Skor 

perilaku belajar siswa siswa yang diperoleh pada siklus I adalah 9,8 dengan 

kategori cukup, pada siklus I pertemuan 2 meningkat menjadi 10,9 dengan 

kategori baik. Skor yang diperoleh pada siklus II pertemuan 1 meningkat 

menjadi 12,2 dengan kategori baik, dan semakin meningkat pada siklus II 

pertemuan 2 menjadi 15,3 dengan kategori sangat baik. 
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3. Kualitas media pembelajaran mengalami peningkatan secara berturut-turut. 

Skor kualitas media pembelajaran yang diperoleh pada siklus I pertemuan 1 

adalah 8 dengan kategori baik. Pada siklus I pertemuan 2 skor yang diperoleh 

tetap 8. Sedangkan skor yang diperoleh pada siklus II meningkat menjadi 10 

dengan kategori sangat baik, dan semakin meningkat pada siklus II 

pertemuan 2 menjadi 11 dengan kategori sangat baik. 

4. Kualitas materi pembelajaran mengalami peningkatan secara berturut-turut. 

Skor kualitas materi pembelajaran yang diperoleh pada siklus I pertemuan 1 

adalah 7 dengan kategori baik, meningkat pada siklus I pertemuan 2 menjadi 

9 dengan kategori sangat baik. Sedangkan skor yang diperoleh pada siklus II 

pertemuan 1 meningkat menjadi 10 dengan kategori sangat baik, dan semakin 

meningkat pada siklus II pertemuan 2 dengan kategori sangat baik. 

5. Iklim pembelajaran mengalami peningkatan secara berturut-turut. Skor iklim 

pembelajaran yang diperoleh pada siklus I pertemuan 1 adalah 3 dengan 

kategori cukup. Pada siklus I pertemuan 2 meningkat menjadi 4 dengan 

kategori baik. Sedangkan skor yang diperoleh pada siklus II pertemuan 1 

meningkat menjadi 5 dengan kategori baik, dan semakin meningkat pada 

sklus II pertemuan 2 menjadi 6 dengan kategori sangat baik. 

6. Kompetensi belajar siswa pada ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap 

mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kompetensi pengetahuan dalam pembelajaran matematika pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 2,35 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 67%. Pada pertemuan 2 perolehan skor rata-rata meningkat 
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menjadi 2,9 dengan ketuntasan klasikal sebesar 72% dan memperoleh 

rata-rata ketuntasan klasikal 69,5% pada siklus I. Pada siklus II 

pertemuan 1 memperoleh skor rata-rata 3,05 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 75% sedangkan pada pertemuan 2 mengalami peningkatan yaitu 

diperoleh skor sebesar 3,43 dengan ketuntasan klasikal hasil belajar 

sebesar 89% dan memperoleh rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 82% 

pada siklus II. 

b. Kompetensi keterampilan siswa mengalami peningkatan pada siklus I 

pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1 dan siklus II 

pertemuan 2 dengan memperoleh skor optimum 4 dengan kategori A. 

c. Kompetensi sikap spiritual siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I 

pertemuan 2 memperoleh skor modus 2 dengan kategori cukup. Pada 

siklus I pertemuan 2 dan siklus II pertemuan 1 memperoleh skor modus 3 

dengan kategori baik. Pada siklus II pertemuan 2 skor modus yang 

diperoleh meningkat menjadi 4 dengan kategori sangat baik. 

d. Kompetensi sikap sosial siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I 

pertemuan 2 memperoleh skor modus 2 dengan kategori cukup. Pada 

siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan 1 dan 2 skor modus yang 

diperoleh meningkat menjadi 3 dengan kategori Baik. 

 

Setelah dilakukan penelitian dalam pembelajaran tema Selalu Berhemat 

Energi dengan model Numbered Head Together berbatuan CD Interaktif, dapat 

disimpulkan bahwa model Numbered Head Together berbantuan CD interaktif 
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dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi pada 

siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 Semarang, hal ini ditandai dengan adanya 

peningkatan pada perilaku guru, perilaku belajar siswa, media pembelajaran, 

materi pembelajaran, dan iklim pembelajaran. Selain itu, kompetensi belajar yang 

meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan serta kompetensi 

sikap spiritual dan sosial siswa kelas IV SDN Ngaliyan 01 Semarang juga 

mengalami peningkatan secara klasikal. Semua indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini telah tercapai, sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil dan 

dihentikan pada siklus II pertemuan 2. 

 

5.2 SARAN 

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi dengan Model Numbered Head 

Together di kelas IV SD Ngaliyan 01 Semarang.” 

a. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan perilaku guru, 

perilaku belajar siswa, media pembelajaran, materi pembelajaran, iklim 

pembelajaran dan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa. 

Oleh karena itu model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat dijadikan 

acuan dalam pelaksanaan pembelajaran muatan pelajaran pada tema yang 

lain. 
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b. Guru seharusnya selalu menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah satunya yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

c. Guru seharusnya dalam menyampaikan pembelajaran menggunakan media 

yang menarik seperti CD Interaktif yang disertai dengan contoh permasalahan 

serta pemecahannya. 

d. Guru seharusnya selalu melakukan refleksi diri yaitu mengevaluasi proses 

dan hasil pembelajaran, menganalisis permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran serta merencanakan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya 

agar pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

e. Pada pembelajaran selanjutnya guru hendaknya dapat memotivasi siswa di 

awal pembelajaran agar siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran.  

f. Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan media CD 

Interaktif dan membahas lebih mendalam mengenai CD Interaktif sebagai 

media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karena peneliti belum 

sempat menelitinya. 
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PEDOMAN PEMBUATAN KISI – KISI PERILAKU PEMBELAJARAN GURU DALAM PEMBELAJARAN TEMA 

SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHERBERBANTUAN CD INTERAKTIF 

 

Perilaku Pembelajaran 

Guru 
Keterampilan Guru 

Langkah-langkah 

Pembelajaran model Number 

Head Together dan CD 

Interaktif 

Indikator Deskriptor 

Kegiatan Merencakanan 

Menguasai pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik 

yang berorientasi pada siswa 

tercermin dalam kegiatan 

merencanakan pembelajaran 

secara dinamis untuk 

membentuk kompetensi yang 

dikehendaki 

    

Kegiatan Melaksanakan 

Menguasai disiplin ilmu 

berkaitan dengan keluasan dan 

kedalaman jangkauan 

substansi dan metodologi 

dasar keilmuan, serta mampu 

memilih, menata, mengemas 

dan mempresentasikan materi 

sesuai kebutuhan siswa. 

Keterampilan membuka 

pelajaran  

1. Kegiatan pendahuluan: 

guru mengaitkan pelajaran 

sekarang dengan pelajaran 

sebelumnya, menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa  

2. Membagikan nomor 

kepada siswa 

Membuka pelajaran a. Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu tema Selalu 

Berhemat energi 

b. Melakukan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pelajaran 

sekarang dengan pelajaran 

sebelumnya 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

d. Memberikan motivasi siswa 

untuk mengikuti pembelajaran. 

Keterampilan 

menjelaskan  

3. Menyajikan informasi 

berupa materi pelajaran 

yang akan dipelajari siswa 

dalam CD Interaktif 

(mengamati, menanya) 

Menjelaskan materi dengan 

menggunakan CD interaktif 

a. Penjelasan menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti siswa 

sesuai dengan tema Selalu 

Berhemat Energi 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi 

yang sesuai dengan tema Selalu 
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Berhemat Energi 

c. Perpindahan dalam menjelaskan 

materi antar mata pelajaran tidak 

terlihat 

d. Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menunjukkan 

pemahaman, keraguan, atau 

ketidakmengertian ketika 

memperhatikan CD Interaktif 

dengan tema Selalu Berhemat 

Energi. 

Keterampilan bertanya  4. Guru memberikan 

pertanyaan dan respon 

yaitu berupa masalah 

tugas-tugas latihan yang 

harus dikerjakan siswa 

Melakukan tanya jawab 

dengan siswa 

a. Pengungkapan pertanyaan secara 

jelas dan mudah dimengerti siswa 

b. Pertanyaan diberikan secara 

bergiliran 

c. Pemberian waktu berfikir untuk 

siswa 

d. Memberikan tuntunan saat siswa 

kesulitan menjawab 

Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil dan 

keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan 

5. Masing-masing siswa ikut 

berfikir, berdiskusi 

menyelesaikan tugas 

(mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi) 

Membimbing diskusi siswa 

dengan model Numbered 

Head Together 

a. Memperjelas tugas-tugas yang 

harus dikerjakan siswa untuk 

menghindari kesalahpahaman 

b. Memberikan bantuan saat siswa 

mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan untuk memudahkan 

belajar siswa. 

c. Mengingatkan siswa cara 

menyusun laporan hasil kegiatan 

d. Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil diskusi 
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Keterampilan mengelola 

kelas dan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

6. Penilaian respon dengan 

cara guru memanggil salah 

satu nomor dan siswa yang 

nomornya dipanggil 

mempresentasikan hasil 

kerja mereka 

(mengkomunikasikan) 

7. Pemberian balikan respon, 

guru memberikan 

penguatan, penjelasan 

tambahan.  

Mengorganisasi pada saat 

memanggil nomor siswa 

dan siswa presentasi 

a. Guru memanggil nomor siswa dari 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

b. Memusatkan perhatian kelompok 

yang lain untuk memperhatikan 

presentasi dari siswa yang maju 

kedepan 

c. Menindaklanjuti hasil diskusi 

yang telah dipresentasikan dengan 

menambahi atau membetulkan 

pekerjaan siswa 

d. Memberi penguatan kepada siswa 

yang telah mempresentasikan hasil 

diskusi 

Keterampilan 

mengadakan variasi 

 Mengadakan variasi dalam 

pembelajaran dengan 

model NHT 

a. Menggunakan media yang 

bervariasi dengan menampilkan 

penayangan CD Interaktif dengan 

tema Selalu Berhemat Energi 

b. Menerapkan model pembelajaran 

yang bervariasi dengan 

mengorganisasi siswa dalam 

kegiatan kelompok dengan model 

Numbered Head Together 

c. Mengadakan kontak pandang 

dengan siswa saat pembelajaran 

dengan model NHT 

d. Perubahan posisi guru pada saat 

penayangan CD interaktif dan 

kegiatan kelompok dengan model 

NHT 

Keterampilan memberi 

penguatan 

 Memberikan penguatan 

kepada siswa 

a. Memberikan penguatan dengan 

segera setelah siswa melakukan 

tindakan 

b. Memberikan penguatan berupa 
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kata-kata pujian seperti: bagus, 

baik, betul, benar, tepat sekali, 

pintar. 

c. Memberikan penguatan dengan 

senyuman, anggukan, tepuk 

tangan dan acungan jempol. 

d. Memberikan penghargaan berupa 

benda seperti stiker, kartu 

bergambar, pensil atau pin. 

Kegiatan evaluasi 

Mengevaluasi dan 

mamanfaatkan hasil evaluasi 

pembelajaran secara dinamis 

untuk membentuk kompetensi 

yang dikehendaki 

Keterampilan menutup 

pembelajaran 

8. Membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran hari ini 

9. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi 

Menutup pembelajaran a. Meninjau kembali penguasaan 

siswa terhadap materi tema Selalu 

Berhemat Energi, dengan memberi 

kesempatan bertanya bagi siswa 

yang belum mengerti. 

b. Membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi 

c. Memberikan evaluasi terhadap 

kinerja siswa dengan memberikan 

soal-soal tertulis 

d. Memberi tindak lanjut dengan 

memberikan tugas mempelajari 

materi selanjutnya atau pekerjaan 

rumah (PR) 
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PEDOMAN PEMBUATAN KISI – KISI PERILAKU AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN TEMA SELALU 

BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN CD INTERAKTIF 

 

Aktivitas Siswa 
Langkah-langkah Pembelajaran 

model Number Head Together dan 

CD Interaktif 
Indikator Deskriptor 

Kegiatan emosional  1. Kegiatan pendahuluan: guru 

mengaitkan pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya, 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi 

siswa 

2. Membagikan nomor kepada 

siswa 

Mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran 
a. Menunjukkan kegembiraan saat 

memasuki kelas 
b. Menempati tempat duduk dengan 

tenang dan tertib 

c. Bersemangat saat menyiapkan 

peralatan belajar 
d. Memperhatikan penjelasan guru untuk 

memulai pelajaran dengan tenang 
Kegiatan emosional, 

kegiatan visual, 

kegiatan metrik 

3. Guru menyajikan informasi 

berupa materi pelajaran yang 

akan dipelajari siswa dalam CD 

Interaktif (mengamati, bertanya) 

Memperhatikan penayangan 

CD interaktif 
a. Menunjukkan sikap gembira dalam 

menggunakan CD Interaktif dengan 

tema Selalu Berhemat Energi 
b. Membuka CD Interaktif tema Selalu 

Berhemat Energi dan memilih menu-

menu dalam CD Interaktif 
c. Mengamati berbagai contoh, gambar 

maupun video yang terdapat dalam CD 

Interaktif tema Selalu Berhemat Energi 
d. Membaca materi yang tersaji dalam CD 

interaktif tema Selalu Berhemat Energi 
Kegiatan lisan, kegiatan 

mental, kegiatan 

emosional 

4. Guru memberikan pertanyaan 

dan respon yaitu berupa 

masalah, tugas-tugas latihan 

yang harus dikerjakan siswa 

Bertanya dan menjawab 

pertanyaan guru 
a. Bersemangat mengacungkan tangan 

saat guru mengajukan pertanyaan 

tentang tema Selalu Berhemat Energi 

b. Mencari pemecahan masalah atas 

pertanyaan yang diberikan guru 
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c. Mengemukakan pendapat untuk 

menjawab pertanyaan guru 

d. Mengajukan pertanyaan tentang hal 

yang belum diketahui siswa 
Kegiatan mental, 

kegiatan menulis, 

kegiatan lisan 

5. Masing-masing siswa ikut 

berfikir, berdiskusi 

menyelesaikan tugas 

(mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi) 
6. Penilaian respon dengan cara 

Guru memanggil salah satu 

nomor da siswa yang nomornya 

dipanggil mempresentasikan 

hasil kerja mereka 

(mengkomunikasikan) 

7. Pemberian balikan respon, guru 

memberikan penguatan, 

penjelasan tambahan. 

Melaksanakan diskusi 

kelompok  
a. Menunjukkan upaya penyelesaian 

tugas tema Selalu Berhemat Energi 

dengan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber 
b. Berdiskusi untuk memutuskan jawaban 

yang paling tepat 

c. Menulis laporan hasil diskusi 
d. Mengemukakan/mempresentasikan 

hasil diskusi dengan lancar 

 8. Guru membimbing Siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran hari ini. 

 

 

 

 

Kegiatan emosional, 

kegiatan menulis 
9. Siswa mengerjakan soal evaluasi Mengerjakan soal evaluasi a. Mengerjakan soal evaluasi dengan 

tenang 
b. Mengerjakan soal evaluasi secara 

individu 
c. Mengerjakan soal evaluasi sesuai 

dengan petunjuk pengerjaan 

d. Pengerjaan soal evaluasi tidak melebihi 

waktu yang ditentukan 
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PEDOMAN PEMBUATAN KISI – KISI IKLIM PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN TEMA SELALU 

BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN CD INTERAKTIF 

 

Iklim Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran 

model Number Head Together dan 

CD Interaktif 
Indikator Deskriptor 

Suasana kelas yang kondusif 

bagi tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan, 

dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas 

kependidikan 

1. Kegiatan pendahuluan: guru 

mengaitkan pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya, 

menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan memotivasi siswa 

  

2. Membagikan nomor kepada siswa 

3. Guru menyajikan informasi 

berupa materi pelajaran yang aka 

dipelajari siswa dalam CD 

Interaktif (mengamati, bertanya) 

Mengatur tata ruang kelas yang 

kondusif untuk kepentingan 

pengajaran 

a. Pengaturan tempat duduk siswa 

sesuai dengan kegiatan yang 

sedang berlangsung 

b. Pengaturan media pembelajaran 

CD Interaktif yang mudah 

untuk dijangkau semua siswa, 

tidak hanya satu siswa dalam 

kelompok 

c. Pemeliharaan kebersihan kelas 
d. Pengaturan cahaya pada saat 

panayangan CD Interaktif 
 

 

4. Guru memberikan pertanyaan dan 

respon yaitu berupa masalah, 

tugas-tugas latihan yang harus 

dikerjakan siswa 

Menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif dan 

serasi 
 

a. Mengembangkan sikap siswa 

yang telah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

memberikan dukungan positif 
b. Menegur siswa yang 5. Masing-masing siswa ikut 
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berfikir, berdiskusi menyelesaikan 

tugas (mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi) 

melakukan tindakan 

menyimpang 
c. Menanggapi dan menghadapi 

sikap siswa yang keras dengan 

tenang. 
d. Memberi penghargaan dan 

pemeliharaan semangat kerja 

6. Penilaian respon dengan cara 

Guru memanggil salah satu nomor 

da siswa yang nomornya 

dipanggil mempresentasikan hasil 

kerja mereka 

(mengkomunikasikan) 

7. Pemberian balikan respon, guru 

memberikan penguatan, 

penjelasan tambahan. 

8. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran hari ini. 

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 

 

 

 

PEDOMAN PEMBUATAN KISI – KISI MATERI PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN TEMA SELALU 

BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN CD INTERAKTIF 

 

Materi Pembelajaran Langkah-langkah Pembelajaran 

model Number Head Together 

dan CD Interaktif 

Indikator Diskriptor 

materi pembelajaran yang 

berkualitas tampak dari 

kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

1. Kegiatan pendahuluan: guru 

mengaitkan pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya, 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi 

siswa 

Kesesuaian materi pelajaran 

dengan tujuan pembelajaran 
 

a. Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 
b. Materi pelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa disertai dengan 

gambar-gambar ilustrasi dan contoh 
c. Materi pelajaran sesuai dengan tema 

Selalu Berhemat Energi dan dikaitkan 

dengan mata pelajaran lain. 
d. Materi pelajaran sesuai untuk 

digunakan dalam CD Interaktif 

 2. Membagikan nomor kepada 

siswa 
  

materi pembelajaran disajikan 

secara sederhana berdasarkan 

urutan tertentu, misalnya dari 

umum ke yang khusus, dari 

yang mudah ke yang sukar. 

3. Guru menyajikan informasi 

berupa materi pelajaran yang 

aka dipelajari siswa dalam CD 

Interaktif (mengamati, bertanya) 

Materi pembelajaran sistematis 

dan kontekstual 
 

a. Materi pembelajaran dikaitkan dengan 

mapel lain dan tidak terlihat terpisah-

pisah antar mapel 

b. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan secara 

sistematis dari umum ke khusus 

c. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan dari yang 

mudah ke yang sukar 

d. Materi pembelajaran kontekstual sesuai 

dengan tema Selalu Berhemat Energi 
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Guru harus memperkirakan 

berapa lama siswa dapat 

mempelajari materi dan guru 

perlu mempertimbangkan 

tingkat kesulitan, ruang 

lingkup, serta pentingnya 

materi tersebut dipelajari 

4. Guru memberikan pertanyaan 

dan respon yaitu berupa 

masalah, tugas-tugas latihan 

yang harus dikerjakan siswa 

Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman 

materi dengan waktu tersedia 
 

a. Pemberian materi pelajaran tidak 

melebihi waktu yang telah ditetapkan 

b. Tingkat kesulitan materi sesuai dengan 

tahap berfikir siswa 
c. Ruang lingkup materi fokus pada topik 

yang diajarkan pada siswa 
d. Materi tidak terlalu sedikit. 

5. Masing-masing siswa ikut 

berfikir, berdiskusi 

menyelesaikan tugas 

(mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi) 

6. Penilaian respon dengan cara 

Guru memanggil salah satu 

nomor da siswa yang nomornya 

dipanggil mempresentasikan 

hasil kerja mereka 

(mengkomunikasikan) 

7. Pemberian balikan respon, guru 

memberikan penguatan, 

penjelasan tambahan 

8. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran hari ini. 

9. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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PEDOMAN PEMBUATAN KISI – KISI MEDIA PEMBELAJARAN DALAM PEMBELAJARAN TEMA SELALU 

BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN CD INTERAKTIF 

 

 

Media Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran 

model Number Head Together 

dan CD Interaktif 
Indikator Deskriptor 

Media pembelajaran dipilih yang 

sesuai dengan tujuan-tujuan 

instruksional yang telah 

ditetapkan 

1. Kegiatan pendahuluan: guru 

mengaitkan pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya, 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi 

siswa 

Ketepatan media dengan 

tujuan pembelajaran. 
a. Sesuai dengan tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan 
b. Melibatkan kegiatan fisik 
c. Berisi konsep-konsep yang perlu 

dipahami siswa 

d. Terdapat tugas-tugas yang harus 

dilakukan siswa 

 2. Membagikan nomor kepada 

siswa 
  

Agar dapat membantu proses 

pembelajaran secara efektif, 

media harus selaras dan sesuai 

dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran dan kemampuan 

mental siswa. Materi dalam media 

perlu disesuaikan dengan tahap 

berfikir siswa 

3. Guru menyajikan informasi 

berupa materi pelajaran yang 

aka dipelajari siswa dalam CD 

Interaktif (mengamati, 

bertanya) 

Ketepatan untuk mendukung 

isi pelajaran 
 

a. Sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran siswa 
b. Menampilkan hal-hal yang konkrit 
c. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari umum ke khusus 

d. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari hal-hal yang sederhana 

ke hal-hal yang kompleks 
Media pembalajaran harus 

memberikan pengalaman belajar, 

siswa akan lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar 

4. Guru memberikan pertanyaan 

dan respon yaitu berupa 

masalah, tugas-tugas latihan 

yang harus dikerjakan siswa 

Dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang 

bermakna 
 

a. Siswa mendemonstrasikan sendiri 

penggunaan media pembelajaran 

b. Siswa melakukan kegiatan belajar 

mengamati berbagai materi, contoh, 

dan gambar dalam media 5. Masing-masing siswa ikut 
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berfikir, berdiskusi 

menyelesaikan tugas 

(mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi) 

pembelajaran 

c. Siswa  melakukan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan/ tugas 
d. Mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru. 6. Penilaian respon dengan cara 

Guru memanggil salah satu 

nomor da siswa yang 

nomornya dipanggil 

mempresentasikan hasil kerja 

mereka (mengkomunikasikan) 

7. Pemberian balikan respon, 

guru memberikan penguatan, 

penjelasan tambahan 

8. Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran hari ini. 

9. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN 

MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN CD 

INTERAKTIF 

No. Variabel Indikator Sumber 
Alat/ instrumen 

pengumpul data 

1.  Perilaku guru/ 

keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

tema Selalu 

Berhemat Energi 

dengan model NHT 

berbantuan CD 

Interaktif  

1. Membuka pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran) 

2. Menyajikan informasi dalam 

CD interaktif (Keterampilan 

menjelaskan) 

3. Melakukan tanya jawab 

dengan siswa (Keterampilan 

bertanya) 

4. Membimbing diskusi siswa  

(Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, 

Keterampilan pembelajaran 

perseorangan) 

5. Mengorganisasi pada saat 

memanggil nomor siswa dan 

siswa presentasi 

(Keterampilan mengelola 

kelas) 

6. Mengadakan variasi 

(Keterampilan mengadakan 

variasi) 

7. Memberikan penguatan 

kepada sswa (Keterampilan 

memberi penguatan) 

8. Menutup pembelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

- Guru 

- Video 

- Foto  

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 

2. Perilaku siswa/ 

aktivitas siswa dalam 

pembelajaran tema 

Selalu Berhemat 

Energi dengan model 

NHT berbantuan CD 

Interaktif 

1. Mempersiapkan diri untuk 

menerima pembelajaran 

(kegiatan emosional) 

2. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan guru (kegiatan 

lisan, kegiatan mental, 

kegiatan emosional) 

3. Memperhatikan penayangan 

CD interaktif (kegiatan 

visual, kegiatan emosional, 

kegiatan menulis) 

4. Melaksanakan diskusi 

kelompok (kegiatan mental, 

kegiatan menulis) 

5. Mengerjakan soal evaluasi 

(kegiatan menulis) 

- Siswa 

- Video 

- Foto 

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 

3. Iklim pembelajaran 

dalam pembelajaran 

tema Selalu 

Berhemat Energi 

1. Menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif 

dan serasi 

2. Mengatur tata ruang kelas 

- Guru 

- Siswa 

- Video 

- Foto 

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 



336 

 

 

 

dengan model NHT 

berbantuan CD 

Interaktif 

yang kondusif untuk 

kepentingan pengajaran  

4. Kualitas materi 

pembelajaran dalam 

pembelajaran tema 

Selalu Berhemat 

Energi dengan model 

NHT berbantuan CD 

Interaktif 

1. Kesesuaian materi pelajaran 

dengan tujuan pembelajaran 

2. Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman 

materi dengan waktu tersedia 

3. Materi pembelajaran 

sistematis dan kontekstual 

- Guru 

- Video 

- Foto 

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 

5. Kualitas media 

pembelajaran dalam 

pembelajaran tema 

Selalu Berhemat 

Energi dengan model 

NHT berbantuan CD 

Interaktif 

1. Ketepatan media dengan 

tujuan pembelajaran 

2. Ketepatan untuk mendukung 

isi pelajaran 

3. Dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang 

bermakna 

- Guru 

- Siswa  

- Video 

- Foto 

- Lembar 

observasi 

- Catatan 

lapangan 
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INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU GURU DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 

Nama Pengamat : 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Membuka 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pembelajaran) 

a. Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu tema Selalu 

Berhemat energi 

  

b. Melakukan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pelajaran 

sekarang dengan pelajaran 

sebelumnya 

 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Memberikan motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

 

 

2. Menjelaskan 

materi dengan 

menggunakan CD 

interaktif 

a. Penjelasan menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti siswa sesuai 

dengan tema Selalu Berhemat Energi 

  

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi  
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(Keterampilan 

menjelaskan) 

 

yang sesuai dengan tema Selalu 

Berhemat Energi 

c. Perpindahan dalam menjelaskan 

materi antar mata pelajaran tidak 

terlihat 

 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan pemahaman, 

keraguan, atau ketidakmengertian 

ketika memperhatikan CD Interaktif 

dengan tema Selalu Berhemat 

Energi. 

 

3. Melakukan tanya 

jawab dengan 

siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

 

a. Pengungkapan pertanyaan secara 

jelas dan mudah dimengerti siswa 

  

b. Pertanyaan diberikan secara 

bergiliran 

 

c. Pemberian waktu berfikir untuk 

siswa 

 

d. Memberikan tuntunan saat siswa 

kesulitan menjawab 

 

4. Membimbing 

diskusi siswa 

dengan model 

Numbered Head 

Together 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi, 

Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

a. Memperjelas tugas-tugas yang harus 

dikerjakan siswa untuk menghindari 

kesalahpahaman 

  

b. Memberikan bantuan saat siswa 

mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan untuk memudahkan 

belajar siswa. 

 

c. Mengingatkan siswa cara menyusun 

laporan hasil kegiatan 

 

d. Membimbing siswa menyimpulkan 

hasil diskusi 

 

5. Mengorganisasi 

pada saat 

memanggil nomor 

siswa dan siswa 

presentasi 

(Keterampilan 

mengelola kelas, 

keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

 

a. Guru memanggil nomor siswa dari 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

  

b. Memusatkan perhatian kelompok 

yang lain untuk memperhatikan 

presentasi dari siswa yang maju 

kedepan 

 

c. Menindaklanjuti hasil diskusi yang 

telah dipresentasikan dengan 

menambahi atau membetulkan 

pekerjaan siswa. 

 

d. Memberi penguatan kepada siswa 

yang telah mempresentasikan hasil 

diskusi 

 

 

6. Mengadakan a. Menggunakan media yang bervariasi   
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variasi dalam 

pembelajaran 

dengan model 

NHT 

(Keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

 

dengan menampilkan penayangan 

CD Interaktif dengan tema Selalu 

Berhemat Energi  

b. Menerapkan model pembelajaran 

yang bervariasi dengan 

mengorganisasi siswa dalam 

kegiatan kelompok dengan model 

Numbered Head Together 

 

c. Mengadakan kontak pandang dengan 

siswa saat pembelajaran dengan 

model NHT 

 

d. Perubahan posisi guru pada saat 

penayangan CD interaktif dan 

kegiatan kelompok dengan model 

NHT 

 

7. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

a. Memberikan penguatan dengan 

segera setelah siswa melakukan 

tindakan 

  

b. Memberikan penguatan berupa kata-

kata pujian seperti: bagus, baik, 

betul, benar, tepat sekali, pintar. 

 

c. Memberikan penguatan dengan 

senyuman, anggukan, tepuk tangan 

dan acungan jempol. 

 

d. Memberikan penghargaan berupa 

benda seperti stiker, kartu 

bergambar, pensil atau pin. 

 

8. Menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup pelajaran) 

a. Meninjau kembali penguasaan siswa 

terhadap materi tema Selalu 

Berhemat Energi, dengan memberi 

kesempatan bertanya bagi siswa 

yang belum mengerti. 

  

b. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

c. Memberikan evaluasi terhadap 

kinerja siswa dengan memberikan 

soal-soal tertulis 

 

d. Memberi tindak lanjut dengan 

memberikan tugas mempelajari 

materi selanjutnya atau pekerjaan 

rumah (PR) 

 

Jumlah Skor  
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Keterangan: 

 

Nilai terendah = 8 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 8 x 4 = 32 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah 

    = 32 – 0 

    = 32 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
= 

32

4
= 8 

 

Tabel Kategori Penilaian Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

Skor Kategori 

24 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 ≤ skor ˂24 Baik 

8 ≤ skor ˂16 Cukup 

0 ≤ skor ˂8 Kurang 

 

                 Semarang,                             2014 

         

Observer 

 

 

 

 

       (......................................) 
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INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 

Nama Pengamat : 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Mempersiapkan 

diri untuk 

menerima 

pembelajaran 

(kegiatan 

emosional) 

 

a. Menunjukkan kegembiraan saat 

memasuki kelas 

  

b. Menempati tempat duduk dengan 

tenang dan tertib 

 

c. Bersemangat saat menyiapkan 

peralatan belajar 

 

d. Memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pelajaran dengan 

tenang 

 

2. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan guru 

(kegiatan lisan, 

kegiatan mental, 

kegiatan 

emosional) 

 

a. Bersemangat mengacungkan 

tangan saat guru mengajukan 

pertanyaan tentang tema Selalu 

Berhemat Energi 

  

b. Mencari pemecahan masalah atas 

pertanyaan yang diberikan guru 

 

c. Mengemukakan pendapat untuk 

menjawab pertanyaan guru 

 

d. Mengajukan pertanyaan tentang 

hal yang belum diketahui siswa 

 

3. Memperhatikan a. Menunjukkan sikap gembira   
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penayangan CD 

interaktif (kegiatan 

emosional kegiatan 

visual, kegiatan 

metrik) 

 

dalam menggunakan CD 

Interaktif dengan tema Selalu 

Berhemat Energi 

b. Membuka CD Interaktif tema 

Selalu Berhemat Energi dan 

memilih menu-menu dalam CD 

Interaktif 

 

c. Mengamati berbagai contoh, 

gambar maupun video yang 

terdapat dalam CD Interaktif tema 

Selalu Berhemat Energi 

 

d. Membaca materi yang tersaji 

dalam CD interaktif tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

4. Melaksanakan 

diskusi kelompok 

(kegiatan mental, 

kegiatan menulis, 

kegiatan lisan) 

 

a. Menunjukkan upaya penyelesaian 

tugas tema Selalu Berhemat 

Energi dengan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber 

  

b. Berdiskusi untuk memutuskan 

jawaban yang paling tepat 

 

c. Menulis laporan hasil diskusi  

d. Mengemukakan/mempresentasika

n hasil diskusi dengan lancar 

 

5. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

emosional, 

kegiatan menulis) 

 

a. Mengerjakan soal evaluasi dengan 

tenang 

  

b. Mengerjakan soal evaluasi secara 

individu 

 

c. Mengerjakan soal evaluasi sesuai 

dengan petunjuk pengerjaan 

 

d. Pengerjaan soal evaluasi tidak 

melebihi waktu yang ditentukan 

 

Jumlah Skor  

 

Jumlah Skor = ............................, Kategori = ........................ 
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Keterangan: 

Nilai terendah = 5 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 5 x 4 = 20 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah 

    = 20 – 0 

    = 20 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

= 
20

4
 = 5 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Skor Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor ˂15 Baik 

5 ≤ skor ˂10 Cukup 

0 ≤ skor ˂5 Kurang 

 

 

Semarang,               2014 

              

Observer  

 

 

 

             (......................................) 
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INSTRUMEN PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 

Nama Pengamat : 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Ketepatan media 

dengan tujuan 

pembelajaran 

 

a. Sesuai dengan tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan 

  

b. Melibatkan kegiatan fisik  

c. Berisi konsep-konsep yang perlu 

dipahami siswa 

 

d. Terdapat tugas-tugas yang harus 

dilakukan siswa 

 

2. Ketepatan untuk 

mendukung isi 

pelajaran 

 

a. Sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran siswa 

  

b. Menampilkan hal-hal yang konkrit  

c. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari umum ke khusus 

 

d. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari hal-hal yang sederhana ke 
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hal-hal yang kompleks 

3. Dapat menciptakan 

pengalaman belajar 

yang bermakna 

 

a. Siswa mendemonstrasikan sendiri 

penggunaan media pembelajaran 

  

b. Siswa melakukan kegiatan belajar 

mengamati berbagai materi, contoh, 

dan gambar dalam media 

pembelajaran 

 

c. Siswa  melakukan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan/ tugas 

 

d. Mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru. 

 

Jumlah Skor  

 Jumlah Skor = ......................, Kategori = .............................. 

 

Keterangan: 

Nilai terendah = 3 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 3 x 4 = 12 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah 

    = 12 – 0 

    = 12 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

= 
12

4
 = 3 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Media  

Pembelajaran 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor˂9 Baik 

3≤ skor˂6 Cukup 

0 ≤ skor˂3 Kurang 

 

  Semarang,                                   2014 

Observer 

 

 

 

     

 (......................................) 
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INSTRUMEN PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 

Nama Pengamat : 

 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kesesuaian materi 

pelajaran dengan 

tujuan 

pembelajaran 

 

a. Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

  

b. Materi pelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa disertai dengan 

gambar-gambar ilustrasi dan contoh.  

 

c. Materi pelajaran sesuai dengan tema 

Selalu Berhemat Energi dan dikaitkan 

dengan mata pelajaran lain. 

 

d. Materi pelajaran sesuai untuk digunakan 

dalam CD Interaktif 

 

2. Ada keseimbangan 

antara keluasan 

dan kedalaman 

materi dengan 

waktu tersedia 

 

a. Pemberian materi pelajaran tidak 

melebihi waktu yang telah ditetapkan  

  

b. Tingkat kesulitan materi sesuai dengan 

tahap berfikir siswa 

 

c. Ruang lingkup materi fokus pada topik 

yang diajarkan pada siswa 

 

d. Materi tidak terlalu sedikit.  

3. Materi 

pembelajaran 

sistematis dan 

kontekstual 

a. Materi pembelajaran dikaitkan dengan 

mapel lain dan tidak terlihat terpisah-

pisah antar mapel 

  

b. Materi pembelajaran tema Selalu  
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 Berhemat Energi diberikan secara 

sistematis dari umum ke khusus 

c. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan dari yang 

mudah ke yang sukar 

 

d. Materi pembelajaran kontekstual sesuai 

dengan tema Selalu Berhemat Energi 

 

 

Jumlah Skor 

 

 

 

Jumlah Skor = ........................, Kategori = ................................. 

 

Keterangan: 

Nilai terendah = 3 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 3 x 4 = 12 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah 

    = 12 – 0 

    = 12 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

= 
12

4
 = 3 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Materi 

Pembelajaran 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor˂9 Baik 

3≤ skor˂6 Cukup 

0 ≤ skor˂3 Kurang 

 

 

Semarang,                                   2014 

        Observer  

 

 

       (......................................) 
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INSTRUMEN PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 

Nama Pengamat : 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Menciptakan iklim 

pembelajaran yang 

kondusif dan serasi 

 

a. Mengembangkan sikap siswa 

yang telah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

memberikan dukungan positif 

  

b. Menegur siswa yang melakukan 

tindakan menyimpang 

 

c. Menanggapi dan menghadapi 

sikap siswa yang keras dengan 

tenang. 

 

d. Memberi penghargaan dan 

pemeliharaan semangat kerja 

 

2. Mengatur tata 

ruang kelas yang 

kondusif untuk 

kepentingan 

a. Pengaturan tempat duduk siswa 

sesuai dengan kegiatan yang 

sedang berlangsung 

  

b. Pengaturan media pembelajaran  
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pengajaran CD Interaktif yang mudah untuk 

dijangkau semua siswa, tidak 

hanya satu siswa dalam kelompok 

c. Pemeliharaan kebersihan kelas  

d. Pengaturan cahaya pada saat 

panayangan CD Interaktif 

 

 

Jumlah Skor 

 

 

 

Jumlah Skor = ...................., Kategori = .................... 

 

Keterangan:  

Nilai terendah = 2 x 0 = 0 

Nilai tertinggi = 2 x 4 = 8 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah 

    = 8 – 0 

    = 8 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

= 
8

4
 = 2 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Iklim Pembelajaran 

Skor Kategori 

6≤skor≤ 8 Sangat Baik 

4≤skor˂ 6 Baik 

2≤skor˂4 Cukup 

0 ≤skor˂2 Kurang 

 

 

 

  

Semarang,    September 2014 

             Observer 

     

  

 

 

     (......................................) 
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CATATAN LAPANGAN 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Hari/ Tanggal : 

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

Petunjuk: 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan proses 

pembelajaran tema Selalu Berhemat Energi dengan Model Numbered Head 

Together berbantuan media CD Interaktif sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semarang,                                 2014 

 

Observer     

 

 

   

 

..............................................      
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LAMPIRAN II 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan 1 

 

Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : IPA, Bahasa Indonesia, Matematika 

Kelas/semester : IV/ I 

Alokasi Waktu : 6x35 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, 

membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar  

Bahasa Indonesia 

1.2 Mengakui dan mensyukuri anugrah Tuhan yang Maha Esa atas keberadaan 

lingkungan dan sumber daya alam, alat teknologi modern dan tradisional, 

perkembangan teknologi, energy, serta permasalahan social 

2.1 Memiliki kepedulian terhadap gaya, gerak, energi panas, bunyi, cahaya, dan 

energi alternatif melalui pemanfaatan Bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 

4.2 Menerangkan dan mempraktikkan teks arahan/petunjuk tentang pemeliharaan 

pancaindera serta penggunaan alat teknologi modern dan tradisional secara 
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mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku. 

IPA 

1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengalaman ajaran agama 

yang dianutnya. 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingintahu, obyektif, jujur, teliti, 

cermat, hati-hati, bertanggungjawab, terbuka dan peduli terhadap lingkungan) 

dalam aktivitas sehari-sehari sebagai wujud implementasi sikap dalam 

melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi 

3.4 Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan   

mendeskripsikan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan di 

kehidupan seharihari serta kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat 

dengan memanfaatkan teknologi tersebut. 

Matematika. 

1.1  Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

2.1  Menunjukkan sikap kritis, cermat dan teliti, jujur, tertib, dan mengikuti 

aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah serta 

bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas 

3.10 Menyederhanakan kesamaan dua ekspresi menggunakan penjumlahan, 

pengurangan, atau perkalian pada kedua ruas sehingga diperoleh bentuk 

yang paling sederhana. 

4.1  Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen 

terkait dengan aktivitas seharihari di rumah, sekolah, atau tempat bermain 

serta memeriksa kebenarannya. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

     Bahasa Indonesia 
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1.2.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.2.2 Berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut 

2.1.1 Peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar 

3.1.1 Mengidentifikasi manfaat benda-benda elektronik dengan Bahasa Indonesia 

4.2.1  Membuat buklet yang berisi teks arahan/ petunjuk pemakaian benda-benda 

elektronik menggunakan bahasa Indonesia. 

IPA 

1.1.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.1.2 Berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut 

2.1.1 Rasa ingintahu tentang benda-benda elektronik 

3.4.1 Menyebutkan perubahan bentuk energi pada benda-benda elektronik. 

4.7.1 Melaporkan hasil pengamatan manfaat perubahan energi listrik yang terjadi 

pada benda elektronik 

Matematika 

1.1.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.1.2 Berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut 

2.1.1 Teliti saat mengerjakan operasi hitung campuran 

3.10.1 Menyederhanakan kesamaan dua ekspresi menggunakan langkah-langkah 

pengerjaan operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian 

4.1.1 Memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang berkaitan dengan 

operasi hitung campuran penjumlahan, pengurangan dan perkalian 

D. Materi Pembelajaran 

1. Manfaat benda-benda elektronik (diadaptasi dari buku guru, hal:5)  

2. Operasi hitung campuran (diadaptasi dari buku guru siswa hal:3) 

3. Membuat buklet (diadaptasi dari buku guru hal:12, buku siswa hal:5) 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Pembelajaran 

Tematik dengan Model 

Numbered Head Together 

berbantuan CD Interaktif 

Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

1. Kegiatan pendahuluan:  

a. mengaitkan pelajaran 

sekarang dengan pelajaran 

sebelumnya 

 pendahuluan 

1. Guru melakukan apersepsi dengan meminta 

siswa siswa mengamati lampu yang ada dikelas, 

kemudian guru bertanya kepada siswa: 

35 menit 
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a. Apakah kalian tau fungsi lampu? 

b. Apa yang terjadi jika tidak ada lampu? 

c. Untuk menerangi ruangan, lampu 

memerlukan daya listrik, jika dikelas ini 

terdapat 1 lampu dengan daya 20 watt dan 

2 lampu dengan daya 10 watt, berapa 

seluruh daya yang dibutuhkan?   

b. menjelaskan tujuan 

pembelajaran 
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tema 

Selalu Berhemat Energi subtema Macam-

macam Sumber Energi. 

c. memotivasi siswa 

 
3. Guru memberi motivasi kepada siswa agar 

semangat dalam mengikuti pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

2. Guru memberika 

nomor kepada siswa 

4. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa 

dalam setiap kelompok mendapat nomor. 

 

3. Guru menyajikan 

informasi berupa 

materi pelajaran yang 

akan dipelajari siswa 

dalam CD Interaktif 

(mengamati) 

Kegiatan Inti 

1. Siswa membuka CD Interaktif yang berisi materi 

pembelajaran tema Berhemat Energi dengan 

subtema Macam-macam  Sumber Energi  

2. Guru memberikan teks bacaaan tentang macam-

macam benda elektronik dan manfaatnya yang 

berjudul “Jalan-Jalan ke Toko Elektronik” 

3. Siswa mengamati dan membaca teks bacaan 

“Jalan-Jalan ke Toko Elektronik” yang terdapat 

pada CD Interaktif. 

4. Siswa mengerjakan tugas membuat laporan 

mengenai kegunaan benda elektronik serta 

perubahan bentuk energi yang terjadi dalam 

bentuk tabel secara berkelompok, kemudian 

mempresentasikan tugas yang telah dibuat. 

5. Guru menerangkan pada siswa: “anak-anak 

setelah Karin jalan-jalan dari toko elektronik, 

Karin pulang ke rumah. Sampai dirumah Karin 

penasaran mengenai jumlah daya benda 

elektronik dirumahnya. Dirumah Karin terdapat 

mesin cuci 380 watt, rice cooker 400 watt, dan 2 

lampu 10 watt, berapa ya pemakaian daya listrik 

dirumah Karin? Kita bisa mengetahuinya dengan 

menggunakan operasi hitung campuran. Sekarang 

coba perhatikan penyelesaian dengan operasi 

hitung campuran pada CD Interaktif” 

6. Siswa memperhatikan penjelasan guru serta 

penjelasan dalam CD Interaktif tentang operasi 

hitung campuran. (mengamati, bertanya,) 

7. Siswa memperhatikan contoh langkah-langkah 

pengerjaan operasi hitung campuran. 

(mengamati, bertanya,) 

120 

menit 

4. Guru memberikan 

masalah, tugas-tugas 

latihan yang harus 

dikerjakan siswa. 

8. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengerjakan kuis operasi hitung campuran.  

9. Siswa mengerjakan kuis operasi hitung campuran 

yang terdapat pada CD Interaktif secara 

kelompok (mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi) 

5. Masing-masing siswa 11. masing-masing siswa ikut berpikir, berdiskusi 
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ikut berfikir, berdiskusi 

menyelesaikan tugas 

(mengumpukan 

informasi, mengasosiasi) 

menyelesaikan kuis (mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi) 

6. Guru memanggil salah 

satu nomor dan siswa 

yang nomornya 

dipanggil 

mempresentasikan hasil 

kerja mereka 

(mengkomunikasikan)  

12. setelah waktu untuk mengerjakan kuis selesai, 

siswa yang nomornya ditunjuk mengemukakan 

jawaban yang telah diperoleh kelompok dengan 

mengklik jawabannya pada CD Interaktif 

(mengkomunikasikan) 

13. kelompok yang lain memberikan tanggapan 

 14. Guru memberikan soal latihan individu tentang 

operasi hitung campuran pada siswa: “kalian 

telah dapat menyelesaikan semua soal dengan 

benar, sekarang kalian kerjakan soal dari ibu 

tentang operas hitung campuran, kalian kerjakan 

beserta dengan langkah-langkah pengerjaan yang 

telah kalian pelajari!” 

15. Siswa  kemudian mengerjakan soal latihan 

matematika tentang hitung campuran dengan 

cermat dan teliti. (mencari informasi, 

mengasosiasikan) 

16. Setelah selesai mengerjakan soal latihan individu, 

pekerjaan siswa dikumpulkan kepada guru. 

17. Guru menerankan pada siswa tentang buklet: 

“anak-anak tentunya kalian masih ingat bahwa 

dari cerita “Jalan-Jalan ke Toko Elektronik” karin 

mendapat sebuah pamflet/buklet yang berisi 

benda-benda elektronik, sebenarnya apasih 

pamflet/buklet itu? Sekarang kita pelajari 

bersama-sama.” 

18. Siswa mengamati cara pembuatan buklet pada 

CD Interaktif 

19. Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk 

membuat buklet cara penggunaan benda-benda 

elektronik. (mengamati, menanya) 

20. Buklet yang telah selesai dibuat kemudian 

dikumpulkan. 

7. Guru memberikan 

penguatan dan 

penjelasan tambahan, 

21. Guru memberikan penguatan dan penjelasan 

tambahan dari pembelajaran yang telah dilakukan 

 

8. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran hari ini. 

Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilakukan 

50 menit 

9. Pemberian soal evalusi 2. guru memberikan soal evalusi kepada siswa  

kemudian siswa mengerjakan soal evalusia secara 

individu. 

 3. Guru memberikan PR atau tugas kepada  siswa 

untuk dikerjakan dirumah.  

4. guru memberitahukan materi yang akan dipelajari 

pada pembelajaran berikutnya. 
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F. Penilaian 

    1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian sikap: pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan: Tes tertulis 

c. Penilaian keterampilan: Unjuk kerja 

10. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian sikap: lembar pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan: Uraian 

c. Penilaian Ketermpilan: Rubrik 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber belajar 

     1. Media/alat 

         CD Interaktif, contoh buklet. 

     2. Bahan 

         Kertas warna, kertas HVS, lem. 

     3. Sumber Belajar 

a. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk guru (2013:5-12),  

b. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk siswa (2013:1-5),  

c. Buku teks Tematik Terpadu Selalu Berhemat Energi 4b (2013:31),  

d. Buku terampil berhitung matematika 4 (2013:23-27) 

Semarang, 11 September 2014 

Mengetahui  

Guru Kelas IV C     Peneliti 

  

 

Diyah Kurnia W, S.Pd    Siti Zulaekha Setiawati 

NIP. 198208302008012008    NIM: 1401410201 
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Bahan Ajar 

Jalan-jalan ke Toko Elektronik 

  

 

 

Pada hari Minggu Karin diajak mamanya jalan-jalan ke sebuah toko Elektronik 

untuk membeli TV baru. Toko  tersebut sangat besar ada banyak sekali benda-

benda elektronik. Sebelum melihat TV mana yang akan dibeli, Karin dan 

mamanya terlebih dahulu melihat-lihat isi dari toko tersebut.  

Saat sedang melihat-lihat isi toko, seorang pegawai toko menghampiri Karin dan 

mamanya, pegawai tersebut memberikan sebuah kertas 

kepada Karin. Karin  merasa asing dengan kertas tersebut 

karena kertas tersebut berwarna-warni dan berisi berbagai 

macam gambar alat elektronik beserta keterangan tentang alat elektronik. 

Nah, berikut ini adalah benda elektronik yang dilihat Karin di toko. Coba kalian 

klik satu persatu benda elektronik berikut ini, nanti Karin akan menjelaskan 

mengenai benda elektronik yang telah kalian klik berdasarkan kertas yang berisi 

keterangan benda elektronik yang dia dapat dari petugas toko!   
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Nah, dari cerita diatas kaliah telah mengetahui berbagai macam benda 

elektronik dan kegunaannya. Agar kalian lebih paham, kalian buat laporan 

mengeai benda elektronik, manfaat serta perubahan energi yang terjadi 

pada benda elektronik secara berkelompok! 

No Nama Benda 

Elektronik 

Kegunaan Perubahan Bentuk 

Energi 

1.  Radio  Mendengarkan hiburan  Energi listrik  suara  

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Teman-teman tadi Karin telah menjelaskan bahwa masing-masing benda 

elektronik memiliki daya pemakaian. Nah setelah Karin pulang kerumah, Karin 

penasaran mengenai jumlah daya pada benda elektronik dirumahnya. Dirumah 

Karin terdapat benda elektronik seperti berikut ini: 

 

 

Berapa ya jumlah daya benda elektronik di rumah Karin? Mari kita hitung 

bersama-sama! 
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Jumlah daya pemakaian alat elektronik di rumah Karin: 

380 + 400 + (2x10) = 380 + 400 + 20 

                             = 800 

 

 

 

Sekarang ayo kita bantu Karin mengerjakan kuis berikut ini ya! Kerjakan 

secara berkelompok! 

 

 

 

 

 

 

 

Teman-teman, tentunya kalian masih ingat bahwa dari cerita “ Membeli TV 

Baru”, Karin mendapat sebuah pamflet/ buklet yang berisi benda-benda 

elektronik, sebenarnya apasih pamflet/buklet itu? Ayo kita pelajari bersama-sama! 

 

 

 

Ciri-ciri buklet: 

1. Halamannya sering dijadikan satu (antara lain dengan stapler, benang, atau 

kawat),  

2. biasanya memiliki sampul, tapi tidak menggunakan jilid keras.  
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3. Bila terdiri dari satu halaman, Pamflet atau buklet umumnya dicetak pada 

kedua sisi, dan dilipat dengan pola lipatan tertentu hingga membentuk 

sejumlah panel yang terpisah. 

4. Dibuat dengan disertai gambar dan warna yang menarik 

5. Bahasa yang digunakan menggunakan kalimat yang pendek, sederhana, 

dan mudah dipahami 

 

Nah, sekarang coba kalian buat buklet sederhana tentang penggunaan 

benda-benda elektronik! 
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Media Pembelajaran 
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Lembar Kerja 1 

 

1. Temukan sebanyak-banyaknya benda-benda elektronik yang ada disekitarmu! 

2. Tuliskan kegunaan dari benda-benda elektronik tersebut dan amati perubahan 

energi yang terjadi! 

3. Buat laporan kegunaan benda elektronik serta perubahan bentuk energi yang 

terjadi dalam bentuk tabel seperti dibawah ini! 

4. Sebutkan kegunaan dari masing-masing benda elektronik! 

5. Tuliskan sumber energi dan perubahan bentuk energi! 

 

No Nama Benda 

Elektronik 

Kegunaan Perubahan Bentuk Energi 

1. Lampu  Menerangi ruangan Arus listrik  panas dan 

cahaya 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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Kunci Jawaban Lembar Kerja 1 

 

No Nama Benda 

Elektronik 
Kegunaan Perubahan Bentuk Energi 

1. Lampu  Menerangi ruangan 
Pemanas inkubator 
Penerang jalan 
Sebagai hiasan 

Arus listrik  panas dan 

cahaya 

2. VCD PLayer Memutar VCD 
Memutar musik 
Menonton film 
Memutar file dari fd 

Arus listrik  suara 

3. Televisi Melihat berita, 
Menonton hiburan. 
Untuk memperoleh pengetahuan 
Untuk melihat belahan dunia yang 

lain 

Arus listrik gambar 

(cahaya) dan suara 

4. Kipas angin Mendinginkan udara 
Menghilangkan bau di ruangan 
Mengeringkan keringat 
Menghilangkan rasa gerah 

Arus listrik  gerak 

5. Rice cooker Menanak nasi 
Menghangatkan nasi 
Menghangatkan sayur 
Membuat mi rebus 

Arus listrik  gerak 

6. Kulkas  Mendinginkan minuman 
Membuat es batu 
Memadatkan agar-agar 
Mengawetkan makanan 

Arus listrik  panas 

7. Radio Mendengarkan berita, 
Mendengarkan musik, 
Mendengarkan cerita sandiwara 
Berkirim pesan dan salam  

Arus listrik  suara 

8. Komputer Mengerjakan tugas 
Mencari informasi di internet 
Bersosialisasi di sosial media 
Memutar musik, film 

Arus listrik  gambar 

(cahaya) dan suara 

9. Setrika Merapikan baju 
Merapikan rok 
Merapikan celana 
Menghaluskan membunuh kuman 

pada pakaian 

Arus listrik  panas 
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Daftar periksa membuat laporan kegunaan dan perubahan energi pada 

benda elektronik 

 

No  Kriteria Sangat Baik Baik  Cukup  Kurang 

1.  Jumlah benda 

elektronik yang 

dicantumkan 

Menyebutkan 

lebih dari 5 

benda 

elektronik 

(4) 

Menyebutkan 

5 benda 

elektronik 

 

(3) 

Menyebutkan 

3 – 5 benda 

elektronik 

 

(2) 

Hanya 

menyebutkan 

kurang dari 3 

benda elektronik 

(1) 

2.  Tercantum 

manfaat benda 

elektronik 

Tercantum 2 

manfaat sesuai 

dengan benda 

elektronik  

 

(4) 

Tercantum 2 

manfaat tetapi 

kurang sesuai 

dengan benda 

elektronik 

(3) 

Tercantum 1 

manfaat benda 

elektronik 

 

 

(2) 

Tidak 

mencantumkan 

manfaat benda 

elektronik 

 

(1) 

3. Tercantum 

informasi 

tentang sumber 

energi yang 

digunakan dan 

bentuk 

perubahan 

energi 

 

Tercantum 

informasi 

tentang 

sumber dan 

perubahan 

bentuk energi 

 

 

(4) 

Hanya 

mencantumkan 

perubahan 

bentuk energi 

 

 

 

 

(3) 

Hanya 

mencantumkan 

sumber energi 

 

 

 

 

 

(2) 

Tidak 

mencantumkan 

sumber energi 

dan bentuk 

perubahan 

energi 

 

 

(1) 

Catatan: centang () pada bagian yang memenuhi kriteria 

 

Penilaian 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

12
 x 100, contoh 

4+4+4

12
 𝑥 100 = 

12

12
 𝑥 100 = 100 
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Lembar Kerja 2 

 

Buatlah Buklet dengan mengikuti  langkah-langkah di bawah ini: 

1.     Masing-masing anggota kelompokambillah selembar kertas warna. 

2.      Pilih alat elektronik yang akan kamu cantumkan. Alat elektronik yang dipilih 

harus berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam 

kelompokmu. 

3.      Gambar benda elektronik yang telah kamu pilih. 

4.      Lengkapilah bukletmu dengan informasi berikut: 

a. Manfaat benda. 

b. Sumber energi yang digunakan dan perubahan bentuk energi yang terjadi 

saat benda bekerja. 

c. Cara aman menggunakan benda tersebut. 

d. Pemeliharaan benda tersebut sehingga akan tahan lama 

5. Gabungkan masing-masing buklet yang telah jadi pada selembar kertas yang 

lebih besar sesuai dengan kreasi kalian! 

6. Pajang hasil karya kalian pada papan pajang! 
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Rubrik unjuk kerja membuat “Buklet” 

No  Kriteria  Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Tercantum 

informasi 

tentang 

manfaat benda 

elektronik 

Tercantum 4 

informasi 

tentang 

manfaat 

benda 

elektronik 

(4) 

Tercantum 3 

informasi 

tentang 

manfaat 

benda 

elektronik 

(3) 

Tercantum 2 

informasi 

tentang 

manfaat 

benda 

elektronik 

(2) 

Tidak 

tercantum 

informasi 

tentang 

manfaat benda 

elektronik 

(1) 

2. Tercantum 

informasi 

tentang 

sumber energi 

yang 

digunakan dan 

bentuk 

perubahan 

energi 

Tercantum 

informasi 

tentang 

sumber dan 

perubahan 

bentuk 

energi 

 

(4) 

Hanya 

mencantumka

n perubahan 

bentuk energy 

 

 

 

 

(3) 

Hanya 

mencantumka

n sumber 

energi 

 

 

 

 

(2) 

Tidak 

mencantumka

n keduanya 

 

 

 

 

 

(1) 

3. Tercantum 

informasi 

tentang cara 

aman 

penggunaan 

benda 

elektronik 

Tercantum 3 

informasi 

cara aman 

penggunaan 

benda 

elektronik 

 

(4) 

Tercantum 2 

informasi 

cara aman 

penggunaan 

benda 

elektronik 

 

(3) 

Tercantum 1 

informasi 

cara aman 

penggunaan 

benda 

elektronik 

 

(2) 

Tidak 

mencantumka

n informasi 

cara aman 

penggunaan 

benda 

elektronik 

(1) 

4. Tercantum 

informasi 

tentang cara 

perawatan 

benda 

sehingga akan 

tahan lama 

Tercantum 3 

informasi 

tentang cara 

perawatan 

benda 

sehingga 

tahan lama 

(4) 

Tercantum 2 

informasi 

tentang cara 

perawatan 

benda 

sehingga 

tahan lama 

(3) 

Tercantum 1 

informasi 

tentang cara 

perawatan 

benda 

sehingga 

tahan lama 

(2) 

Tidak 

tercantum 

informasi 

tentang cara 

perawatan 

benda 

sehingga 

tahan lama 

(1) 

Catatan: centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria. 

Penilaian 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

16
 x 10, contoh 

4+4+ 4+4

16
 𝑥 10 =  

16

16
 𝑥 10 = 100 
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Soal Latihan Operasi Hitung Campuran 

 

Coba kalian cari pemecahan masalah di bawah ini beserta dengan langkah-

langkah penyelesaiannya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Di rumah teman Karin yaitu Doni terdapat 1 lampu 20 watt, 2 

lampu 5 watt dan 3 lampu 10 watt. Sedangkan dirumah Amir 

terdapat 1 lampu 20 watt, 4 lampu 5 watt dan 2 lampu 10 watt. 

Apakah jumlah daya lampu di rumah Doni dan Amir sama banyak? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Di SD Sekar Arum terdapat 6 ruang kelas, masing-masing kelas 

memiliki 2 lampu, ruang guru memiliki 6 lampu dan ruang 

perpustakaan dengan 4 lampu. Sedangkan di SD Mekar Sari 

terdapat 6 ruang kelas masing-masing kelas memiliki 3 lampu, 

ruang guru memiliki 4 lampu dan ruang perpustakaan memiliki 5 

lampu. Apakah jumlah daya lampu di SD Sekar Arum dan SD 

Mekar Sari sama banyak? 
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Kunci Jawaban soal latihan Matematika 

 

1. Jumlah daya lampu  dirumah Doni = 20 + (2x5) + (3x10) 

                                                        = 20 + 10 + 30 

                                                        = 60 

Jumlah daya lampu dirumah Amir = 20 + (4x5) + (2x10) 

                                                        = 20 + 20 + 20 

                                                        = 60 

 

Jadi jumlah daya lampu dirumah Doni dan Amir sama besar 

yaitu 60 watt 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2. Jumlah lampu di SD Sekar Arum = (6x2) + 6 + 4 

                                                      = 12 + 6 + 4  

                                                      = 22 

Jumlah lampu di SD Mekar Sari  = (6x3) + 4 + 5 

                                                      = 18 + 4 + 5 

                                                      = 27 

Jadi jumlah lampu di SD Sekar Arum dan SD Mekar Sari 

tidak sama banyak 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

Daftar Periksa Latihan Soal Hitung Campuran 

No  Kriteria  Sangat Baik  Baik Cukup Kurang  

1. Kelengkapan 

langkah-langkah 

pengerjaan 

Semua 

langkah-

langkah 

pengerjaan 

lengkap 

 

(4) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

kurang satu 

 

 

(3) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

kurang dua 

 

 

(2) 

Tidak 

mencantumkan 

langkah-langkah 

pengerjaan 

 

 

(1) 

2. Hasil pengerjaan 

soal 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

benar dan 

hasilnya benar 

 

(4) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

benar tetapi 

hasil salah 

 

(3) 

Langkah 

pengerjaan 

ada yang 

salah tetapi 

hasilnya 

benar 

(2) 

Langkah 

pengerjaan salah 

dan hasilnya 

juga salah 

 

 

(1) 

Catatan: centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria. 

Penilaian  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙

8 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100, contoh 

(4+4)𝑥 2

8 𝑥 2
 𝑥 100 =  

16

16
 𝑥 100 = 100 
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Kisi-Kisi Penilaian 

No. KD Indikator Teknik Bentuk Instrumen 

1.1.1 IPA 

Bersyukur 

Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

2.1.1 Rasa Ingintahu Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

3.4.1 Menyebutkan perubahan bentuk 

energi pada benda-benda elektronik. 

Tes tertulis Uraian  Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.7.1 Melaporkan hasil pengamatan 

manfaat perubahan energi listrik 

yang terjadi pada benda elektronik 

Non tes  Unjuk kerja Rubrik 

1.1.1 Matematika 

Bersyukur 

 

Non tes 

 

Pengamatan 

 

Lembar 

pengamatan sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

2.1.1 Teliti Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

3.10.1 Menyederhanakan kesamaan dua 

ekspresi menggunakan langkah-

langkah pengerjaan operasi 

penjumlahan, pengurangan dan 

perkalian 

Tes tertulis Uraian Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.1.1 Memecahkan masalah dengan 

efektif permasalahan yang berkaitan 

dengan operasi hitung campuran 

penjumlahan, pengurangan dan 

perkalian 

Non tes Unjuk kerja Rubrik 

 

1.1.1 

Bahasa Indonesia 

Bersyukur 

 

Non tes 

 

Pengamatan 

 

Lembar 

pengamatan sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

2.1.1 Peduli Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

3.1.1 Mengidentifikasi manfaat benda-

benda elektronik dengan Bahasa 

Indonesia 

Tes tertulis Uraian   Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.2.1 Membuat buklet yang berisi teks 

arahan/ petunjuk pemakaian benda-

benda elektronik menggunakan 

bahasa Indonesia. 

Non tes Produk  Rubrik  
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Kisi-kisi soal evaluasi 

 

Mata 

pelajaran 

Kompetensi dasar Indikator  Bentuk 

soal 

Nomor 

soal 

Bahasa 

Indonesia 

3.1 Menggali 

informasi dari teks 

laporan hasil 

pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi 

panas, bunyi, dan 

cahaya dengan 

bantuan guru dan 

teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih 

dan memilah 

kosakata baku. 

3.1.1 

Mengidentifikasi 

manfaat benda-benda 

elektronik dengan 

Bahasa Indonesia 

Uraian 1 

IPA 3.4     Membedakan 

berbagai bentuk 

energi melalui 

pengamatan dan 

mendeskripsikan 

pemanfaatannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.4.1 Menyebutkan 

berbagai perubahan 

bentuk energi pada 

benda-benda 

elektronik. 

Uraian  2 

Matematika  3.10 

Menyederhanakan 

kesamaan dua 

ekspresi 

menggunakan 

penjumlahan, 

pengurangan atau 

perkalian pada kedua 

ruas sehingga 

diperoleh bentuk 

yang paling 

sederhana  

3.10.1 

Menyederhanakan 

kesamaan dua 

ekspresi 

menggunakan 

langkah-langkah 

pengerjaan operasi 

penjumlahan, 

pengurangan dan 

perkalian 

 

Uraian  

 

3 
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Soal evaluasi 

 

Nama   : 

No. Absen : 

 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas! 

1. Sebutkan 3 benda elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari! 

Serta jelaskan kegunaannya! 

 

 

 

 

 

2. Sebutkan perubahan energi yang terjadi pada benda elektronik berikut ini: 

a. Televisi 

b. Radio 

c. Komputer 

 

 

3. Rumah Ninung dan rumah Melani bersebelahan. Di rumah Ninung 

terdapat 5 lampu 10 watt dan 2 televisi dengan daya masing-masing 100 

watt. Sedangkan dirumah  Melani terdapat 15 lampu 10 watt dan 1 

Televisi dengan daya 100 watt. Apakah jumlah pemakaian daya dirumah 

Ninung dan Melani sama besar? 
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Kunci jawaban 

 

No  Kunci jawaban Skor  Jumlah 

skor 

1. - ricecooker untuk menanak nasi 

- teko listrik untuk memasak air 

- radio untuk mendengarkan hiburan 

1 

1 

1 

 

3 

2. a. Televisi: Arus listrik  gambar dan suara 

b. radio: Arus listrik  suara 

c. komputer: Arus listrik  gambar dan suara 

1 

1 

1 

 

3 

3. Jumlah daya lampu dirumah Ninung  

= (5 x 10) + (2 x 100) 

= 50 + 200 

= 250 

Jumlah daya di rumah Melani 

= (15 x 10) + 100 

= 150 + 100 

= 250 

Jadi jumlah daya lampu dirumah Ninung dan 

Melani sama besar yaitu 250 watt 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Pedoman penilaian 

Skor maksimal = (3 + 3 + 3) 

= 9 

Nilai : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
 𝑥 100 

Nilai maksimal: 
9

9
 𝑥 100 = 100 
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Pedoman Penilaian Sikap Spiritual 

 

No. Nama Siswa Perubahan Tingkah Laku 

Bersyukur Berdoa  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Dst          

 

 

 

Rubrik Pengamatan Sikap Spiritual 

 

No Sikap 
Perubahan tingkah laku 

Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 

1. Bersyukur Siswa sering 

mengucapkan 

syukur setiap akhir 

aktifitas belajar 

ataupun saat 

mendapat sesuatu 

 

(4) 

Siswa kadang-

kadang 

mengucapkan 

syukur setiap akhir 

aktifitas belajar 

ataupun saat 

mendapat sesuatu 

(3) 

Siswa 

mengucapkan 

hanya pada saat 

akhir 

pembelajaran 

 

 

(2) 

Siswa tidak 

pernah 

mengucapkan 

syukur selama 

proses 

pembelajaran 

 

(1) 

2. Berdoa Siswa berdoa 

dengan 

memejamkan  mata, 

tenang, dan 

menengadahkan 

tangan 

 

(4) 

Siswa berdoa 

dengan tenang dan 

menengadahkan 

tangan 

 

 

 

(3) 

Siswa berdoa 

dengan 

menengadahkan 

tangan tetapi 

tidak tenang 

 

 

(2) 

Siswa tidak 

berdoa 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 



375 

 

 

 

Pedoman Penilaian Sikap Sosial 

 

No. Nama Siswa Perubahan Tingkah Laku 

Rasa ingin tahu Teliti  Peduli  

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Dst              

 

 

Rubrik Pengamatan Sikap Sosial 

 

No Sikap 
Perubahan tingkah laku 

Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 

1. Rasa ingin 

tahu 

Siswa selalu 

bertanya selama 

proses 

pembelajaran 

 

(4) 

Siswa sering 

bertanya hanya 

pada saat 

penayangan CD 

Interaktif 

(3) 

Siswa hanya 

bertanya 1-2 

kali selama 

proses saat 

pembelajaran 

(2) 

Siswa tidak 

bertanya sama 

sekali selama 

proses 

pembelajaran 

(1) 

2. Teliti  Siswa melakukan 

pengecekan 

berulang-ulang 

setelah 

mengerjakan tugas/ 

soal 

(4) 

Siswa melakukan 

pengecekan sekali 

setelah 

mengerjakan 

tugas/soal 

 

(3) 

Siswa hanya 

melakukan 

pengecekan 

ulang pada soal 

yang dianggap 

sulit. 

(2) 

Tidak ada 

pengecekan 

ulang setelah 

siswa 

mengerjakan 

tugas/soal 

(1) 

3. Peduli  Membersihkan 

sampah sisa 

pembuatan buklet 

yang ada di ruang 

kelas. 

 

 

 

(4) 

Membersihkan 

sampah sisa 

pembuatan buklet 

yang ada di sekitar 

area kelompok 

 

 

 

(3) 

Membersihkan 

sampah sisa 

pembuatan 

buklet hanya 

yang ada di 

sekitar meja, 

tempat 

duduknya 

(2) 

Tidak 

membersihkan 

sampah sisa 

pembuatan 

buklet 

 

 

 

(1) 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2 

 

Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, IPS, Matematika 

Kelas/semester : IV/ I 

Alokasi Waktu : 6x35 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, 

membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar  

Bahasa Indonesia 

1.2 Mengakui dan mensyukuri anugrah Tuhan yang Maha Esa atas keberadaan 

lingkungan dan sumber daya alam, alat teknologi modern dan tradisional, 

perkembangan teknologi, energy, serta permasalahan social 

2.1   Memiliki kepedulian terhadap gaya, gerak, energi panas, bunyi, cahaya, dan 

energi alternatif melalui pemanfaatan Bahasa Indonesia 

3.1  Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
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4.1  Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 

IPS 

1.3 Menerima karunia Tuhan YME yangtelah menciptakan manusia dan 

lingkungannya 

2.3   Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam melakukan interaksi 

sosial dengan lingkungan dan teman sebaya  

3.3  Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di 

sekitarnya  

4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis 

tempat tinggalnya  

Matematika. 

1.2   Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

2.1  Menunjukkan sikap kritis, cermat dan teliti, jujur, tertib, dan mengikuti 

aturan, peduli, disiplin waktu, tidak mudah menyerah serta bertanggung 

jawab dalam mengerjakan tugas 

3.10 Menyederhanakan kesamaan dua ekspresi menggunakan penjumlahan, 

pengurangan, atau perkalian pada kedua ruas sehingga diperoleh bentuk 

yang paling sederhana. 

4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen 

terkait dengan aktivitas seharihari di rumah, sekolah, atau tempat bermain 

serta memeriksa kebenarannya. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

     Bahasa Indonesia 

1.2.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.2.2 Berdoa sesuai dengan keyakinan yang dianut 

2.1.1 Peduli terhadap pemanfaatan bendungan 
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3.1.2  Mengidentifikasi manfaat bendungan sebagai kenampakan buatan  melalui 

kegiatan mengamati teks bacaan 

4.1.1 Membuat laporan hasil pengamatan tentang manfaat bendungan dalam 

bahasa Indonesia 

IPS 

1.3.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.3.2 Berdoa sesuai ajaran agama yang dianut 

2.3.1 Toleran terhadap interaksi sosial dengan teman sebaya 

3.3.1 Menyebutkan kenampakan alam sesuai letak  lingkungan geografis  

3.3.2 Menyebutkan kenampakan buatan sesuai letak lingkungan geografis 

4.3.1 Menceritakan  manfaat kenampakan alam  

4.3.2 Menceritakan manfaat kenampakan buatan 

Matematika 

1.2.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.2.2 Berdoa sesuai ajaran agama yang dianut 

2.1.1 Teliti membuat kalimat matematika 

3.10.2 Menerapkan konsep kesamaan antara sepasang ekspresi menggunakan 

penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. 

4.1.2 Membuat kalimat matematika dengan operasi hitung campuran 

penjumlahan, pengurangan, dan perkalian 

D. Materi Pembelajaran 

1. Manfaat bendungan (diadaptasi dari buku guru hal:29, buku siswa hal:19) 

2. Kenampakan alam dan buatan beserta lokasinya (adaptasi buku guru hal:30) 

3. Kesamaan sepasang kalimat matematika (adaptasi buku siswa hal:21) 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Pembelajaran 

Tematik dengan Model 

Numbered Head Together 

berbantuan CD Interaktif 

Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

1. Kegiatan pendahuluan:  

a.  mengaitkan 

pelajaran sekarang 

dengan pelajaran 

sebelumnya 

Kegiatan pendahuluan 

1. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan 

pelajaran sekarang dengan pelajaran sebelumnya, 

kemudian guru memperlihatkan foto bendungan, 

kemudian guru bertanya kepada siswa: 

a. Tahukah kalian foto apa ini? 

35 menit 
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b. Apakah kalian pernah melihat atau pergi ke 

bendungan secara langsung? 

c. Bendungan dapat dimanfaatkan sebagai 

pembangkit listrik yang disebut apa? 

d. Jika sebuah PLTA menghasilkan daya 

20.000 watt dialirkan ke 100 rumah dengan 

daya 200 watt. Berapa daya yang tersisa 

pada PLTA tersebut? 

b. menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tema 

Selalu Berhemat Energi subtema Macam-

macam Sumber Energi. 

c. memotivasi siswa 

 

3. Guru memberi motivasi kepada siswa agar 

semangat dalam mengikuti pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

2. Guru membagikan 

nomor kepada siswa 

4. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa 

dalam setiap kelompok mendapat nomor. 

 

 

 

3. Guru menyajikan 

informasi berupa materi 

pelajaran yang akan 

dipelajari siswa dalam 

CD Interaktif 

(mengamati) 

Kegiatan Inti 

1. Siswa membuka CD Interaktif yang berisi 

materi pembelajaran tema Berhemat Energi 

dengan subtema Macam-macam  Sumber 

Energi. 

2. Guru memberikan teks bacaan “Jalan-jalan ke 

Bendungan” pada CD Interaktif. 

3. Siswa membaca teks “Jalan-Jalan ke 

Bendungan”  (mengamati) 

4. Guru menerangkan pada siswa bahwa ternyata 

ada banyak kenampakan alam dan buatan. 

Kenampakan alam dan buatan yang ada di 

Indonesia akan kita pelajari bersama-sama. 

5. Guru memberikan peta kepada siswa, agar 

siswa mengetahui letak kenampakan alam dan 

buatan yang ada di Indonesia. 

6. Siswa mengamati peta yang terdapat pada CD 

Interaktif kemudian mencari kenampakan alam 

dan buatan yang terdapat dalam peta. 

(mengamati) 

120 

menit 

4. Guru memberikan 

masalah tugas-tugas 

latihan yang harus 

dikerjakan siswa. 

7. Guru memberikan tugas kepada kelompok 

untuk membuat laporan berbagai manfaat 

bendungan serta menyebutkan contoh 

kenampakan alam dan buatan sesuai kondisi 

geografis lokasi kenampakan tersebut.  

5. Masing-masing siswa 

ikut berfikir , berdiskusi 

menyelesaikan tugas 

(mengumpukan 

informasi, mengasosiasi) 

8. Masing-masing siswa ikut berperanserta 

membuat laporan hasil pengamatan tentang 

manfaat bendungan serta contoh kenampakan 

alam dan buatan beserta lokasinya.  

(mengumpukan informasi, mengasosiasi) 

6. Guru memanggil salah 

satu nomor dan siswa 

yang nomornya 

dipanggil 

mempresentasikan hasil 

kerja mereka 

(mengkomunikasikan) 

9. Guru memanggil salah satu nomor dan siswa 

yang nomornya dipanggil mempresentasikan 

hasil kerja mereka, menceritakan manfaat 

bendungan dan contoh dari kenampakan alam 

dan buatan beserta lokasinya 

(mengkomunikasikan) 

10. Kelompok yang lain memberikan tanggapan 

 11. Guru menerangkan pada siswa bahwa salah satu 
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manfaat bendungan adalah sebagai pembangkit 

listrik. Listrik tersebut dialirkan ke rumah-

rumah termasuk ke rumah kakek Andi. Seperti 

yang kalian ketahui listrik digunakan untuk 

penerangan. Jika dirumah kakek Andi terdapat 3 

kamar tidur dan masing-masing kamar memiliki 

2 lampu, sebuah ruang makan memiliki 2 

lampu, sebuah ruang tamu memiliki 4 lampu. 

Berapa ya, banyak lampu dirumah kakek Andi? 

Berbeda dengan dirumah kakek Rizal, dirumah 

kakek Rizal terdapat ruang tamu dengan 5 

lampu dan 4 kamar tidur dengan masing-masing 

2 lampu. Apakah jumlah lampu dirumah kakek 

Andi dan kakek Rizal sama banyak? Kita dapat 

menjawab pertanyaan tersebut dengan cara 

mengerjakannya menggunakan operasi hitung 

campuran. 

12. Guru mejelaskan tentang operasi hitung 

campuran dan kesamaan sepasang kalimat 

matematika. 

13. Siswa mengamati penjelasan guru tentang 

kesamaan sepasangan kalimat matematika. 

(mengamati, bertanya) 

14. Siswa mengerjakan soal latihan yang berkaitan 

dengan membuat kalimat  matematika sesuai 

dengan soal cerita menggunakan operasi hitung 

campuran penjumlahan, pengurangan, dan 

perkalian maupun pembagian.  (mencari 

informasi, mengasosiasi) 

15. Guru memanggil salah satu nomor dan siswa 

yang nomornya dipanggil mempresentasikan 

hasil kerja mereka (mengkomunikasikan) 

16. Kelompok yang lain memberikan tanggapan 

7. Guru memberikan 

penguatan dan 

penjelasan tambahan, 

17. Guru memberikan penguatan dan penjelasan 

tambahan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 

8. Membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran hari ini. 

Kegiatan Penutup 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan 

50 menit 

9. Pemberian soal evalusi 2. guru memberikan soal evalusi kepada siswa  

kemudian siswa mengerjakan soal evalusia secara 

individu. 

 3. Guru memberikan PR atau tugas kepada  siswa untuk 

dikerjakan dirumah.  

4. guru memberitahukan materi yang akan dipelajari 

pada pembelajaran berikutnya. 
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F. Penilaian 

    1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian sikap: pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan: Tes tertulis 

c. Penilaian keterampilan: Unjuk kerja 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian sikap: lembar pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan: Uraian 

c. Penilaian Ketermpilan: Rubrik 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber belajar 

     1. Media/alat 

         CD Interaktif 

     2. Bahan 

     3. Sumber Belajar 

a. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk guru  (2013:29-31),  

b. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk siswa (2013:19-22),  

c. Buku teks Tematik Terpadu Selalu Berhemat Energi 4b (2013:23-26),  

d. Buku terampil berhitung matematika 4 (25,27). 

 

 

Semarang, 13 September 2014 

 

 

Mengetahui  

Guru Kelas IV C      Peneliti 

 

  

Diyah Kurnia W, S.Pd    Siti Zulaekha Setiawati 

NIP. 198208302008012008    NIM: 1401410201 
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LAMPIRAN 

 

Bahan ajar 

Teks Bacaan 

 

Jalan-jalan ke waduk/Bendungan 

 

 

Liburan sekolah kemarin, Andi dan adiknya “Tino” diajak kakek jalan-jalan ke 

Bendungan Serbaguna Wonogiri atau orang – orang biasa menyebutnya Waduk 

Gajah Mugkur. Waduk Gajah Mungkur memiliki pemandangan yang sangat 

indah, selain itu terdapat banyak   mainan untuk anak-anak seperti ayunan dan 

jungkat-jungkit , ada pula kebun binatang mini yang membuat Andi dan Tino  

betah berlama-lama disana. 

“kakek, asyik sekali berada disini, kami boleh main-main dan santai dulu disini ya 

kek?” tanya Tino 

“iya, kalian boleh main sepuasnya disini.” jawab kakek 

“O iya kek  apa saja manfaat dari bendungan ini kek?” tanya Andi 

“ Pertanyaan bagus Andi.  Manfaat bendungan diantaranya adalah untuk: 

“iya kek, sekarang Andi mengerti bahwa bendungan mempunyai banyak manfaat 

untuk kehidupan manusia”  Kata Andi  
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“Andi, Toni, ayo kita berkeliling, kita lihat ada apa saja di Bendungan ini”. Ajak 

kakek. 

“Ayo kek.” jawab Andi dan Toni serempak. 

Tak lama mereka berkeliling, mereka menemukan peta kota Wonogiri, dalam peta 

tersebut terdapat berbagai tempat wisata berupa kenampakan alam dan buatan 

seperti di bawah ini: 

 

“wah ternyata ada banyak tempat wisata di kota Wonogiri ini ya kek. “ kata Andi 

takjub. 

“Iya Andi coba kamu sebutkan ada apa saja di peta itu?” pinta kakek  

“baik kek, disini ada gunung giri, tugu pusaka, prasasti nglaroh, goa putri 

kencono, museum karst, pantai sembukan, pantai nampu, goa ngantap, museum 

wayang, sungai kahyangan, sendang asri, monumen bedol desa dan air terjun 

setren.” jawab Andi 

“Bagus Andi. Tempat wisata yang berupa: 

Merupakan bentuk kenampakan alam,  

sedangkan  tempat wisata yang berupa: 

Merupakan bentuk kenampakan buatan” kata kakek. 

“Nah berhubung hari sudah sore, ayo kita pulang.” ajak kakek pulang  
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Teman-teman ternyata ada banyak kenampakan alam dan buatan. 

Selanjutnya kita akan mencari kenampakan alam dan buatan yang ada di 

Indonesia dalam sebuah peta. Sekarang coba kalian cari contoh lain 

berbagai kenampakan alam dan buatan beserta lokasinya dari peta yang 

telah kalian dapat! 

Kenampakan alam lokasi 

  

  

  

  

  

  

 

Teman-teman salah satu manfaat bendungan adalah sebagai pembangkit listrik. 

Listrik tersebut dialirkan ke rumah-rumah, termasuk kerumah kakek Andi. Seperti 

yang kalian ketahui listrik digunakan untuk penerangan. Jika dirumah Kakek Andi 

terdapat 3 kamar tidur dan masing-masing kamar memiliki 2 lampu, sebuah ruang 

makan memiliki 2 lampu, sebuah ruang tamu memiliki 4 lampu. Berapa ya, 

banyak lampu dirumah kakek Andi?. Berbeda dengan dirumah Kakek Rizal, 

dirumah Kakek Rizal terdapat 4 kamar tidur dengan masing-masing 2 lampu, 

ruang makan dengan 1 lampu, dan ruang tamu dengan 3 lampu. Apakah jumlah 

lampu dirumah Kakek Andi dan kakek Rizal sama banyak? Kita dapat menjawab 

pertanyaan tersebut dengan cara mengerjakannya menggunakan operasi hitung 

campuran. 

Untuk  menyelesaikan permasalahan diatas terlebih dahulu kita harus membuat 

kalimat matematika dari soal cerita diatas! 

• Jumlah lampu di Rumah kakek Andi 

     - 3 kamar tidur, masing-masing kamar terdapat 2 lampu 

 

 

Kenampakan buatan lokasi 
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 - sebuah ruang makan dengan 2 lampu 

 

 

 

- sebuah ruang tamu dengan 4 lampu 

 

 

 

kalimat matematika: (3 x 2) + 2 + 4 

    Jumlah lampu di rumah Kakek Rizal 

    -  4 kamar tidur, masing-masing kamar terdapat 2 lampu 

 

 

 

    -  sebuah ruang makan dengan 1 lampu 

 

 

 

   -  sebuah ruang tamu dengan 3 lampu 

 

 

     kalimat matematika: (4 x 2) + 1 + 3 

Sehingga, kita bisa menuliskan kalimat matematika sebagai berikut: 

(3 x 2) + 2 + 4 = (4 x 2) + 1 + 3,  

terdiri dari 2 kalimat matematika yaitu: 

(3 x 2) + 2 + 4 dan (4 x 2) + 1 + 3 

   6 + 2 + 4      dan     8 + 1 + 3 

        12            dan          12 

 

 

 

  

Kedua kalimat matematika mempunyai hasil yang sama , sehingga jumlah lampu 

yang ada di rumah kakek Andi dan kakek rizal jumlahnya sama yaitu 12 .  

Jadi (3 x 2) + 2 + 4 = (4 x 2) + 1 + 3 
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Teman-teman, dua ekspresi matematika bisa menunjukkan kesamaan dengan hasil 

yang sama, tetapi juga bisa mempunyai hasil yang berbeda.  

Contoh:  

Dirumah Doni terdapat: 

2 lampu di teras rumah                        ,  

kemudian ada 3 kamar tidur dan masing-

masing kamar tidur terdapat 5 buah lampu.  

Berbeda dengan di rumah Hasan, di rumah Hasan terdapat 3 kamar tidur dengan 4 

lampu pada masing-masing kamarnya.   

 

Serta teras rumah dengan 6 lampu.  

 

Apakah jumlah lampu di rumah Doni dan Hasan sama banyak?  

• Jumlah lampu dirumah Doni: 

            2 + 3 x 5 

• Jumlah lampu dirumah Hasan: 

           4 x 3 + 6 

Kita bisa menulis kalimat matematika sebagai berikut ini: 

2 + 3 x 5  =  4 x 3 + 6  

2 + 3 x 5  dan  4 x 3 + 6 

 2 + 15              12 + 6 

   17                     18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi 2 + 3 x 5 ≠ 4 x 3 + 6 

Jumlah lampu di rumah Doni dan Hasan tidak sama banyak. 

Sepasang kalimat matematika diatas tidak menunjukkan kesamaan  
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Media Pembelajaran 
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Lembar Kerja 1 

 

Dari cerita “Jalan-Jalan ke Bendungan”, ada berbagai manfaat bendungan, 

sekarang coba kalian buat laporan mengenai manfaat bendungan beserta 

penjelassan dari manfaat yang kalian sebutkan, kalian kerjakan secara 

berkelompok. Selamat mengerjakan! 

 

No Manfaat bendungan Penjelasan 
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Kunci jawaban membuat laporan manfaat bendungan 

 

No 
Manfaat 

bendungan 
Penjelasan 

1. Perairan  

Air yang terdapat di dalam bendungan dimanfaatkan untuk 

mengairi sawah yang berada disekitar waduk. Dengan 

perairan ini sawah bisa tetap ditanami walaupun pada musim 

kemarau. 

2. PLTA 

Bendungan juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik 

tenaga air, gerakan air akan memutar turbin, dari gerakan 

turbin itulah akan dihasilkan energi listrik. Listrik yang 

dihasilkan dimanfaatkan untuk menerangi rumah-rumah 

warga. 

3. Memancing  

Di dalam waduk biasanya terdapat banyak ikan air tawar. 

Karena itulah banyak orang yang memancing di waduk 

untuk mendapatkan ikan. 

4. 
Tempat 

rekreasi 

Waduk/ bendungan juga dimanfaatkan untuk tempat 

rekreasi. Sebagai tempat wisata, disekitar waduk dibangun 

taman bermain, kedai souvenir dan tempat makan. 

5. Olahraga  
Banyak olahraga yang dapat dilakukan di waduk, 

diantaranya adalah renang, ski boat serta dayung. 

 

Daftar Periksa membuat laporan manfaat bendungan 

 

No  Kriteria Sangat Baik Baik  Cukup  Kurang 
1.  Jumlah 

manfaat 

bendungan 

yang 

disebutkan 

Menyebutkan 

5 atau lebih 

manfaat 

bendungan 
 
(4) 

Menyebutkan 

4 manfaat 

bendungan 
 

 
(3) 

Menyebutkan 3 

manfaat 

bendungan 
 

 
(2) 

Hanya 

menyebutkan  

1-2 manfaat 

bendungan 
 
(1) 

2.  Penjelasan 

mengenai 

manfaat 

bendungan 

Penjelasan 

banyakdan 

sesuai 

dengan 

manfaat 

bendungan 
(4) 

Penjelasan 

sedikit dan 

sesuai dengan 

manfaat 

bendungan 
 
(3) 

Penjelasan 

kurang sesuai 

dengan manfaat 

bendungan 
 

 
(2) 

Tidak ada 

penjelasan 

tentang 

manfaat 

bendungan  
 
(1) 

 

Catatan: centang () pada bagian yang memenuhi kriteria 

 

Penilaian 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

8
 x 100, contoh 

4+4

8
 𝑥 100 = 

8

8
 𝑥 100 = 100 
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Lembar Kerja 2 

 

Teman-teman sekarang coba kalian cari contoh lain berbagai kenampakan alam 

dan buatan sesuai dengan kondisi geografis lokasinya! Kemudian kalian 

diskusikan manfaat dari masing-masing jenis kenampakan alam dan buatan yang 

telah kalian temukan! Setelah itu kalian ceritakan manfaat dari kenampakan alam 

dan buatan yang telah kalian diskusikan ke depan kelas! 

 

Kenampakan alam Lokasi Manfaat 

   

   

   

   

   

   

   

 

Kenampakan buatan  Lokasi Manfaat 
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Rubrik unjuk kerja menceritakan kenampakan alam dan kenampakan 

buatan 

 

No Kriteria 
Keterangan 

Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 

1. Hal yang 

disampaikan  

Penyampaian 

lengkap, 

meliputi 

kenampakan 

alam, 

kenampakan 

buatan, lokasi 

serta 

manfaatnya  

(4) 

Penyampaian 

kenampakan 

alam, 

kenampakan 

buatan dan 

manfaatnya 

tanpa lokasi 

 

 

(3) 

Penyampaian 

hanya 

kenampakan alam 

dan manfaatnya 

saja atau 

kenampakan 

buatan dan 

manfaatnya saja  

 

(2) 

Hanya 

menyampaikan 

kenampakan 

alam dan 

kenampakan 

buatan saja 

 

 

 

(1) 

2 . Suara dan 

artikulasi 

Suara keras dan 

artikulasi jelas 

 

(4) 

Suara agak 

pelan tapi 

artikuasi jelas 

(3) 

Suara keras tapi 

artikulasi tidak 

jelas 

(2) 

Suara pelan 

dan artikulasi 

tidak jelas 

(1) 

3. Pandangan 

ke penonton 

Selalu 

memandang ke 

penonton 

 

(4) 

Kadang-

kadang 

memandang ke 

penonton 

(3) 

Jarang 

memandang ke 

penonton 

 

(2) 

Tidak pernah 

memandang ke 

penonton 

 

(1) 

 

Catatan: centang () pada bagian yang memenuhi kriteria 

 

Penilaian 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

12
 x 100, contoh 

4+4+4

12
 𝑥 100 = 

12

12
 𝑥 100 = 100 
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Soal Latihan membuat kalimat matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah kalimat matematika dari soal cerita dibawah ini, kemudian 

kalian cari penyelesaian dari soal cerita! 

 

1. Di rumah bu Inah terdapat  1 televisi dengan daya 100 watt,  3 

lampu dengan masing-masing daya 10 watt dan ricecooker  

dengan daya 120 watt. Sedangkan di rumah bu Sari terdapat 2 

televisi dengan daya masing-masing tv 80 watt, 6 lampu dengan 

daya masing-masing lampu 5 watt serta sebuah kipas angin 

dengan daya 60 watt. Apakah jumlah daya listrik di rumah bu 

Inah dan Bu Sari sama banyak! 

 

 

 

 

 

 

2. Jika  sebuah Pembangkit Listrik A dapat menghasilkan daya  

12.400 watt,  kemudian daya tersebut dialirkan ke 3 pabrik 

dimana masing-masing pabrik mendapat daya 3.000 watt . 

Pembangkit listrik B menghasilkan daya 12.000 watt dialirkan ke 

10 rumah, masing-masing mendapat daya 860 watt. Apakah daya 

yang tersisa pada Pembangkit Listrik A dan Pembangkit Listrik B 

sama besar? 
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Kunci Jawaban soal membuat kalimat matematika 

 

No Kunci jawaban Skor  

1. Daya di rumah bu inah: 100 + (3x10) + 120 

Daya di rumah bu Sari: (2x80) + (6x5) + 60 

100 + (3x10) + 120 = (2x80) + (6x5) + 60 

   100 + 30 +120            160 + 30 + 60 

           250                           250 

Jadi daya dirumah bu Inah dan bu Sari sama besar 

1 

1 

 

 

1 

1 

2. Sisa daya pembangkit listrik A: 12.400 – (3 x 3.000) 

Sisa daya pembangkit listrik B: 12.000 – (10 x 860) 

12.400 – (3 x 3.000) = 12.000 – (10 x 860) 

   12.400 – 9.000             12.000 – 8.600 

          3.400                           3.400 

Jadi sisa daya di pembangkit listrik A dan B sama banyak 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

Daftar Periksa Latihan Membuat Kalimat Matematika 

No  Kriteria  Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 
1. Kalimat 

matematika 

yang dibuat 

Dua kalimat 

matematika 

yang dibuat 

benar 
 
(4) 

Hanya 

kalimat 

matematika 

pertama yang 

benar 
(3) 

Hanya kalimat 

matematika 

kedua yang 

benar 
 
(2) 

Kedua kalimat 

matematika yang 

dibuat salah 
 

 
(1) 

2. Kelengkapa

n langkah-

langkah 

pengerjaan 

Semua 

langkah-

langkah 

pengerjaan 

lengkap 
(4) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

kurang satu 
 
(3) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

kurang dua 
 
(2) 

Tidak 

mencantumkan 

langkah-langkah 

pengerjaan 
 
(1) 

3. Hasil 

pengerjaan 

soal 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

benar dan 

hasilnya 

benar 
(4) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

benar tetapi 

hasil salah 
 
(3) 

Langkah 

pengerjaan ada 

yang salah 

tetapi hasilnya 

benar 
 
(2) 

Langkah 

pengerjaan salah 

dan hasilnya juga 

salah 
 

 
(1) 

Catatan: centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria. 

Penilaian  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙

12 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100, contoh 

(4+4+4)𝑥 2

12 𝑥 2
 𝑥 100 =  

24

24
 𝑥 100 =

100 
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Kisi-Kisi Penilaian 

No. KD Indikator Teknik Bentuk Instrumen 

 

1.3.1 
IPS 

Bersyukur 

Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

1.3.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

2.3.1 Toleran  Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

3.3.1 Menyebutkan kenampakan alam 

sesuai letak  lingkungan 

geografis  

Tes 

tertulis 

Uraian  Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

3.3.2 Menyebutkan kenampakan 

buatan sesuai letak lingkungan 

geografis 

Tes 

tertulis 

Uraian  Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.3.1 Menceritakan  manfaat 

kenampakan alam 

Non tes  Unjuk kerja Rubrik 

4.3.2 Menceritakan manfaat 

kenampakan buatan 

Non tes  Unjuk kerja Rubrik  

 

1.1.1 
Matematika 

Bersyukur 

 

Non tes 

 

Pengamatan 

 

Lembar pengamatan 

sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

2.1.1 Teliti Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

3.10.2 Menerapkan konsep kesamaan 

antara sepasang ekspresi 

menggunakan penjumlahan, 

pengurangan, dan perkalian. 

Tes 

tertulis 

Uraian Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.1.2 Membuat kalimat matematika 

dengan operasi hitung campuran 

penjumlahan, pengurangan, dan 

perkalian 

Non tes Unjuk kerja Rubrik 

 

1.2.1 
Bahasa Indonesia 

Bersyukur 

 

Non tes 

 

Pengamatan 

Lembar pengamatan 

sikap 

1.2.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

2.1.1 Peduli Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

3.1.2 Mengidentifikasi manfaat 

bendungan sebagai kenampakan 

buatan  melalui kegiatan 

mengamati teks bacaan 

Tes 

tertulis 

Uraian   Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.1.1 Membuat laporan hasil 

pengamatan tentang manfaat 

bendungan dalam bahasa 

Indonesia 

Non tes Unjuk kerja Rubrik  



395 

 

 

 

Kisi-kisi soal evaluasi 

 

Mata pelajaran Kompetensi dasar Indikator  Bentuk 

soal 

Nomor 

soal 

Bahasa 

Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari 

teks laporan hasil 

pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, bunyi, 

dan cahaya dengan bantuan 

guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan 

memilah kosakata baku. 

3.1.2 

mengidentifikasi 

manfaat bendungan 

sebagai kenampakan 

buatan. 

Uraian  1 

IPS 3.3 memahami manusia 

dalam hubungannya dengan 

kondisi geografis di 

sekitarnya 

 

3.3.1 Menyebutkan 

kenampakan alam 

sesuai kondisi   

lingkungan geografis  

3.3.2 Menyebutkan 

kenampakan buatan 

sesuai kondisi 

lingkungan geografis 

Uraian  

 

 

 

 

Uraian  

2 

 

 

 

 

3 

Matematika  3.10 Menyederhanakan 

kesamaan dua ekspresi 

menggunakan penjumlahan, 

pengurangan atau perkalian 

pada kedua ruas sehingga 

diperoleh bentuk yang paling 

sederhana  

3.10.2 menerapkan 

konsep kesamaan 

antara sepasang 

ekspresi 

menggunakan 

penjumlahan, 

pengurangan dan 

perkalian 

Uraian  4 
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Soal evaluasi 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat! 

1. Sebutkan 3 manfaat bendungan! 

2. Sebutkan 3 kenampakan alam di jawa tengah beserta letak geografis 

kenampakan alam yang kamu sebutkan! 

3. Sebutkan 3 kenampakan buatan di jawa tengah beserta letak geografis 

kenampakan buatan yang kamu sebutkan! 

4. Di rumah Pak Amir terdapat  1 televisi dengan daya 100 watt,  4 lampu 

dengan masing-masing daya 10 watt dan ricecooker  dengan daya 120 

watt. Sedangkan di rumah Pak Joko terdapat 2 televisi dengan daya 

masing-masing tv 80 watt, 6 lampu dengan daya masing-masing lampu 10 

watt serta sebuah kipas angin dengan daya 40 watt. Apakah jumlah daya 

listrik di rumah Pak Amir dan Pak Joko sama banyak! 
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Kunci jawaban 

 

No  Kunci jawaban Skor  Jumlah 

skor 

1. Untuk irigasi/pengairan 

Pembangkit listrik tenaga air 

Tempat pariwisata 

Atau:  

Sumber air bersih 

Olahraga  

memancing 

1 

1 

1 

 

3 

2. Sungai bengawan solo di Solo 

Dataran tinggi dieng di Wonosobo 

Gunung Ungaran di Semarang  

1 

1 

1 

 

3 

3. Waduk gajah mungkur di Wonogiri 

Tugu muda di Semarang 

Bandara Ahmad Yani di Semarang 

1 

1 

1 

 

3 

4. Pak Amir                                Pak Joko 

100 + (4x10) + 120         (2x80) + (6x10) + 40 

   100 + 40 +120                    160 + 60 + 40 

           260                                     260 

Jadi daya dirumah pak Amir dan pak Joko sama besar 

 

1 

 

1 

1 

 

 

3 

 

 

Pedoman penilaian 

Skor maksimal = (3 + 3 + 3 + 3) = 12 

Nilai : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
 𝑥 100 

Nilai maksimal: 
12

12 
 𝑥 100 = 100 
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Pedoman Penilaian Sikap Spiritual 

 

No. Nama Siswa Perubahan Tingkah Laku 

Bersyukur Berdoa  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Dst          

 

 

Rubrik Pengamatan Sikap Spiritual 

 

No Sikap 
Perubahan tingkah laku 

Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 

1. Bersyukur Siswa sering 

mengucapkan 

syukur setiap akhir 

aktifitas belajar 

ataupun saat 

mendapat sesuatu 

 

(4) 

Siswa kadang-

kadang 

mengucapkan 

syukur setiap akhir 

aktifitas belajar 

ataupun saat 

mendapat sesuatu 

(3) 

Siswa 

mengucapkan 

hanya pada saat 

akhir 

pembelajaran 

 

 

(2) 

Siswa tidak 

pernah 

mengucapkan 

syukur selama 

proses 

pembelajaran 

 

(1) 

2. Berdoa Siswa berdoa 

dengan 

memejamkan  mata, 

tenang, dan 

menengadahkan 

tangan 

 

(4) 

Siswa berdoa 

dengan tenang dan 

menengadahkan 

tangan 

 

 

 

(3) 

Siswa berdoa 

dengan 

menengadahkan 

tangan tetapi 

tidak tenang 

 

 

(2) 

Siswa tidak 

berdoa 

 

 

 

 

 

(1) 
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Pedoman Penilaian Sikap Sosial 

No

. 
Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Peduli Teliti Toleran 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Dst              

 

Rubrik Pengamatan Sikap Sosial 

No Sikap 
Perubahan tingkah laku 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Peduli Ikut mencari 

informasi dan 

berdiskusi untuk 

menyelesaikan 

tugas 

 

 

(4) 

Ikut berdiskusi 

tetapi kurang  

mencari informasi 

untuk 

menyelesaikan 

tugas 

 

(3) 

Ikut mencari 

informasi tetapi 

tidak ikut 

berdiskusi 

menyelesaikan 

tugas 

 

(2) 

Tidak ikut 

mencari informasi 

dan berdiskusi 

untuk 

menyelesaikan 

tugas 

 

(1) 

2. Teliti  Siswa melakukan 

pengecekan 

berulang-ulang 

setelah 

mengerjakan tugas/ 

soal 

 

(4) 

Siswa melakukan 

pengecekan sekali 

setelah 

mengerjakan 

tugas/soal 

 

 

(3) 

Siswa hanya 

melakukan 

pengecekan ulang 

pada soal yang 

dianggap sulit. 

 

 

(2) 

Tidak ada 

pengecekan ulang 

setelah siswa 

mengerjakan 

tugas/soal 

 

 

(1) 

3. Toleran  Memberi 

kesempatan teman 

untuk berpendapat 

dan mendengarkan 

pendapat mereka, 

serta mengajari 

teman yang belum 

bisa mengerjakan 

tugas 

 

(4) 

Memberi 

kesempatan teman 

untuk berpendapat 

dan mendengarkan 

pendapat mereka 

tetapi tidak mau 

mengajari teman 

yang belum bisa 

mengerjakan tugas 

 

(3) 

Tidak memberi 

kesempatan 

teman 

berpendapat 

tetapi mau 

mengajari teman 

yang belum bisa 

mengerjakan 

tugas 

 

(2) 

Tidak memberi 

kesempatan teman 

berbicara dan 

tidak mau 

mengajari teman 

yang belum bisa 

mengerjakan 

tugas 

 

 

(1) 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1 

 

Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : IPA, Matematika, SBdP 

Kelas/semester : IV/ I 

Alokasi Waktu : 6x35 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, 

membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar  

IPA 

1.1 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengalaman ajaran agama 

yang dianutnya. 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingintahu, obyektif, jujur, teliti, 

cermat, hati-hati, bertanggungjawab, terbuka dan peduli terhadap lingkungan) 

dalam aktivitas sehari-sehari sebagai wujud implementasi sikap dalam 

melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi 

3.4 Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan   

mendeskripsikan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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4.6   Menyajikan laporan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya oleh 

masyarakat  

Matematika. 

1.2     Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

2.2   Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar  

3.10 Menyederhanakan kesamaan dua ekspresi menggunakan penjumlahan, 

pengurangan, atau perkalian pada kedua ruas sehingga diperoleh bentuk 

yang paling sederhana. 

4.1  Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen 

terkait dengan aktivitas seharihari di rumah, sekolah, atau tempat bermain 

serta memeriksa kebenarannya. 

SBdP 

1.1 Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing-masing 

daerah sebagai anugerah Tuhan 

2.1 Menujukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam berkarya seni 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media karya kreatif 

4.4 Membentuk karya seni tiga dimensi dari bahan alam 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IPA 

1.1.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.1.2 Berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut 

2.1.1 Rasa Ingintahu tentang macam-macam energi alternatif 

3.4.3 Menyebutkan  macam-macam sumber energi alternatif dan manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari 

4.6.1  Membuat laporan tentang manfaat berbagai sumber energi alternatif  pada 

kehidupan sehari-hari. 
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Matematika 

1.2.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.2.2 Berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut 

2.2.1 Teliti menyelesaikan soal cerita 

3.10.3 Menemukan hasil dari soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung 

campuran menggunakan penjumlahan pengurangan atau perkalian. 

4.1.3 Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan operasi  penjumlahan 

pengurangan dan perkalian 

SBdP 

1.1.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.1.2 Berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut 

2.1.1 Berani mengekspresikan diri saat membuat bingkai foto 

3.4.1 Menjelaskan cara membuat bingkai foto menggunakan bahan alam yang 

tidak dipergunakan lagi 

4.4.1 Berkreasi membuat bingkai foto dengan menggunakan bahan alam yang 

tidak dipergunakan lagi 

D. Materi Pembelajaran 

1. Energi alternatif (diadatasi dari buku guru hal:42, buku siswa hal:58) 

2. Soal cerita mengenai soal hitung campuran (diadaptasi buku siswa hal:60) 

3. Membuat bingkai foto (diadaptasi buku guru hal:48, buku siswa hal:63) 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Pembelajaran 

Tematik dengan Model 

Numbered Head 

Together berbantuan CD 

Interaktif 

Deskripsi kegiatan 

Alokas

i 

waktu 

1. Kegiatan pendahuluan:  

a. mengaitkan 

pelajaran sekarang 

dengan pelajaran 

sebelumnya 

Kegiatan pendahuluan 

1. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi 

kemarin dan materi sekarang serta bertanya kepada 

siswa: 

a. Apakah dirumah kalian ada kendaraan 

bermotor? 

b. Bagaimana kendaraan tersebut bisa bergerak? 

c. Bahan bakar apa yang dapat diisikan pada 

kendaraan bermotor? 

d. Bensin lama-kelamaan akan habis tetapi dapat 

diganti dengan energi alternatif. Contoh energi 

alternatif yaitu tenaga surya. Tenaga surya juga 

dapat menghasilkan energi listrik. jika suatu 

35 

menit 
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rumah menggunakan tenaga surya da dirumah 

tersebut terdapat televisi 250 watt dan 5 lampu 

10 watt. Berapa watt daya dari tenaga surya 

yang diperlukan? 

b. menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi subtema Pemanfaatan Energi. 

c. memotivasi 

siswa 

 

3. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

2. Guru memberika 

nomor kepada siswa 

4. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam 

setiap kelompok mendapat nomor. 

 

3. Guru menyajikan 

informasi berupa 

materi pelajaran yang 

akan dipelajari siswa 

dalam CD Interaktif 

(mengamati) 

Kegiatan Inti 
1. Siswa membuka CD Interaktif yang berisi materi 

pembelajaran tema Berhemat Energi dengan subtema 

Pemanfaatan energi (mengamati, menanya) 

2. Guru menerangkan pada siswa: “anak-anak energi yang 

banyak kita gunakan saat ini yang berasal dari minyak 

bumi dapat habis, apa saja yang dapat kita lakukan 

untuk menghemat energi? Salah satunya adalah dengan 

menggunakan energi alternatif. Mari kita pelajari lebih 

lajut mengenai energi alternatif.” 

3. Guru memberikan gambar-gambar contoh energi 

alternatif. 

4. Siswa mengamati gambar contoh-contoh energi 

alternatif yang ada pada CD interaktif (mengamati) 

5. Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk 

menyebutkan macam-macam energi alternatif dan  

pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-

hari (mengamati, menanya)  

6. Siswa mengerjakan tugas membuat laporan mengenai 

manfaat berbagai energi alternatif, kemudian 

mempresentasikan tugas yang telah dibuat. 

7. Guru menerangkan bahwa energi alternatif seperti 

matahari, angin, dan air saat ini sudah dimanfaatkan 

sebagai sumber energi listrik. Energi listrik itulah yang 

dimanfaatkan di rumah-rumah untuk penerangan. Jika 

Lani menggunakan beberapa lampu untuk keperluan 

penerangan rumah yaitu di ruang tamu terdapat 5 lampu 

dengan daya 5 watt, 2 lampu dengan daya 10 watt dan 1 

lampu dengan daya 30 watt. Berapa total jumlah daya 

pada ruang tamu Lani? Untuk menyelesaikan masalah 

tersebut, kita harus pelajari dahulu cara-cara 

penyelesaian soal cerita tentang operasi hitung 

campuran. 

8. Guru menerangkan langkah-lagkah pengerjaan soal 

cerita operasi hitung campur pada CD interaktif. 

9. Siswa membaca teks soal cerita dan memperhatikan 

penjelasan guru tentang penyelesaian soal cerita 

(mengamati, bertanya,) 

10. Setelah memperhatikan penayangan CD interaktif, siswa 

diminta untuk membuat pertanyaan pada kartu tanya. 

120 

menit 

4. Guru memberikan 

masalah tugas-tugas 

11. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengerjakan kuis soal cerita operasi hitung campuran.  
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latihan yang harus 

dikerjakan siswa. 

12. Siswa mengerjakan kuis soal cerita operasi hitung 

campuran yang terdapat pada CD Interaktif secara 

kelompok (mengumpulkan informasi, mengasosiasi) 

5. Masing-masing siswa 

ikut berfikir, berdiskusi 

menyelesaikan tugas 

(mengumpukan 

informasi, 

mengasosiasi) 

13.  masing-masing siswa ikut berpikir, berdiskusi untuk 

menemukan hasil dari soal cerita (mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi) 

6. Guru memanggil salah 

satu nomor dan siswa 

yang nomornya 

dipanggil 

mempresentasikan hasil 

kerja mereka 

(mengkomunikasikan)  

14. setelah waktu untuk mengerjakan kuis selesai, siswa 

yang nomornya ditunjuk mengemukakan jawaban yang 

telah diperoleh kelompok dengan mengklik jawabannya 

pada CD Interaktif (mengkomunikasikan) 

 

 15. Guru memberikan soal latihan kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

16. Siswa  kemudian mengerjakan soal latihan matematika 

tentang soal cerita hitung campuran dengan cermat dan 

teliti. (mencari informasi, mengasosiasikan) 

17. Guru memanggil nomor siswa dan beberapa siswa maju 

kedepan menuliskan pekerjaannya dipapan tulis. 

(mengkomunikasikan) 

18. Guru memberikan penguatan dan pembetulan jika 

jawaban siswa salah. 

19. Guru menerangkan pada siswa: “salah satu cara untuk 

melakukan penghematan energi adalah memanfaatkan 

kembali barang-barang bekas. Barang-barang bekas 

dapat dimanfaatkan salah satunya untuk membuat 

bingkai foto. Sekarang kita pelajari cara membuat 

bingkai foto dari barang bekas” 

20. Siswa mengamati contoh dan cara pembuatan bingkai 

foto. (mengamati) 

21. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat 

bingkai foto. (mengamati) 

22. Siswa memperlihatkan hasil kreasi bingkai foto mereka 

kepada teman-teman yang lain. (mengkomunikasikan) 

7. Guru memberikan 

penguatan dan 

penjelasan tambahan, 

23. Guru memberikan penguatan dan penjelasan tambahan 

dari pembelajaran yang telah dilakukan 

 

8. Guru membimbing 

siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 

hari ini. 

Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilakukan 

50 

menit 

9. Pemberian soal evalusi 2. guru memberikan soal evalusi kepada siswa  kemudian 

siswa mengerjakan soal evalusia secara individu. 

 3. Guru memberikan PR atau tugas kepada  siswa untuk 

dikerjakan dirumah.  

4. guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada 

pembelajaran berikutnya. 
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F. Penilaian 

    1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian sikap: pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan: Tes tertulis 

c. Penilaian keterampilan: Unjuk kerja 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian sikap: lembar pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan: Uraian 

c. Penilaian Ketermpilan: Rubrik 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber belajar 

     1. Media/alat 

         CD Interaktif, contoh bingkai foto. 

     2. Bahan 

         Kertas kardus, kertas Hias, lem. 

     3. Sumber Belajar 

a. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk guru (2013:42-48),  

b. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk siswa (2013: 58-63),  

c. Buku teks Tematik Terpadu Selalu Berhemat Energi 4b (2013:80-85). 

 

 

 

Semarang, 17 September 2014 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Kelas IV C      Peneliti 

 

 

  

 

Diyah Kurnia W, S.Pd    Siti Zulaekha Setiawati 

NIP. 198208302008012008         NIM: 1401410201 
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Bahan Ajar 

Energi Alternatif 

 

Pada hari minggu Lani sedang menonton acara kartun kesayangannya di televisi. 

Lani terus asyik menonton dari pagi sampai siang hari. Saat akan mengambil 

remot TV di meja, Lani menemukan ada sebuah buku. Lani tertarik dengan buku 

tersebut kemudian diapun membaca buku tersebut. Begini isi dari buku yang 

dibaca Lani: 

Indonesia kaya akan sumber energi. Bahan bakar seperti bensin, minyak tanah, 

dan batu bara adalah beberapa contoh sumber energi. Namun, sumber energi 

tersebut lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, manusia mencari energi 

alternatif untuk menghemat bahkan menggantikan sumber energi yang akan habis 

tersebut. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan 

sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Berikut adalah macam-

macam energi alternatif: 

1. CAHAYA MATAHARI      3. AIR 

 

 

 

 

 

 

2. ANGIN      4. BAHAN BAKAR BIO 
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Sekarang Lani jadi tahu bahwa ternyata energi dapat habis, dan walaupun sudah 

ada energi alternatif kita harus tetap berhemat energi. Mulai saat itu Lani berjanji 

akan selalu menghemat listrik, dia tidak akan menonton TV seharian lagi. 

 

Teman-teman kalian juga telah mengetahui berbagai macam sumber energi 

alternatif, sekarang coba kalian buat laporan mengenai macam-macam 

energi alternatif serta manfaat dari berbagai energi tersebut! 

No  Energi alternatif  Manfaat  

   

   

   

   

 

 

Teman-teman, energi alternatif seperti matahari, angin, dan air saat ini sudah 

dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Energi listrik itulah yang 

dimanfaatkan di rumah-rumah untuk penerangan. Jika Lani menggunakan 

beberapa lampu untuk keperluan penerangan rumah yaitu di ruang tamu terdapat: 

 - 5 lampu dengan daya 5 watt,  

- 2 lampu dengan daya 10 watt  

  - 1 lampu dengan daya 30 watt.   

Berapa total jumlah daya pada ruang tamu Lani?  

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus pelajari dahulu cara-cara 

penyelesaian soal cerita tentang operasi hitung campuran.  

Untuk lebih memahami tentang cara penyelesaian soal cerita pada operasi hitung 

campuran, coba kita selesaikan contoh soal cerita diatas: 
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Sekarang coba kalian kerjakan soal-soal di bawah ini untuk menambah 

pemahaman kalian! 

 

 

 

 

 

 

 

Soal: 

Jika Lani menggunakan beberapa lampu untuk keperluan penerangan rumah yaitu di 

ruang tamu terdapat 5 lampu dengan daya 5 watt, 2 lampu dengan daya 10 watt dan 1 

lampu dengan daya 30 watt. Berapa total daya lampu pada ruang tamu Lani? 

 

Penyelesaian : 

1. Baca pernyataan (soal) secara berulang-ulang hingga paham. 

    Diketahui:  

    - 5 lampu dengan daya masing-masing 5 watt 

    - 2 lampu dengan daya masing-masing 10 watt 

    - 1 lampu dengan daya 30 watt 

2. Hal yang ditanyakan: 

    - Berapa total daya lampu pada ruang tamu Lani? 

 3. Tuliskan kalimat matematikanya 

      (5 x 5) + (2 x 10) + 30 

   = 25 + 20 + 30 

   = 75 

 jadi total daya lampu di ruang tamu Lani adalah 75 watt 
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Teman-teman, salah satu cara untuk melakukan penghematan energi adalah 

memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Lani suka sekali memanfaatkan 

barang-barang bekas untuk membuat bingkai foto. Sekarang kita pelajari cara 

membuat bingkai foto dari barang bekas!  
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Media Pembelajaran 
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Lembar Kerja 1 

 

Carilah berbagai macam energi alternatif beserta manfaatnya, setelah itu kalian 

buat laporan tentang manfat berbagai sumber energi alternatif dalam kehidupan 

sehari-hari dengan  mengisi tabel dibawah ini! Sebutkan minimal 5 energi 

alternatif serta sebutkan minimal 4 manfaat dari tiap-tiap energi alternatif!  

No Energi alternatif Manfaat 
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Kunci jawaban membuat laporan manfaat sumber energi alternatif 

No 
Energi 

alternatif 
Manfaat 

1. Cahaya 

matahari 

1. Menghangatkan air untuk kebutuhan sehari-hari 

2. Menghangatkan gedung 

3. Mengeringkan produk-produk pertanian 

4. Menghasilkan energi listrik  

2. Angin  1. Menghasilkan energi listrik 

2. Menjalankan mesin penggiling jagung 

3. Menjalankan pompa air 

4. Menggerakkan kapal layar 

3. Air  1. Penghasil energi listrik 

2. Sebagai air minum 

3. Untuk mencuci 

4. Sebagai pelarut  

4. Panas bumi 1. Memutar generator 

2. Menghasilkan energi listrik 

3. Menghasilkan sumber air panas 

4. Menghangatkan rumah 

5. Bahan bakar 

bio 

1. Menghasilkan biodisel untuk menggantikan solar 

2. Menghasilkan bioetanol untuk menggantikan bensin 

3. Menghasilkan gas metana untuk sumber energi 

kompor 

4. Menghasilkan bahan bakar kendaraan bermotor 

 

Daftar periksa membuat laporan manfaat sumber energi alternatif 

No  Kriteria Sangat Baik Baik  Cukup  Kurang 

1.  Jumlah sumber 

energi alternatif 

yang 

dicantumkan 

Menyebutkan 

lebih 5 sumber 

energi 

alternatif 

(4) 

Menyebutkan 

4 sumber 

energi 

alternatif 

(3) 

Menyebutkan 

3 sumber 

energi 

alternatif 

(2) 

Menyebutkan 1-

2 sumber energi 

alternatif 

 

(1) 

2.  Tercantum 

manfaat sumber 

energi alternatif 

Tercantum 4 

manfaat 

sumber energi 

alternatif 

 

(4) 

Tercantum 3 

manfaat 

sumber energi 

alternatif 

 

(3) 

Tercantum 2 

manfaat 

sumber energi 

alternatif  

 

(2) 

Hanya 

mencantumkan 

1 manfaat 

sumber energi 

alternatif  

(1) 

Catatan: centang () pada bagian yang memenuhi kriteria 

 

Penilaian 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

8
 x 100, contoh 

4+4

8
 𝑥 100 = 

8

8
 𝑥 100 = 100 
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Lembar Kerja 2 

 

Buatlah bingkai foto menggunakan barang-barang bekas dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Buatlah pola bingkai foto sesuai dengan ukuran foto yang diinginkan! 

2. Gunting kardus sesuai pola yang telah dibuat! 

3. Lapisi kardus dengan kertas kado dan gunakan lem untuk 

menempelkannya! 

4. Pasang plastik mika sesuai ukuran pola bingkai foto! 

5. Gabungkan kedua lembar kardus bagian depan dan bagia belakang dengan 

lem! 

6. Pasangkan penyangga foto di bagian belakang bingkai! 

7. Percantik bingkai fotomu dengan menambahkan hiasan sesuai kreativitas 

kalian! 
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Rubrik membuat bingkai foto 

 

No Kriteria 
Keterangan 

Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 

1. Desain 

bingkai 

foto 

Mampu membuat 

desain bingkai 

foto secara 

mandiri 

 

(4) 

Membuat desain 

bingkai foto 

dengan bantuan 

teman 

 

(3) 

Membuat desain 

bingkai foto 

dengan bantuan 

guru 

 

(2) 

Membuat 

desain bingkai 

foto dengan 

bantuan guru 

dan teman 

(1) 

2. Bahan 

bingkai 

foto 

Semua bahan 

yang digunakan 

merupakan bahan 

yang sudah tidak 

digunakan lagi 

 

(4) 

Sebagian bahan 

yang digunakan 

merupakan 

bahan yang 

sudah tidak 

digunakan lagi 

(3) 

Ada bahan yang 

merupakan 

bahan yang 

sudah tidak 

digunakan lagi 

 

(2) 

Tidak 

menggunakan 

bahan yang 

sudah tidak 

digunakan lagi 

 

(1) 

3. Kombinasi 

warna, 

hiasan dan 

kerapian 

bingkai 

foto 

Kombinasi warna 

dan hiasan bagus, 

dan pekerjaan rapi 

 

 

 

(4) 

Kombinasi 

warna dan 

hiasan bagus 

tetapi tidak rapi 

 

 

(3) 

Kombinasi 

warna dan 

hiasan kurang 

bagus tetapi 

pekerjaan rapi 

 

(2) 

Kombinasi 

warna dan 

hiasan tidak 

bagus, 

pekerjaan juga 

tidak rapi 

(1) 

Catatan: centang () pada bagian yang memenuhi kriteria 

 

Penilaian 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

12
 x 100, contoh 

4+4+4

12
 𝑥 100 = 

12

12
 𝑥 100 = 100 
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Latihan Soal Cerita 

Selesaikan soal cerita dibawah ini sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian 

soal cerita! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rumah Aldomempunyai 2 AC dengan daya masing-masing250 watt, 

serta sebuah televisi dengan daya 100 watt. Sedangkan dirumah 

Dudung mempunyai 4 kipas angin dengan daya masing-masing 40 watt 

den sebuah radio dengan daya 50 watt. Apakah jumlah pemakaian daya 

dirumah Aldo dan Dudung sama besar? 

Diketahui: 

 

 

Ditanyakan: 

Dijawab: 

 

 

2. Agar para siswa dapat belajar tentang energi alternatif dengan baik. 

Sekolah menyediakan fasilitas komputer untuk siswa. Ada dua ruangan 

komputer.  Ruang komputer A berisi 42 unit komputer dengan daya 

masing-masing 550 watt dan 2 LCD dengan daya masing-masing 250 

watt sedangkan ruang komputer B berisi 38 unit komputer dengan daya 

masing-masing komputer 600 watt dan sebuah LCD dengan daya 200 

watt. Apakah daya yang digunakan di ruang komputer A dan B sama 

besar? 

Diketahui: 

 

Ditanyakan: 

Dijawab:  
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Kunci jawaban latihan penyelesaian soal cerita 

 

No  Kunci jawaban Skor  

1. Diketahui: 

Pemakaian daya dirumah Aldo: 

- 2 AC, masing-masing dengan daya 250 watt 

- Televisi dengan daya 100 watt 

Pemakaian daya di rumah Dudung: 

- 4 kipas angin, masing- masing dengan daya 40 watt 

- Radio dengan daya 50 watt 

Ditanyakan: apakah jumlah pemakaian daya di rumah Aldo dan 

Dudung sama besar? 

Dijawab: 

Rumah Aldo 

(2 x 250) + 100 

500 + 100 

600 watt 

Rumah Dudung 

(4 x 40) + 50 

160 + 50 

210 watt 

 

Jadi pemakaian daya dirumah Aldo dan Dudung tidak sama besar 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

2. Diketahui: 

Ruang komputer A: 

- 42 komputer dengan daya masing-masing 550 watt 

- 2 LCD dengan daya 250 watt 

Ruang komputer B: 

- 39 komputer dengan daya masing-masing 600 watt 

- LCD dengan daya 200 watt 

Ditanyakan: Apakah daya yang digunakan di ruang komputer A 

dan B sama besar? 

Dijawab: 

Ruang komputer A 

(42 x 550) + (2 x 250) 

23.100 + 500 

23.600 

Ruang komputer B 

(39 x 600) + 200 

23.400 + 200 

23.600 

 

Jadi jumlah daya yang dipakai di ruang komputer A dan B sama 

besar. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 
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Daftar Periksa Menyelesaikan Soal Cerita 

 

No  Kriteria  Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 

1. Kelengkapan 

langkah-langkah 

pengerjaan 

Semua 

langkah-

langkah 

pengerjaan 

lengkap 

(4) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

kurang satu 

 

(3) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

kurang dua 

 

(2) 

Tidak 

mencantumkan 

langkah-

langkah 

pengerjaan 

(1) 

2. Hasil pengerjaan 

soal 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

benar dan 

hasilnya benar 

 

(4) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

benar tetapi 

hasil salah 

 

(3) 

Langkah 

pengerjaan ada 

yang salah 

tetapi hasilnya 

benar 

 

(2) 

Langkah 

pengerjaan 

salah dan 

hasilnya juga 

salah 

 

(1) 

Catatan: centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria. 

Penilaian  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙

8 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100, contoh 

(4+4)𝑥 2

8 𝑥 2
 𝑥 100 =  

16

16
 𝑥 100 = 100 
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Kisi-Kisi Penilaian 

 

No. Indikator Teknik Bentuk Instrumen 

 

1.1.1 
IPA 

Bersyukur 

Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

2.1.1 Rasa Ingintahu Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

3.4.3 Menyebutkan  macam-macam 

sumber 418ltern 418lternative 

dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Tes 

tertulis 

Uraian  Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.6.1 Membuat laporan tentang 

manfaat berbagai sumber 

418ltern 418lternative  pada 

kehidupan sehari-hari. 

Non tes  Unjuk kerja Rubrik 

 

1.1.1 
Matematika 

Bersyukur 

 

Non tes 

 

Pengamatan 

Lembar 

pengamatan sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

2.1.1 Teliti Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

3.10.3 Menemukan hasil dari soal cerita 

yang berhubungan dengan 

operasi hitung campuran 

menggunakan penjumlahan 

pengurangan atau perkalian. 

Tes 

tertulis 

Uraian Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.1.3 Menyelesaikan soal cerita yang 

berhubungan dengan operasi  

penjumlahan pengurangan dan 

perkalian 

Non tes Unjuk kerja Rubrik 

 

1.1.1 
SBdP 

Bersyukur 

 

Non tes 

 

Pengamatan 

Lembar 

pengamatan sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

2.1.1 Berani mengekspresikan diri Non tes Pengamatan Lembar 

pengamatan sikap 

3.4.1 Menjelaskan cara membuat 

bingkai foto menggunakan 

bahan alam yang tidak 

dipergunakan lagi 

Tes 

tertulis 

Uraian   Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.4.1 Berkreasi membuat bingkai foto 

dengan menggunakan bahan 

alam yang tidak dipergunakan 

lagi bahasa Indonesia. 

Non tes Produk  Rubrik  
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Kisi-kisi soal evaluasi 

 

Mata 

pelajaran 
Kompetensi dasar Indikator Bentuk soal 

Nomor 

soal 

 

IPA 

 

3.4 Membedakan 

berbagai bentuk 

energi melalui 

pengamatan dan 

mendeskripsikan 

pemanfaatannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

3.4.1 Menyebutkan 

macam-macam sumber 

energi alternatif  

3.4.2 Menyebutkan  

manfaat sumber energi 

alternatif dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Uraian  

 

 

 

Uraian 

 

1 

 

 

 

2 

 

Matematika  

 

3.10 

menyederhanakan 

kesamaan dua 

ekspresi 

menggunakan 

penjumlahan, 

pengurangan atau 

perkalian pada kedua 

ruas sehingga 

diperoleh bentuk 

yang paling 

sederhana 

 

3.10.3 menemukan hasil 

dari soal cerita yang 

berhubungan dengan 

operasi hitung campuran 

menggunakan 

penjumlahan, 

pengurangan atau 

perkalian 

 

 

Uraian  

 

3 

 

Seni 

Budaya dan 

Keterampil

an 

 

3.4 Mengetahui 

berbagai alur cara 

dan pengolahan 

media karya kreatif 

 

 

3.4.1 menjelaskan cara 

membuat bingkai foto 

menggunakan bahan 

yang tidak dipergunakan 

lagi 

 

Uraian 

 

4 
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Soal evaluasi 

 

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

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

 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas! 

1. Sebutkan 3 macam sumber energi alternatif! 

 

 

2. Sebutkan 3 manfaat matahari sebagai sumber energi alternatif! 

 

 

 

3. Di rumah Nobita terdapat  1 televisi dengan daya 80 watt,  4 lampu dengan 

masing-masing daya 15 watt dan ricecooker  dengan daya 150 watt. 

Sedangkan di rumah Suneo terdapat 2 televisi dengan daya masing-masing 

tv 70 watt, 9 lampu dengan daya masing-masing lampu 10 watt serta 

sebuah kipas angin dengan daya 60 watt. Apakah jumlah daya listrik di 

rumah Nobita dan Suneo sama banyak! 

 

 

 

 

 

4. Jelaskan cara membuat bingkai foto menggunakan bahan yang tidak 

dipergunakan lagi! 
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Kunci jawaban 

No  Kunci jawaban Skor  Jumlah 

skor 
1.  Angin, Matahari 

Air, Panas bumi 
Bahan bakar bio 
 

1 
1 
1 

 
3 

2. Menghasilkan energi listrik 
Menghangatkan gedung 
Mengeringkan produk-produk pertanian 
 

1 
1 
1 

 
3 

3.  Diketahui: 
Rumah Nobita 

- 1 TV dengan daya 80 watt 
- 4 lampu dengan daya masing-masing 15 watt 

- 1 ricecooker dengan daya 150 watt 
Rumah Suneo 

- 2 TV dengan daya masing-masing 70 watt 
- 9 lampu dengan daya masing-masing 10 watt 

- 1 kipas angin dengan daya 60 watt 
Ditanyakan: apakah jumlah daya di rumah Nobita dan Suneo sama 

banyak? 
Dijawab:  
Rumah Nobita 
80 + (4 x 15) + 150 
80 + 60 +150 
290 watt 

Rumah Suneo 
(2 x 70) + (9 x 10) + 60 
140 + 90 + 60 
290 watt 

 
Jadi jumlah daya dirumah Nobita dan Suneo sama banyak yaitu 290 

watt 
 

 

 

 

 

 
1 
 

 

 
1 
 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

4. Cara membuat bingkai foto: 
- Buatlah pola bingkai foto sesuai dengan ukuran foto 
- Gunting kardus bekas sesuai pola yang telah dibuat 
- Lapisi kardus bekas dengan kertas kado 

- Pasang plastik mika bekas sesuai ukuran pola bingkai 
- Gabungkan lembar kardus bagian depan dan belakang 
- Pasangkan penyangga foto dibagian belakang bingkai 

 
1 
 
1 
 
1 
 

 

 

 
3 
 

 

 

Pedoman penilaian soal evaluasi 

Skor maksimal = (3 + 3 + 3 + 3) 

= 12 

Nilai : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
 𝑥 100 

Nilai maksimal: 
12

12 
 𝑥 100 = 100 
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Pedoman Penilaian Sikap Spiritual 

 

No. Nama Siswa Perubahan Tingkah Laku 

Bersyukur Berdoa  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Dst          

 

 

 

Rubrik Pengamatan Sikap Spiritual 

 

No Sikap 
Perubahan tingkah laku 

Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 

1. Bersyukur Siswa sering 

mengucapkan 

syukur setiap akhir 

aktifitas belajar 

ataupun saat 

mendapat sesuatu 

 

(4) 

Siswa kadang-

kadang 

mengucapkan 

syukur setiap akhir 

aktifitas belajar 

ataupun saat 

mendapat sesuatu 

(3) 

Siswa 

mengucapkan 

hanya pada saat 

akhir 

pembelajaran 

 

 

(2) 

Siswa tidak 

pernah 

mengucapkan 

syukur selama 

proses 

pembelajaran 

 

(1) 

2. Berdoa Siswa berdoa 

dengan 

memejamkan  mata, 

tenang, dan 

menengadahkan 

tangan 

 

(4) 

Siswa berdoa 

dengan tenang dan 

menengadahkan 

tangan 

 

 

 

(3) 

Siswa berdoa 

dengan 

menengadahkan 

tangan tetapi 

tidak tenang 

 

 

(2) 

Siswa tidak 

berdoa 

 

 

 

 

 

(1) 
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Pedoman Penilaian Sikap Sosial 

No. Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Rasa ingin 

tahu 
Teliti 

Berani 

mengekspresik

an diri 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Dst              

 

Rubrik Pengamatan Sikap Sosial 

No Sikap 
Perubahan tingkah laku 

Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 
1. Rasa ingin tahu Siswa sering 

bertanya selama 

proses 

pembelajaran dan 

mencari 

informasi 
(4) 

Siswa sesekali 

bertanya dan 

mencari 

informasi 
 
(3) 

Siswa hanya 

ikut mencari 

informasi 
 

 
(2) 

Siswa tidak 

bertanya sama 

sekali dan tidak 

mencari 

informasi 
(1) 

2. Teliti  Siswa melakukan 

pengecekan 

berulang-ulang 

setelah 

mengerjakan 

tugas/ soal 
(4) 

Siswa 

melakukan 

pengecekan 

sekali setelah 

mengerjakan 

tugas/soal 
(3) 

Siswa hanya 

melakukan 

pengecekan 

ulang pada soal 

yang dianggap 

sulit. 
(2) 

Tidak ada 

pengecekan 

ulang setelah 

siswa 

mengerjakan 

tugas/soal 
(1) 

3. Berani 

mengekspresikan 

diri 

Bentuk bingkai 

foto yang dibuat 

berbeda dengan 

contoh serta 
menggunakan 

berbagai bahan 

dan hiasan 
 

 
(4) 

Bentuk bingkai 

foto yang dibuat 

berbeda dengan 

contoh tetapi 

bahan dan hiasan 

yang digunakan 

hanya sedikit 
 

 
(3) 

Bentuk bingkai 

foto yang 

dibuat sama 

dengan contoh 

tetapi 

menggunakan 

bahan dan 

hiasan yang 

beragam 
(2) 

Bentuk bingkai 

foto yang 

dibuat sama 

dengan contoh 

serta bahan dan 

hiasan yang 

digunakan 

hanya sedikit 
 
(1) 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2 

 

Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika, Bahasa Indonesia, SBdP 

Kelas/semester : IV/ I 

Alokasi Waktu : 6x35 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, 

membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar  

Matematika. 

1.3 Menerima, menjalankan, danmenghargaiajaran agama yang dianutnya 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar  

3.4 Memahami faktor dan kelipatan bilangan serta bilangan prima 

3.5 Menentukan kelipatan persekutuan dua buah bilangan dan menentukan 

kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

4.1 Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen terkait 
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dengan aktivitas seharihari di rumah, sekolah, atau tempat bermain serta 

memeriksa kebenarannya. 

Bahasa Indonesia 

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia 

yang diakui sebagai bahasa persatuan yang kokoh dan sarana belajar untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan 

2.1  Memiliki kepedulian terhadap gaya, gerak, energi panas, bunyi, cahaya, dan 

energi alternatif melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 

SBdP 

1.1 Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing-masing 

daerah sebagai anugerah Tuhan 

2.1 Menujukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam berkarya seni 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media karya kreatif 

4.14 Membuat karya kerajinan asesoris dengan berbagai bahan dan teknik  

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Matematika 

1.3.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.3.2 Berdoa sesuai ajaran agama yang dianut 

2.2.1 Teliti menentukan kelipatan bilangan 

3.4.1 Menyebutkan kelipatan suatu bilangan  

3.5.1 Menentukan kelipatan persekutuan dua buah bilangan 

4.1.4 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK 
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Bahasa Indonesia 

1.1.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.1.2 Berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut 

2.1.1 Peduli manfaat minyak jarak 

3.1.2 Mengidentifikasi manfaat minyak jarak sebagai sumber energi alternatif dari 

teks bacaan 

4.1.3Membuatlaporan tentang manfaat minyak jarak dalam kehidupan sehari-hari. 

SBdP 

1.1.1 Bersyukur terhadap anugerah Tuhan YME 

1.1.2 Berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut 

2.1.1 Berani mengekspresikan diri saat membuat karya seni dengan meronce 

3.4.2 Menjelaskan cara membuat asesoris dengan meronce  menggunakan  bahan 

alam yang tidak dipergunakan lagi 

4.14.1 Berkreasi membuat suatu benda asesoris dengan cara meronce yang 

memanfaatkan bahan alam 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Kelipatan suatu bilangan, Kelipatan persekutuan, Kelipatan Persekutuan 

Terkecil (diadaptasi buku siswa hal:52, buku terampil berhitung 

matematika hal: 41) 

2. Manfaat minyak jarak (diadaptasi buku guru hal:73) 

3. Meronce (diadaptasi buku guru hal:74, buku siswa hal 56) 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Pembelajaran 

Tematik dengan Model 

Numbered Head Together 

berbantuan CD Interaktif 

Deskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

1. Kegiatan pendahuluan:  

a. mengaitkan pelajaran 

sekarang dengan 

pelajaran sebelumnya 

Kegiatan pendahuluan 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada 

siswa: 

a. Siapa diantara kalian yang pernah melihat 

lampu kelap-kelip? 

b. Apakah semua lampu pada lampu kelap-kelip 

menyala secara bersamaan? 

35 

menit 

b. menjelaskan tujuan 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tema 
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pembelajaran 

 

Selalu Berhemat Energi subtema Pemanfaatan 

Energi. 

c. memotivasi siswa 

 

 

3. Guru memberi motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

2. Guru memberika 

nomor kepada siswa 

4. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam 

setiap kelompok mendapat nomor. 

 

3. Guru menyajikan 

informasi berupa 

materi pelajaran yang 

akan dipelajari siswa 

dalam CD Interaktif 

(mengamati) 

Kegiatan Inti 

1. Siswa membuka CD Interaktif yang berisi materi 

pembelajaran tema Berhemat Energi dengan subtema 

Pemanfaatan energi (mengamati, menanya) 

2. Guru menerangkan pada siswa: “salah satu 

pemanfaatan energi adalah sebagai penerangan. 

Lampu penerangan dibuat dengan berbagai variasi, 

salah satunya adalah lampu kelap-kelip. Biasanya 

lampu kelap-kelip ini mempunyai warna yang beragam 

dan menyala secara bergantian.” Dijalan terdapat 

lampu kelap-kelip. Lampu tersebut berwarna merah 

dan hijau. Lampu merah menyala setiap 3 detik sekali, 

lampu hijau menyala setiap 2 detik sekali. Menurut 

kalian apakah kedua lampu tersebut dapat menyala 

secara bersamaan?” 

3. Siswa mencermati pertanyaan yang diberikan guru, 

mengamati nyala lampu merah dan hijau.  

4. Siswa mengamati loncatan bilangan 2 dan 3 pada garis 

bilangan sesuai dengan nyala lampu. 

5. siswa menyebutkan kelipatan bilangan 2 sesuai dengan 

loncatan bilangan 2 pada garis bilangan dan kelipatan 

bilangan 3 sesuai dengan loncatan bilangan 3 pada 

garis bilangan. 

6. Guru menerangkan bahwa dari kelipatan kedua 

bilangan tersebut memiliki persekutuan.  

7. Siswa mengerjakan kuis kelipatan bilangan secara 

kelompok. 

8. Siswa berdiskusi menyelesaikan kuis selanjutnya siswa 

yang nomornya ditunjuk mengklik jawaban pada CD 

Interaktif. 

9. Guru memberikan contoh soal cerita mengenai KPK 

120 

menit 
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kemudian menerangkan langkah-langkah pengerjaan 

soal cerita. Siswa mengamati penjelasan guru 

(mengamati) 

4. Guru memberikan 

masalah tugas-tugas 

latihan yang harus 

dikerjakan siswa. 

10. Siswa membuat pertanyaan da mencari jawaban pada 

kartu tanya. 

11. Guru memberikan soal latihan kepada siswa yang 

berkaitan dengan KPK. 

12. Siswa  kemudian mengerjakan soal cerita yang 

berkaitan dengan KPK dengan cermat dan teliti secara 

berkelompok 

5. Masing-masing siswa 

ikut berfikir, berdiskusi 

menyelesaikan tugas 

(mengumpukan 

informasi, mengasosiasi) 

13. masing-masing siswa ikut berpikir, berdiskusi untuk 

menemukan hasil dari soal cerita (mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi) 

6. Guru memanggil salah 

satu nomor dan siswa 

yang nomornya 

dipanggil 

mempresentasikan hasil 

kerja mereka 

(mengkomunikasikan)  

14. siswa yang nomornya dipanggil, maju kedepan  

menuliskan  pekerjaannya dipapan tulis. 

(mengkomunikasikan) 

 

7. Guru memberikan 

penguatan dan 

penjelasan tambahan, 

15. Guru memberikan penguatan dan pembetulan jika 

jawaban siswa salah. 

 

 16. Guru menjelaskan pada siswa: “ lampu penerangan 

banyak menggunakan energi listrik. Untuk 

menghasilkan energi listrik, kita dapat memanfaatkan 

tumbuhan karena tumbuhan dapat dijadikan sebagai 

sumber energi, salah satunya adalah tumbuhan jarak.” 

17. Guru memberikan teks bacan “Minyak Jarak Sebagai 

Sumber Energi Alternatif”. Kemudian siswa membuat 

laporan hasil pengamatan  manfaat minyak jarak. 

18. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan tugas. Setelah 

selesai guru memanggil salah satu nomor untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. 

19. Guru mengatakan pada siswa bahwa tumbuhan selain 

bisa digunakan sebagai energi alternatif dapat juga 

digunakan sebagai bahan pembuat kertas. Penggunaan 
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kertas perlu dihemat. Dan sekarang kita akan berkreasi 

memanfaatkan kertas bekas dengan teknik meronce. 

20. Siswa mengamati contoh dan cara pembuatan asesoris 

dengan meronce. (mengamati) 

21. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat 

asesoris dengan cara meronce dari bahan yang sudah 

tidak terpakai. (mengamati) 

22. Siswa membuat asesoris dari bahan yang sudah tidak 

terpakai secara kelompok. (mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi) 

23. Siswa memperlihatkan hasil kreasi mereka kepada 

teman-teman yang lain. (mengkomunikasikan) 

 

8. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran hari ini. 

Kegiatan Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilakukan 

50 

menit 

9. Pemberian soal evalusi 2. guru memberikan soal evalusi kepada siswa  kemudian 

siswa mengerjakan soal evalusia secara individu. 

 3. Guru memberikan PR atau tugas kepada  siswa untuk 

dikerjakan dirumah.  

 

F. Penilaian 

    1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian sikap: pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan: Tes tertulis 

c. Penilaian keterampilan: Unjuk kerja 

3. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian sikap: lembar pengamatan sikap 

b. Penilaian pengetahuan: Uraian 

c. Penilaian Ketermpilan: Rubrik 

 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber belajar 

     1. Media/alat 

         CD Interaktif, contoh roncean. 

     2. Bahan 

         Kertas bekas, tali, jarum. 
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     3. Sumber Belajar 

a. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk guru (2013:72-74),  

b. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk siswa (2013:52-56),  

c. Buku teks Tematik Terpadu Selalu Berhemat Energi 4b (2013:95-97),  

d. Buku terampil berhitung matematika 4 (2013:41-47). 

 

 

Semarang, 20 September 2014 

 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Kelas IV C      Peneliti 

 

 

  

 

 

Diyah Kurnia W, S.Pd    Siti Zulaekha Setiawati 

NIP. 198208302008012008        NIM: 1401410201 
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Bahan Ajar 

Lampu kelap-kelip 

Salah satu pemanfaatan energi adalah sebagai penerangan. Lampu penerangan 

dibuat dengan berbagai variasi, salah satunya adalah lampu kelap-kelip. Biasanya 

lampu kelap-kelip ini mempunyai warna yang beragam dan menyala secara 

bergantian. Sewaktu Made jalan-jalan kekota dengan keluarga yaitu Pak Andi, Bu 

Sari dan Ninung pada malam hari, 

dijalan Made melihat lampu kelap-

kelip. Lampu tersebut berwarna 

merah dan biru. Lampu merah 

menyala setiap 3 detik sekali, lampu 

biru menyala setiap 2 detik sekali. 

Menurut kalian apakah kedua lampu 

tersebut dapat menyala secara bersamaan?” 

 Kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan mempelajari kelipatan 

persekutuan suatu bilangan, ayo kita pelajari bersama-sama! 

Lampu warna merah menyala pada detik ke: 2, 4, 6, 8, 10, .... 

 

Lampu warna biru menyala pada detik ke: 3, 6, 9, 12, 15, .... 

 

 

 

 

 

 

Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan KPK dalam kehidupan sehari-hari. 

Mari kita perhatika contoh berikut ini! 

 

Jadi, cara mencari kelipatan sebuah bilangan adalah dengan mengalikan 

bilangan itu dengan bilangan asli (1, 2, 3, 4, 5, dst) 

Dengan demikian, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu 

dengan bilangan asli. 

 

Kelipatan yang sama dari dua bilangan disebut sebagai kelipatan persekutuan. 

Kelipatan yang sama dari dua bilangan yang paling kecil disebut kelipatan 

persekutuan terkecil (KPK) 
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Teman-teman, lampu kelap-kelip yang telah kita pelajari nyalanya tadi 

menggunakan energi listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, kita dapat 

memanfaatkan tumbuhan karena tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber 

energi, salah satunya adalah tumbuhan jarak. 

Kalian baca teks “Minyak Jarak” dengan cermat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman-teman, tumbuhan selain bisa digunakan sebagai energi alternatif dapat 

juga digunakan sebagai bahan pembuat kertas. Penggunaan kertas perlu dihemat. 

Salah satu cara menghemat kertas adalah dengan memanfaatkan kertas-kertas 

bekas dengan membuat asesoris dengan cara meronce. Kita perhatikan terlebih 

dahulu teknik meronce berikut ini! 

 

 

         MINYAK JARAK SEBAGAI SUMBER ENERGI 

ALTERNATIF 

  Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi 

alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyakyang diperoleh 

dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di 

Indonesia. 

 Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi 

untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti 

bahan bakar minyak, karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu 

keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, 

sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses 

pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh 

masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga 

biaya investasinya terbilang murah. Sehingga tidak  diperlukan modal 

yang tinggi. 
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Alat dan Bahan:  Majalah bekas/kertas kado bekas/daun kelapa, Lem, 

Sumpit/lidi, Penggaris, Pensil,Benang  

 

Langkah kerja: 

1. Buatlah pola dari kertas bekas    

2. Potonglah majalah/kertas kado sesuai pola.  

3. Lilitkan pola potongan kertas/majalah pada sumpit hingga membentuk 

gambar pola.  

4. Berikan lem pada ujung lilitan. 

5. Roncelah hasil gulungan sesuai kreasimu sendiri hingga membentuk 

kalung/gelang.  
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Media Pembelajaran 
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Soal Latihan 

 

Teman-teman kalian telah belajar cara menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan kelipatan persekutuan terkecil dari suatu nyala lampu kelap-kelip. 

Sekarang coba kalian selesaikan soal cerita berikut ini di buku kalian masing-

masing! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Made sedang memperhatikan 2 buah mercusuar yang menyalakan 

lampu setiap 20 detik dan 30 detik. Jika kedua mercusuar tersebut 

menyala secara bersamaan pada pukul 20:00, kapan kedua 

mercusuar tersebut menyala secara bersama lagi? 

 

 

 

 

2. Untuk keperluan membuat biofuel Pak Andi dan Pak Amir 

membeli buah jarak ke petani jarak. Pak Andi membeli setiap 4 

hari sekali. Pak Amir membeli setiap 5 hari sekali. Pada tanggal 1 

Januari mereka membeli, bersama-sama. Pada tanggal berapa 

mereka membeli buah jarak bersama-sama lagi? 
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Kunci jawaban penyelesaian soal cerita 

No  Kunci jawaban Skor 

 

1. 

 

Kelipatan 20: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 

Kelipatan 30: 30, 60, 90, 120, 150 

Kelipatan persekutuan: 60,120 

KPK: 60 

Jadi kedua kedua mercusuar akan menyala 60 detik kemudian atau 

1 menit kemudian yaitu pukul 20.01 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2. 

 

Kelipatan 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Kelipatan 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

Kelipatan persekutuan: 20, 40 

KPK: 20 

Jadi mereka akan membeli buah jarak bersama lagi pada tanggal 

21 September 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Daftar Periksa Penyelesaian Soal Cerita 

 

No  Kriteria  Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 

1. Kelengkapan 

langkah-

langkah 

pengerjaan 

Semua langkah-

langkah 

pengerjaan 

lengkap 

 

 

(4) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

kurang satu 

 

 

(3) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

kurang dua 

 

 

(2) 

Tidak 

mencantumk

an langkah-

langkah 

pengerjaan 

 

(1) 

2. Hasil 

pengerjaan 

soal 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

benar dan 

hasilnya benar 

 

 

(4) 

Langkah-

langkah 

pengerjaan 

benar tetapi 

hasil salah 

 

 

(3) 

Langkah 

pengerjaan 

ada yang 

salah tetapi 

hasilnya 

benar 

 

(2) 

Langkah 

pengerjaan 

salah dan 

hasilnya juga 

salah 

 

 

(1) 

Catatan: centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria. 

Penilaian  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙

8 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100, contoh 

(4+4)𝑥 2

8 𝑥 2
 𝑥 100 =  

16

16
 𝑥 100 = 100 
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Lembar Kerja 1 

 

Kalian telah membaca teks “Minyak Jarak Sebagai Sumber Energi”, sekarang 

kalian kalian buat laporan tentang minyak jarak yang meliputi  minimal 3 manfaat 

tanaman jarak serta minimal 3 keunggulan tanaman jarak sebagai pengganti bahan 

bakar! 

 

 

 

 

 

 

Manfaat tanaman jarak: 

Keunggulan tanaman jarak: 
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Kunci jawaban membuat laporan identifikasi  manfaat minyak jarak 

 

 

 

Daftar Periksa Identifikasi Manfaat Minyak Jarak 

No  Kriteria  Sangat  Baik Baik  Cukup  Kurang 

1. Manfaat 

tanaman 

jarak 

Menyebutkan 

3 manfaat 

tanaman 

jarak 

(4) 

Menyebutkan 

2 manfaat 

tanaman 

jarak 

(3) 

Menyebutkan 

1  manfaat 

tanaman 

jarak 

(2) 

Tidak 

menyebutkan 

manfaat 

tanaman jarak 

(1) 

2. Keunggulan 

tanaman 

jarak 

Menyebutkan 

3 keunggulan 

tanaman 

jarak 

(4) 

Menyebutkan 

2 keunggulan 

tanaman 

jarak 

(3) 

Menyebutkan 

1 keunggulan 

tanaman 

jarak 

(2) 

Tidak 

menyebutkan 

keungggulan 

tanaman jarak 

(1) 

Catatan: centang () pada bagian yang memenuhi kriteria 

 

Penilaian 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

8
 x 100, contoh 

4+4

8
 𝑥 100 = 

8

8
 𝑥 100 = 100 

 
Manfaat tanaman jarak: 

- Sebagai penghasil minyak 

- Sebagai pengganti bahan bakar minyak 

- Sebagai sumber energi alternatif  biodisel 

 

Keunggulan tanaman jarak: 

- Tanaman jarak mudah dibudidayakan, sehingga 

dapatmenjamin ketersediaan bahan mentahnya. 

- Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah 

dilakukan oleh masyarakat umum 

- tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya 

investasinya terbilang murah. Sehingga tidak  diperlukan 

modal yang tinggi 
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Lembar Kerja 2 

Buatlah assesoris gelang, kalung ataupun tirai jendela dengan cara meronce 

berdasarkan langkah-langkah berikut ini: 

 

1. Buatlah pola dari kertas bekas  

 

2. Potonglah majalah/kertas bekas sesuai pola.  

3. Lilitkan pola potongan kertas/majalah pada sumpit hingga membentuk 

gambar pola. 

 

 

4. Berikan lem pada ujung lilitan. 

5. Roncelah hasil gulungan sesuai kreasimu sendiri hingga membentuk 

kalung/gelang.  

6. Pajang hasil karya kalian di papan pajang! 

 

Daftar Periksa Meronce 

No Kriteria 
Keterangan 

Sangat Baik  Baik  Cukup Kurang 

1. Meronce 

secara 

mandiri 

Mampu 

membuat 

roncean secara 

mandiri 

(4) 

Membuat 

roncean dengan 

bantuan teman 

 

(3) 

Membuat 

roncean dengan 

bantuan guru 

 

(2) 

Membuat 

roncean dengan 

bantuan guru 

dan teman 

(1) 

2. Bahan 

untuk 

meronce 

Semua bahan 

yang digunakan 

merupakan 

bahan yang 

sudah tidak 

digunakan lagi 

(4) 

Sebagian bahan 

yang digunakan 

merupakan 

bahan yang 

sudah tidak 

digunakan lagi 

(3) 

Ada bahan yang 

merupakan 

bahan yang 

sudah tidak 

digunakan lagi 

 

(2) 

Tidak 

menggunakan 

bahan yang 

sudah tidak 

digunakan lagi 

 

(1) 

3. Pola 

roncean 

Menggunakan 

lebih dari 5 pola 

roncean 

(4) 

Menggunakan 

4-5 pola roncean 

 

(3) 

Menggunakan 3 

pola roncean 

 

(2) 

Menggunakan 

1-2 pola roncean 

 

(1) 

4. Kombinasi 

warna, 

pola dan 

kerapian 

bingkai 

foto 

Kombinasi 

warna, pola dan 

roncean rapi 

 

 

 

(4) 

Kombinasi 

warna, pola 

bagus tetapi 

roncean tidak 

rapi 

 

(3) 

Kombinasi 

warna, pola 

kurang bagus 

tetapi pekerjaan 

rapi 

 

(2) 

Kombinasi 

warna, pola 

tidak bagus. 

Hasil roncean 

juga tidak rapi 

 

(1) 

Catatan: centang () pada bagian yang memenuhi kriteria 
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Penilaian 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

16
 x 100, contoh 

4+4+4+4

16
 𝑥 100 = 

16

16
 𝑥 100 = 100 

Kisi-Kisi Penilaian 

 

No. Indikator Teknik Bentuk Instrumen 

 

1.1.1 
Matematika 

Bersyukur 

 

Non tes 

 

Pengamatan 

Lembar pengamatan 

sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

2.1.1 Teliti Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

3.4.1 Menyebutkan kelipatan suatu 

bilangan 

Tes tertulis Uraian Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

3.5.1 Menentukan kelipatan 

persekutuan dua buah bilangan 

Tes 

tertulis 

Uraian  Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.1.4 Menyelesaikan soal cerita yang 

berkaitan dengan KPK 

Non tes Unjuk kerja Rubrik 

 

1.1.1 
Bahasa Indonesia 

Bersyukur 

 

Non tes 

 

Pengamatan  

Lembar pengamatan 

sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

2.1.1 Peduli Non tes Pengamatan  Lembar pengamatan 

sikap 

3.1.2 Mengidentifikasi manfaat 

minyak jarak sebagai sumber 

energi alternatif dari teks 

bacaan 

Tes tertulis Uraian  Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.1.3 Membuatlaporan tentang 

manfaat minyak jarak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Non tes Unjuk kerja Rubrik  

 

1.1.1 
SBdP 

Bersyukur 

 

Non tes 

 

Pengamatan 

Lembar pengamatan 

sikap 

1.1.2 Berdoa Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

2.1.1 Berani mengekspresikan diri Non tes Pengamatan Lembar pengamatan 

sikap 

3.4.2 Menjelaskan cara membuat 

asesoris dengan meronce  

menggunakan  bahan alam 

yang tidak dipergunakan lagi 

Tes tertulis Uraian   Soal evaluasi 

Kunci jawaban 

4.14.1 Berkreasi membuat suatu 

benda asesoris dengan cara 

meronce yang memanfaatkan 

bahan alam 

Non tes Produk  Rubrik  
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Kisi-kisi soal evaluasi 

 

 

Mata 

pelajaran 
Kompetensi dasar Indikator 

Bentuk 

soal 

Nomor 

soal 

 

Bahasa 

Indonesia 

 

3.1 Menggali informasi 

dari teks laporan hasil 

pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, 

bunyi, dan cahaya dengan 

bantuan guru dan teman 

dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku  

 

3.1.2 

Mengidentifikasi 

manfaat minyak 

jarak sebagai 

sumber energi 

alternatif dari teks 

bacaan 

 

Uraian  

 

1 

 

Matematika  

 

3.4 Memahami faktor dan 

kelipatan bilangan serta 

bilangan prima 

 

 

3.4.1 

Menyebutkan 

kelipatan suatu 

bilangan  

 

 

 

Uraian  

 

 

3,4 

3.5 Menentukan kelipatan 

persekutuan dua buah 

bilangan dan menentukan 

kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) 

 

3.5.1 Menentukan 

kelipatan 

persekutuan dua 

buah bilangan 

 

Uraian  

 

5 

 

Seni Budaya 

dan 

Keterampilan 

 

3.4 Mengetahui berbagai 

alur cara dan pengolahan 

media karya kreatif 

 

 

3.4.1 Menjelaskan 

cara membuat 

asesoris dengan 

meronce  

menggunakan  

bahan alam yang 

tidak 

dipergunakan lagi 

 

Uraian 

 

 

 

2 
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Soal evaluasi 

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

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

 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas! 

1. Jelaskan manfaat jarak sebagai sumber energi alternatif! 

2. Jelaskan langkah-langkah meronce! 

 

Pada suatu lampu kelap-kelip terdapat 2 warna lampu yaitu lampu biru dan lampu 

kuning. Lampu biru menyala setiap 9 detik sekali, sedangkan lampu kuning 

menyala setiap 12 detik sekali. 

3. Pada detik keberapa saja lampu biru menyala? 

4. Pada detik keberapa saja lampu kuning menyala? 

5. Kapan lampu biru dan kuning menyala bersama-sama? 
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Kunci jawaban 

 

1. Manfaat jarak: menghasilkan minyak pengganti bahan bakar minyak, 

sebagai sumber energi alternatif biodisel. 

2. Langkah-langkah meronce: 

- Potong kertas bekas sesuai pola 

- Lilitkan pola potongan kertas pada sumpit dan gulung 

- Berikan lem pada ujung lilitan 

- Ronce hasil gulungan membentuk kalung/ gelang. 

3. Kelipatan 9: 9, 18, 27,36,45,54, 63, 72, 81, 90 

Jadi lampu biru menyala pada detik ke: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 

4. Kelipatan 12: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 

Jadi lampu kuning menyala pada detik ke: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 

108,120 

5. Kelipatan persekutun 9 dan 12: 36 dan 72 

Jadi lampu biru dan kuning menyala bersama-sama pada detik ke 36 dan 

72 

 

 

 

Pedoman penilaian soal evaluasi 

 

Setiap jawaban benar memiliki 2 

Jumlah skor maksimal = 5 x 2 = 10 

 

Nilai : 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
 𝑥 100 

 

Nilai maksimal: 
10

10
 𝑥 100 = 100 
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Pedoman Penilaian Sikap Spiritual 

 

 

No. Nama Siswa Perubahan Tingkah Laku 

Bersyukur Berdoa  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Dst          

 

 

Rubrik Pengamatan Sikap Spiritual 

 

No Sikap 
Perubahan tingkah laku 

Sangat Baik  Baik Cukup Kurang 

1. Bersyukur Siswa sering 

mengucapkan 

syukur setiap akhir 

aktifitas belajar 

ataupun saat 

mendapat sesuatu 

 

(4) 

Siswa kadang-

kadang 

mengucapkan 

syukur setiap akhir 

aktifitas belajar 

ataupun saat 

mendapat sesuatu 

(3) 

Siswa 

mengucapkan 

hanya pada saat 

akhir 

pembelajaran 

 

 

(2) 

Siswa tidak 

pernah 

mengucapkan 

syukur selama 

proses 

pembelajaran 

 

(1) 

2. Berdoa Siswa berdoa 

dengan 

memejamkan  mata, 

tenang, dan 

menengadahkan 

tangan 

 

(4) 

Siswa berdoa 

dengan tenang dan 

menengadahkan 

tangan 

 

 

 

(3) 

Siswa berdoa 

dengan 

menengadahkan 

tangan tetapi 

tidak tenang 

 

 

(2) 

Siswa tidak 

berdoa 

 

 

 

 

 

(1) 
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Pedoman Penilaian Sikap Sosial 

No. Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Rasa ingin tahu Peduli 

Berani 

mengekspresikan 

diri 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Dst              

 

 

Rubrik Pengamatan Sikap Sosial 

No Sikap 
Perubahan tingkah laku 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Rasa ingin 

tahu 

Siswa selalu 

bertanya 

selama proses 

pembelajaran 

 

(4) 

Siswa sering 

bertanya hanya 

pada saat 

penayangan 

CD Interaktif 

(3) 

Siswa hanya 

bertanya 1-2 

kali selama 

proses saat 

pembelajaran 

(2) 

Siswa tidak 

bertanya sama 

sekali selama 

proses 

pembelajaran 

(1) 

2. Peduli Ikut mencari 

informasi dan 

berdiskusi 

untuk 

menyelesaikan 

tugas 

 

(4) 

Ikut berdiskusi 

tetapi kurang  

mencari 

informasi 

untuk 

menyelesaikan 

tugas 

(3) 

Ikut mencari 

informasi tetapi 

tidak ikut 

berdiskusi 

menyelesaikan 

tugas 

 

(2) 

Tidak ikut 

mencari 

informasi dan 

berdiskusi untuk 

menyelesaikan 

tugas 

 

(1) 

3. Berani 

mengekspre

sikan diri 

Bentuk pola 

roncean 

bervariasi  

serta 

menggunakan 

Bentuk pola 

roncean 

bervariasi 

tetapi bahan 

yang 

 Bentuk pola 

roncean tidak 

bervariasi tetapi 

menggunakan 

bahan yang 

Bentuk pola 

roncean tidak 

bervariasi dan 

bahan yang 

digunakan 
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berbagai bahan  

 

(4) 

digunakan 

hanya sedikit 

(3) 

beragam 

 

(2) 

hanya sedikit 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 

Data Hasil Penelitian 
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DATA HASIL OBSERVASI PERILAKU GURU 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI 

DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER 

KELAS IV SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 
 

No Indikator perilaku guru 

Siklus I Siklus 2 

Pert.1 Pert. 2 
Rata-

rata 
Pert. 1 Pert. 2 

Rata-

rata 

1. Membuka pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran) 

2 3 2,5 3 3 3 

2. Menjelaskan materi dengan 

menggunakan CD interaktif 

(Keterampilan menjelaskan) 

2 3 2,5 3 4 3,5 

3. Melakukan tanya jawab 

dengan siswa (Keterampilan 

bertanya) 

2 2 2 3 3 3 

4. Membimbing diskusi siswa 

dengan model Numbered 

Head Together 

(Keterampilan membimbing 

diskusi, Keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

2 2 2 2 3 2,5 

5. Mengorganisasi pada saat 

memanggil nomor siswa dan 

siswa presentasi 

(Keterampilan mengelola 

kelas, keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

2 3 2,5 3 4 3,5 

6. Mengadakan variasi dalam 

pembelajaran dengan model 

NHT (Keterampilan 

mengadakan variasi) 

2 3 2,5 3 4 3,5 

7. Memberikan penguatan 

kepada siswa (Keterampilan 

memberi penguatan) 

1 1 1 3 3 3 

8. Menutup pembelajaran 

(Keterampilan menutup 

pelajaran) 

2 2 2 3 3 3 
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Jumlah skor 15 19 17 23 27 25 

Kriteria Cukup Baik Baik Baik 
Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU GURU DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 11 September 2014 

 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 
No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Membuka 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pembelajaran) 

a. Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu tema Selalu Berhemat 

energi 

 

2 

b. Melakukan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya 

 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Memberikan motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

 

2. Menjelaskan materi 

dengan 

menggunakan CD 

interaktif 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Penjelasan menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti siswa sesuai dengan 

tema Selalu Berhemat Energi 
 

3 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi yang 

sesuai dengan tema Selalu Berhemat 

Energi 

 

c. Perpindahan dalam menjelaskan materi 

antar mata pelajaran tidak terlihat 
 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan pemahaman, 

keraguan, atau ketidakmengertian ketika 

memperhatikan CD Interaktif dengan 
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tema Selalu Berhemat Energi. 

3. Melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas 

dan mudah dimengerti siswa 

 

 

 

 

2 

b. Pertanyaan diberikan secara bergiliran  

c. Pemberian waktu berfikir untuk siswa  

d. Memberikan tuntunan saat siswa 

kesulitan menjawab 
 

4. Membimbing 

diskusi siswa dengan 

model Numbered 

Head Together 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi, 

Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

a. Memperjelas tugas-tugas yang harus 

dikerjakan siswa untuk menghindari 

kesalahpahaman 

 

2 

b. Memberikan bantuan saat siswa 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

untuk memudahkan belajar siswa. 

 

c. Mengingatkan siswa cara menyusun 

laporan hasil kegiatan 
 

d. Membimbing siswa menyimpulkan hasil 

diskusi 

 

5. Mengorganisasi 

pada saat memanggil 

nomor siswa dan 

siswa presentasi 

(Keterampilan 

mengelola kelas, 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Guru memanggil nomor siswa dari 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 
 

2 

b. Memusatkan perhatian kelompok yang 

lain untuk memperhatikan presentasi 

dari siswa yang maju kedepan 

 

c. Menindaklanjuti hasil diskusi yang telah 

dipresentasikan dengan menambahi atau 

membetulkan pekerjaan siswa. 

 

d. Memberi penguatan kepada siswa yang 

telah mempresentasikan hasil diskusi 

 

6. Mengadakan variasi 

dalam pembelajaran 

dengan model NHT 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

 

a. Menggunakan media yang bervariasi 

dengan menampilkan penayangan CD 

Interaktif dengan tema Selalu Berhemat 

Energi  

 

 

2 

b. Menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi dengan mengorganisasi siswa 

dalam kegiatan kelompok dengan model 

Numbered Head Together 

 

c. Mengadakan kontak pandang dengan 

siswa saat pembelajaran dengan model 

NHT 

 

d. Perubahan posisi guru pada saat 

penayangan CD interaktif dan kegiatan 

kelompok dengan model NHT 

 

7. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

a. Memberikan penguatan dengan segera 

setelah siswa melakukan tindakan 

 

1 

b. Memberikan penguatan berupa kata-kata 

pujian seperti: bagus, baik, betul, benar, 

tepat sekali, pintar. 

 

c. Memberikan penguatan dengan 

senyuman, anggukan, tepuk tangan dan 

acungan jempol. 
 



450 

 

 

 

d. Memberikan penghargaan berupa benda 

seperti stiker, kartu bergambar, pensil 

atau pin. 

 

8. Menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

a. Meninjau kembali penguasaan siswa 

terhadap materi tema Selalu Berhemat 

Energi, dengan memberi kesempatan 

bertanya bagi siswa yang belum 

mengerti. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

b. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

c. Memberikan evaluasi terhadap kinerja 

siswa dengan memberikan soal-soal 

tertulis 

 

d. Memberi tindak lanjut dengan 

memberikan tugas mempelajari materi 

selanjutnya atau pekerjaan rumah (PR) 

 

Jumlah Skor 15 

 

Jumlah skor = 15,  Kategori = Cukup 

 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Lembar Pengamatan Perilaku Guru 

Skor Kategori 

24 ≤skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 ≤skor <24 Baik 

8 ≤ skor <16 Cukup 

0 ≤ skor <8 Kurang 

 

 

                Semarang,  11  September2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                    NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU GURU DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 13 September 2014 

 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 
No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Membuka 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pembelajaran) 

a. Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu tema Selalu Berhemat 

energi 

 

3 

b. Melakukan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya 
 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Memberikan motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

 

2. Menjelaskan materi 

dengan 

menggunakan CD 

interaktif 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Penjelasan menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti siswa sesuai dengan 

tema Selalu Berhemat Energi 
 

3 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi yang 

sesuai dengan tema Selalu Berhemat 

Energi 

 

c. Perpindahan dalam menjelaskan materi 

antar mata pelajaran tidak terlihat 

 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan pemahaman, 

keraguan, atau ketidakmengertian ketika 

memperhatikan CD Interaktif dengan 

tema Selalu Berhemat Energi. 
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3. Melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

(Keterampilan 

bertanya) 

 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas 

dan mudah dimengerti siswa 
 

 

 

2 

b. Pertanyaan diberikan secara bergiliran  

c. Pemberian waktu berfikir untuk siswa  

d. Memberikan tuntunan saat siswa 

kesulitan menjawab 

 

4. Membimbing 

diskusi siswa dengan 

model Numbered 

Head Together 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi, 

Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

a. Memperjelas tugas-tugas yang harus 

dikerjakan siswa untuk menghindari 

kesalahpahaman 

 

2 

b. Memberikan bantuan saat siswa 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

untuk memudahkan belajar siswa. 
 

c. Mengingatkan siswa cara menyusun 

laporan hasil kegiatan 
 

d. Membimbing siswa menyimpulkan hasil 

diskusi 

 

5. Mengorganisasi 

pada saat memanggil 

nomor siswa dan 

siswa presentasi 

(Keterampilan 

mengelola kelas, 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Guru memanggil nomor siswa dari 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

 

3 

b. Memusatkan perhatian kelompok yang 

lain untuk memperhatikan presentasi 

dari siswa yang maju kedepan 
 

c. Menindaklanjuti hasil diskusi yang telah 

dipresentasikan dengan menambahi atau 

membetulkan pekerjaan siswa. 

 

d. Memberi penguatan kepada siswa yang 

telah mempresentasikan hasil diskusi 
 

6. Mengadakan variasi 

dalam pembelajaran 

dengan model NHT 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

 

a. Menggunakan media yang bervariasi 

dengan menampilkan penayangan CD 

Interaktif dengan tema Selalu Berhemat 

Energi  

 

3 

b. Menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi dengan mengorganisasi siswa 

dalam kegiatan kelompok dengan model 

Numbered Head Together 

 

c. Mengadakan kontak pandang dengan 

siswa saat pembelajaran dengan model 

NHT 

 

d. Perubahan posisi guru pada saat 

penayangan CD interaktif dan kegiatan 

kelompok dengan model NHT 

 

7. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

a. Memberikan penguatan dengan segera 

setelah siswa melakukan tindakan 

 

1 

b. Memberikan penguatan berupa kata-kata 

pujian seperti: bagus, baik, betul, benar, 

tepat sekali, pintar. 

 

c. Memberikan penguatan dengan 

senyuman, anggukan, tepuk tangan dan 

acungan jempol. 

 

d. Memberikan penghargaan berupa benda  
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seperti stiker, kartu bergambar, pensil 

atau pin. 

8. Menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

a. Meninjau kembali penguasaan siswa 

terhadap materi tema Selalu Berhemat 

Energi, dengan memberi kesempatan 

bertanya bagi siswa yang belum 

mengerti. 

 

2 

b. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi 
 

c. Memberikan evaluasi terhadap kinerja 

siswa dengan memberikan soal-soal 

tertulis 

 

d. Memberi tindak lanjut dengan 

memberikan tugas mempelajari materi 

selanjutnya atau pekerjaan rumah (PR) 

 

Jumlah Skor 19 

 

Jumlah skor =  19  , Kategori = Baik 

 

 

Tabel Klasifikasi Lembar Pengamatan Perilaku Guru 

Skor Kategori 

24 ≤skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 ≤skor <24 Baik 

8 ≤ skor <16 Cukup 

0 ≤ skor <8 Kurang 

 

 

 

   Semarang,  13 September2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                    NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU GURU DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 17 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 
No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Membuka 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pembelajaran) 

a. Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu tema Selalu Berhemat 

energi 

 

3 

b. Melakukan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya 
 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Memberikan motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

 

2. Menjelaskan materi 

dengan 

menggunakan CD 

interaktif 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Penjelasan menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti siswa sesuai dengan 

tema Selalu Berhemat Energi 
 

3 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi yang 

sesuai dengan tema Selalu Berhemat 

Energi 

 

c. Perpindahan dalam menjelaskan materi 

antar mata pelajaran tidak terlihat 

 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan pemahaman, 

keraguan, atau ketidakmengertian ketika 

memperhatikan CD Interaktif dengan 

tema Selalu Berhemat Energi. 

 

3. Melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

(Keterampilan 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas 

dan mudah dimengerti siswa 
  

3 
b. Pertanyaan diberikan secara bergiliran  
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bertanya) 

 

c. Pemberian waktu berfikir untuk siswa  

d. Memberikan tuntunan saat siswa 

kesulitan menjawab 

 

4. Membimbing 

diskusi siswa dengan 

model Numbered 

Head Together 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi, 

Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

a. Memperjelas tugas-tugas yang harus 

dikerjakan siswa untuk menghindari 

kesalahpahaman 

 

2 

b. Memberikan bantuan saat siswa 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

untuk memudahkan belajar siswa. 

 

c. Mengingatkan siswa cara menyusun 

laporan hasil kegiatan 
 

d. Membimbing siswa menyimpulkan hasil 

diskusi 

 

5. Mengorganisasi 

pada saat memanggil 

nomor siswa dan 

siswa presentasi 

(Keterampilan 

mengelola kelas, 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Guru memanggil nomor siswa dari 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 
 

3 

b. Memusatkan perhatian kelompok yang 

lain untuk memperhatikan presentasi 

dari siswa yang maju kedepan 

 

c. Menindaklanjuti hasil diskusi yang telah 

dipresentasikan dengan menambahi atau 

membetulkan pekerjaan siswa. 

 

d. Memberi penguatan kepada siswa yang 

telah mempresentasikan hasil diskusi 
 

6. Mengadakan variasi 

dalam pembelajaran 

dengan model NHT 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

 

a. Menggunakan media yang bervariasi 

dengan menampilkan penayangan CD 

Interaktif dengan tema Selalu Berhemat 

Energi  

 

3 

b. Menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi dengan mengorganisasi siswa 

dalam kegiatan kelompok dengan model 

Numbered Head Together 

 

c. Mengadakan kontak pandang dengan 

siswa saat pembelajaran dengan model 

NHT 

 

d. Perubahan posisi guru pada saat 

penayangan CD interaktif dan kegiatan 

kelompok dengan model NHT 
 

7. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

a. Memberikan penguatan dengan segera 

setelah siswa melakukan tindakan 
 

3 

b. Memberikan penguatan berupa kata-kata 

pujian seperti: bagus, baik, betul, benar, 

tepat sekali, pintar. 

 

c. Memberikan penguatan dengan 

senyuman, anggukan, tepuk tangan dan 

acungan jempol. 

 

 
 

d. Memberikan penghargaan berupa benda 

seperti stiker, kartu bergambar, pensil 

atau pin. 
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8. Menutup 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

a. Meninjau kembali penguasaan siswa 

terhadap materi tema Selalu Berhemat 

Energi, dengan memberi kesempatan 

bertanya bagi siswa yang belum 

mengerti. 

 

3 

b. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi 
 

c. Memberikan evaluasi terhadap kinerja 

siswa dengan memberikan soal-soal 

tertulis 

 

d. Memberi tindak lanjut dengan 

memberikan tugas mempelajari materi 

selanjutnya atau pekerjaan rumah (PR) 

 

Jumlah Skor 23 

 

Jumlah skor =  23,  Kategori = Baik 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Lembar Pengamatan Perilaku Guru 

Skor Kategori 

24 ≤skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 ≤skor <24 Baik 

8 ≤ skor <16 Cukup 

0 ≤ skor <8 Kurang 

 

 

 

     Semarang,  17 September2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                    NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU GURU DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 20 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 
No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Membuka 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pembelajaran) 

a. Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari yaitu tema Selalu Berhemat 

energi 

 

3 

b. Melakukan apersepsi dengan 

mengaitkan materi pelajaran sekarang 

dengan pelajaran sebelumnya 
 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Memberikan motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

 

2. Menjelaskan materi 

dengan 

menggunakan CD 

interaktif 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Penjelasan menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti siswa sesuai dengan 

tema Selalu Berhemat Energi 
 

4 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi yang 

sesuai dengan tema Selalu Berhemat 

Energi 

 

c. Perpindahan dalam menjelaskan materi 

antar mata pelajaran tidak terlihat 
 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan pemahaman, 

keraguan, atau ketidakmengertian ketika 

memperhatikan CD Interaktif dengan 

tema Selalu Berhemat Energi. 

 

3. Melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

(Keterampilan 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas 

dan mudah dimengerti siswa 
 

 

 

 b. Pertanyaan diberikan secara bergiliran  
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bertanya) 

 

c. Pemberian waktu berfikir untuk siswa  3 

d. Memberikan tuntunan saat siswa 

kesulitan menjawab 

 

4. Membimbing 

diskusi siswa dengan 

model Numbered 

Head Together 

(Keterampilan 

membimbing 

diskusi, 

Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

a. Memperjelas tugas-tugas yang harus 

dikerjakan siswa untuk menghindari 

kesalahpahaman 

 

3 

b. Memberikan bantuan saat siswa 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

untuk memudahkan belajar siswa. 

 

c. Mengingatkan siswa cara menyusun 

laporan hasil kegiatan 
 

d. Membimbing siswa menyimpulkan hasil 

diskusi 

 

5. Mengorganisasi 

pada saat memanggil 

nomor siswa dan 

siswa presentasi 

(Keterampilan 

mengelola kelas, 

keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

a. Guru memanggil nomor siswa dari 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 
 

4 

b. Memusatkan perhatian kelompok yang 

lain untuk memperhatikan presentasi 

dari siswa yang maju kedepan 

 

c. Menindaklanjuti hasil diskusi yang telah 

dipresentasikan dengan menambahi atau 

membetulkan pekerjaan siswa. 

 

d. Memberi penguatan kepada siswa yang 

telah mempresentasikan hasil diskusi 
 

6. Mengadakan variasi 

dalam pembelajaran 

dengan model NHT 

(Keterampilan 

mengadakan variasi) 

 

a. Menggunakan media yang bervariasi 

dengan menampilkan penayangan CD 

Interaktif dengan tema Selalu Berhemat 

Energi  

 

4 

b. Menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi dengan mengorganisasi siswa 

dalam kegiatan kelompok dengan model 

Numbered Head Together 

 

c. Mengadakan kontak pandang dengan 

siswa saat pembelajaran dengan model 

NHT 

 

d. Perubahan posisi guru pada saat 

penayangan CD interaktif dan kegiatan 

kelompok dengan model NHT 
 

7. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan) 

a. Memberikan penguatan dengan segera 

setelah siswa melakukan tindakan 
 

3 

b. Memberikan penguatan berupa kata-kata 

pujian seperti: bagus, baik, betul, benar, 

tepat sekali, pintar. 

 

c. Memberikan penguatan dengan 

senyuman, anggukan, tepuk tangan dan 

acungan jempol. 
 

d. Memberikan penghargaan berupa benda 

seperti stiker, kartu bergambar, pensil 

atau pin. 

 

8. Menutup a. Meninjau kembali penguasaan siswa  3 
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pembelajaran 

(Keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

terhadap materi tema Selalu Berhemat 

Energi, dengan memberi kesempatan 

bertanya bagi siswa yang belum 

mengerti. 

b. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

c. Memberikan evaluasi terhadap kinerja 

siswa dengan memberikan soal-soal 

tertulis 
 

d. Memberi tindak lanjut dengan 

memberikan tugas mempelajari materi 

selanjutnya atau pekerjaan rumah (PR) 

 

Jumlah Skor 27 

 

Jumlah skor = 27 , Kategori = Sangat Baik 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Lembar Pengamatan Perilaku Guru 

Skor Kategori 

24 ≤skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 ≤skor <24 Baik 

8 ≤ skor <16 Cukup 

0 ≤ skor <8 Kurang 

 

 

 

     Semarang,  20 September2014 

        Observer  

 

  

 

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                    NIP. 198208302008012008 
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DATA HASIL OBSERVASI PERILAKU BELAJAR SISWA 

KELAS IV 

Siklus I Pertemuan 1 

N

o 

Indikator Perilaku 

belajar siswa 

Nama Siswa 
Jum-

lah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

W

DN 

A

M

F 

AD

S 

D

A

F 

FK

S 

F

R

D 

L

V 

NA RA

N 

TA

L 

1. Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pembelajaran 

(kegiatan emosional) 

2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 22 2,2 

2. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan (kegiatan 

lisan, kegiatan 

mental, kegiatan 

emosional) 

2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 17 1,7 

3. Memperhatikan 

penayangan CD 

Interaktif (kegiatan 

emosional, kegiatan 

visual, kegiatan 

metrik) 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2,1 

4. Melaksanakan 

diskusi kelompok 

(kegiatan mental, 

kegiatan menulis, 

kegiatan lisan) 

2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 17 1,7 

5. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

emosional, kegiatan 

menulis) 

2 2 3 1 3 2 1 2 2 3 21 2,1 

Jumlah Skor 11 9 11 9 10 8 8 10 10 12 98 9,8 

Kategori  - Cukup  
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DATA HASIL OBSERVASI PERILAKU BELAJAR SISWA 

KELAS IV 

Siklus I Pertemuan 2 

 

No 
Indikator Perilaku 

belajar siswa 

Nama Siswa 

Jumlah 

skor 

Rata

-rata 

skor 

W

D

N 

A

M

F 

A

D

S 

D

A

F 

F

K

S 

F

R

D 

L

V 

N

A 

R

A

N 

T

A

L 

1. Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pembelajaran 

(kegiatan emosional) 

2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 22 2,2 

2. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

(kegiatan lisan, 

kegiatan mental, 

kegiatan emosional 

3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 2 

3. Memperhatikan 

penayangan CD 

Interaktif (kegiatan 

emosional, kegiatan 

visual, kegiatan 

metrik) 

3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 24 2,4 

4. Melaksanakan diskusi 

kelompok (kegiatan 

mental, kegiatan 

menulis, kegiatan 

lisan) 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 20 2 

5. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

emosional, kegiatan 

menulis) 

2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 23 2,1 

Jumlah skor 109 10,9 

Kategori - Baik 
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DATA HASIL OBSERVASI PERILAKU BELAJAR SISWA 

KELAS IV 

Siklus II Pertemuan 1 

N

o 

Indikator Perilaku 

belajar siswa 

Nama Siswa 
Juml

ah 

skor 

Rata

-rata 

skor 

W

D

N 

A

M

F 

A

D

S 

D

A

F 

F

K

S 

F

R

D 

L

V 

N

A 

R

A

N 

T

A

L 

1. Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pembelajaran 

(kegiatan emosional) 

3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 27 2,7 

2. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

(kegiatan lisan, 

kegiatan mental, 

kegiatan emosional 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 22 2,2 

3. Memperhatikan 

penayangan CD 

Interaktif (kegiatan 

emosional, kegiatan 

visual, kegiatan 

metrik) 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 25 2,5 

4. Melaksanakan diskusi 

kelompok (kegiatan 

mental, kegiatan 

menulis, kegiatan 

lisan) 

2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 22 2,2 

5. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

emosional, kegiatan 

menulis) 

3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 26 2,6 

Jumlah skor 122 12,2 

Kategori    - Baik  
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DATA HASIL OBSERVASI PERILAKU BELAJAR SISWA 

KELAS IV 

Siklus II Pertemuan 2 

N

o 

Indikator Perilaku 

belajar siswa 

Nama Siswa Juml

ah 

skor 

Rata-

rata 

skor 
W

D

N 

A

M

F 

A

D

S 

D

A

F 

F

K

S 

F

R

D 

L

V 

N

A 

R

A

N 

T

A

L 

1. Mempersiapkan diri 

untuk menerima 

pembelajaran 

(kegiatan emosional) 

3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 30 3 

2. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

(kegiatan lisan, 

kegiatan mental, 

kegiatan emosional 

4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3,1 

3. Memperhatikan 

penayangan CD 

Interaktif (kegiatan 

emosional, kegiatan 

visual, kegiatan 

metrik) 

4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 31 3,1 

4. Melaksanakan diskusi 

kelompok (kegiatan 

mental, kegiatan 

menulis, kegiatan 

lisan) 

3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 26 2,6 

5. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

emosional, kegiatan 

menulis) 

3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35 3,5 

Jumlah skor 153 15,3 

Kategori 
 - Sangat 

Baik 
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INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT 

ENERGI DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 11 September 2014 

 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor yang tampak/muncul pada kolom tampak yang 

tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor 

W

D

N 

Skor 

A

M

F 

Skor 

A

D

S 

Skor 

D

A

F 

Skor 

F

K

S 

Skor 

F

R

D 

Skor 
L

V 
Skor 

N

A 
Skor 

R

A

N 

Skor 

T

A

L 

Skor 

1. Mempersiapkan 

diri untuk 

menerima 

pembelajaran 

(kegiatan 

emosional) 

a. Menunjukkan kegembiraan saat 

memasuki kelas 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
b. Menempati tempat duduk dengan 

tenang dan tertib 

          

c. Bersemangat saat menyiapkan 

peralatan belajar 
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 d. Memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pelajaran dengan 

tenang 

          

2. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan guru 

(kegiatan lisan, 

kegiatan mental, 

kegiatan 

emosional) 

 

a. Bersemangat mengacungkan 

tangan saat guru mengajukan 

pertanyaan tentang tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
b. Mencari pemecahan masalah atas 

pertanyaan yang diberikan guru 

          

c. Mengemukakan pendapat untuk 

menjawab pertanyaan guru 

          

d. Mengajukan pertanyaan tentang 

hal yang belum diketahui siswa 

          

3. Memperhatikan 

penayangan CD 

interaktif 

(kegiatan 

emosional 

kegiatan visual, 

kegiatan metrik) 

 

a. Menunjukkan sikap gembira 

dalam menggunakan CD 

Interaktif dengan tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

b. Membuka CD Interaktif tema 

Selalu Berhemat Energi dan 

memilih menu-menu dalam CD 

Interaktif 

          

c. Mengamati berbagai contoh, 

gambar maupun video yang 

terdapat dalam CD Interaktif 

tema Selalu Berhemat Energi 

          

d. Membaca materi yang tersaji 

dalam CD interaktif tema Selalu 

Berhemat Energi 

          

4. Melaksanakan 

diskusi kelompok 

(kegiatan mental, 

kegiatan menulis, 

kegiatan lisan) 

a. Menunjukkan upaya penyelesaian 

tugas tema Selalu Berhemat 

Energi dengan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

1 

  

 

 

 

1 

  

 

 

 

1 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 b. Berdiskusi untuk memutuskan           
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 jawaban yang paling tepat 

c. Menulis laporan hasil diskusi           

d. Mengemukakan/mempresentasik

an hasil diskusi dengan lancar 

          

5. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

emosional, 

kegiatan menulis) 

 

a. Mengerjakan soal evaluasi 

dengan tenang 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

b. Mengerjakan soal evaluasi secara 

individu 

          

c. Mengerjakan soal evaluasi sesuai 

dengan petunjuk pengerjaan 

          

d. Pengerjaan soal evaluasi tidak 

melebihi waktu yang ditentukan 

          

Jumlah Skor  11  9  11  9  10  8  8  10  10  13 

Kategori  B  C  B  C  B  C  C  B  B  B 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Skor Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor <15 Baik 

5 ≤ skor <10 Cukup 

0 ≤ skor <5 Kurang 

 

Semarang, 11 September 2014 

                 Observer  

 

 

  

 

Vita Ajeng 
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INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT 

ENERGI DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 13 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor yang tampak/muncul pada kolom tampak yang 

tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor 

W

D

N 

Skor 

A

M

F 

Skor 

A

D

S 

Skor 

D

A

F 

Skor 

F

K

S 

Skor 

F

R

D 

Skor 
L

V 
Skor 

N

A 
Skor 

R

A

N 

Skor 

T

A

L 

Skor 

1. Mempersiapkan 

diri untuk 

menerima 

pembelajaran 

(kegiatan 

emosional) 

 

a. Menunjukkan kegembiraan saat 

memasuki kelas 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

b. Menempati tempat duduk 

dengan tenang dan tertib 

          

c. Bersemangat saat menyiapkan 

peralatan belajar 

          

d. Memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pelajaran 
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dengan tenang 

2. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan guru 

(kegiatan lisan, 

kegiatan mental, 

kegiatan 

emosional) 

 

a. Bersemangat mengacungkan 

tangan saat guru mengajukan 

pertanyaan tentang tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

b. Mencari pemecahan masalah 

atas pertanyaan yang diberikan 

guru 

          

c. Mengemukakan pendapat untuk 

menjawab pertanyaan guru 

          

d. Mengajukan pertanyaan tentang 

hal yang belum diketahui siswa 

          

3. Memperhatikan 

penayangan CD 

interaktif 

(kegiatan 

emosional 

kegiatan visual, 

kegiatan metrik) 

 

a. Menunjukkan sikap gembira 

dalam menggunakan CD 

Interaktif dengan tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

b. Membuka CD Interaktif tema 

Selalu Berhemat Energi dan 

memilih menu-menu dalam CD 

Interaktif 

          

c. Mengamati berbagai contoh, 

gambar maupun video yang 

terdapat dalam CD Interaktif 

tema Selalu Berhemat Energi 

          

d. Membaca materi yang tersaji 

dalam CD interaktif tema 

Selalu Berhemat Energi 

 

          

4. Melaksanakan 

diskusi kelompok 

(kegiatan mental, 

kegiatan menulis, 

kegiatan lisan) 

a. Menunjukkan upaya 

penyelesaian tugas tema Selalu 

Berhemat Energi dengan 

mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber 
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 b. Berdiskusi untuk memutuskan 

jawaban yang paling tepat 

 2  2  2  2  2  1  2  2  2  3 

c. Menulis laporan hasil diskusi           

d. Mengemukakan/mempresentasi

kan hasil diskusi dengan lancar 

          

5. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

emosional, 

kegiatan menulis) 

 

a. Mengerjakan soal evaluasi 

dengan tenang 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

b. Mengerjakan soal evaluasi 

secara individu 

          

c. Mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan petunjuk 

pengerjaan 

          

d. Pengerjaan soal evaluasi tidak 

melebihi waktu yang ditentukan 

          

Jumlah Skor  12  10  12  10  11  9  10  11  10  14 

  B  B  B  B  B  C  B  B  B  B 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Skor Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor <15 Baik 

5 ≤ skor <10 Cukup 

0 ≤ skor <5 Kurang 

 

Semarang, 13 September 2014 

                 Observer  

 

  

 

Anisatu Fithratin Ni’mah 
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INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT 

ENERGI DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 17 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor yang tampak/muncul pada kolom tampak yang 

tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor 

W

D

N 

Skor 

A

M

F 

Skor 

A

D

S 

Skor 

D

A

F 

Skor 

F

K

S 

Skor 

F

R

D 

Skor 
L

V 
Skor 

N

A 
Skor 

R

A

N 

Skor 

T

A

L 

Skor 

1. Mempersiapkan 

diri untuk 

menerima 

pembelajaran 

(kegiatan 

emosional) 

 

a. Menunjukkan kegembiraan saat 

memasuki kelas 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

b. Menempati tempat duduk 

dengan tenang dan tertib 

          

c. Bersemangat saat menyiapkan 

peralatan belajar 

          

d. Memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pelajaran 
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dengan tenang 

2. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan guru 

(kegiatan lisan, 

kegiatan mental, 

kegiatan 

emosional) 

 

a. Bersemangat mengacungkan 

tangan saat guru mengajukan 

pertanyaan tentang tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

b. Mencari pemecahan masalah 

atas pertanyaan yang diberikan 

guru 

          

c. Mengemukakan pendapat untuk 

menjawab pertanyaan guru 

          

d. Mengajukan pertanyaan tentang 

hal yang belum diketahui siswa 

 

          

3. Memperhatikan 

penayangan CD 

interaktif 

(kegiatan 

emosional 

kegiatan visual, 

kegiatan metrik) 

 

a. Menunjukkan sikap gembira 

dalam menggunakan CD 

Interaktif dengan tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

b. Membuka CD Interaktif tema 

Selalu Berhemat Energi dan 

memilih menu-menu dalam CD 

Interaktif 

          

c. Mengamati berbagai contoh, 

gambar maupun video yang 

terdapat dalam CD Interaktif 

tema Selalu Berhemat Energi 

          

d. Membaca materi yang tersaji 

dalam CD interaktif tema 

Selalu Berhemat Energi 

 

          

4. Melaksanakan 

diskusi kelompok 

(kegiatan mental, 

kegiatan menulis, 

kegiatan lisan) 

a. Menunjukkan upaya 

penyelesaian tugas tema Selalu 

Berhemat Energi dengan 

mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

3 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

3 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 
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 b. Berdiskusi untuk memutuskan 

jawaban yang paling tepat 

          

c. Menulis laporan hasil diskusi           

d. Mengemukakan/mempresentasi

kan hasil diskusi dengan lancar 

          

5. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

emosional, 

kegiatan menulis) 

 

a. Mengerjakan soal evaluasi 

dengan tenang 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

b. Mengerjakan soal evaluasi 

secara individu 

          

c. Mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan petunjuk 

pengerjaan 

          

d. Pengerjaan soal evaluasi tidak 

melebihi waktu yang ditentukan 

          

Jumlah Skor  14  11  13  11  12  11  12  12  12  14 

Kategori  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Skor Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor <15 Baik 

5 ≤ skor <10 Cukup 

0 ≤ skor <5 Kurang 

 

Semarang, 17 September 2014 

                 Observer  

 

  

 

Anisatu Fithratin Ni’mah 
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INSTRUMEN PENGAMATAN PERILAKU BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT 

ENERGI DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 
Siklus II Pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 20 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor yang tampak/muncul pada kolom tampak yang 

tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor 

W

D

N 

Skor 

A

M

F 

Skor 

A

D

S 

Skor 

D

A

F 

Skor 

F

K

S 

Skor 

F

R

D 

Skor 
L

V 
Skor 

N

A 
Skor 

R

A

N 

Skor 

T

A

L 

Skor 

1. Mempersiapkan 

diri untuk 

menerima 

pembelajaran 

(kegiatan 

emosional) 

 

a. Menunjukkan kegembiraan saat 

memasuki kelas 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

b. Menempati tempat duduk 

dengan tenang dan tertib 

          

c. Bersemangat saat menyiapkan 

peralatan belajar 

          

d. Memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pelajaran 
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dengan tenang 

2. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan guru 

(kegiatan lisan, 

kegiatan mental, 

kegiatan 

emosional) 

 

a. Bersemangat mengacungkan 

tangan saat guru mengajukan 

pertanyaan tentang tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

b. Mencari pemecahan masalah 

atas pertanyaan yang diberikan 

guru 

          

c. Mengemukakan pendapat untuk 

menjawab pertanyaan guru 

          

d. Mengajukan pertanyaan tentang 

hal yang belum diketahui siswa 

 

          

3. Memperhatikan 

penayangan CD 

interaktif 

(kegiatan 

emosional 

kegiatan visual, 

kegiatan metrik) 

 

a. Menunjukkan sikap gembira 

dalam menggunakan CD 

Interaktif dengan tema Selalu 

Berhemat Energi 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

b. Membuka CD Interaktif tema 

Selalu Berhemat Energi dan 

memilih menu-menu dalam CD 

Interaktif 

          

c. Mengamati berbagai contoh, 

gambar maupun video yang 

terdapat dalam CD Interaktif 

tema Selalu Berhemat Energi 

          

d. Membaca materi yang tersaji 

dalam CD interaktif tema 

Selalu Berhemat Energi 

 

          

4. Melaksanakan 

diskusi kelompok 

(kegiatan mental, 

kegiatan menulis, 

kegiatan lisan) 

a. Menunjukkan upaya 

penyelesaian tugas tema Selalu 

Berhemat Energi dengan 

mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber 

  

 

 

 

3 

  

 

 

 

3 

  

 

 

 

3 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

3 

  

 

 

 

3 

  

 

 

 

3 
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 b. Berdiskusi untuk memutuskan 

jawaban yang paling tepat 

          

c. Menulis laporan hasil diskusi           

d. Mengemukakan/mempresentasi

kan hasil diskusi dengan lancar 

          

5. Mengerjakan soal 

evaluasi (kegiatan 

emosional, 

kegiatan menulis) 

 

a. Mengerjakan soal evaluasi 

dengan tenang 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

b. Mengerjakan soal evaluasi 

secara individu 

          

c. Mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan petunjuk 

pengerjaan 

          

d. Pengerjaan soal evaluasi tidak 

melebihi waktu yang ditentukan 

          

Jumlah Skor  17  14  16  14  16  12  14  16  16  18 

Kategori  SB  B  SB  B  SB  B  B  SB  SB  SB 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Skor Kategori 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor <15 Baik 

5 ≤ skor <10 Cukup 

0 ≤ skor <5 Kurang 

Semarang, 20 September 2014 

                    Observer  

 

 

  

 

        Umi Ratih
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DATA HASIL OBSERVASI MEDIA PEMBELAJARANTEMA 

SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER 

 

No 
Indikator Media 

Pembelajaran 

Siklus I Siklus 2 

Pert.1 Pert. 2 
Rata-

rata 
Pert. 1 Pert. 2 

Rata-

rata 

1. Ketepatan media dengan 

tujuan pembelajaran 

4 3 3,5 4 4 4 

2. Ketepatan untuk mendukung 

isi pelajaran 

2 2 2 2 3 2,5 

3. Dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang 

bermakna 

2 3 2,5 4 4 4 

Jumlah skor 8 8 8 10 11 10,5 

Kriteria Baik  Baik  Baik  
Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 
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INSTRUMEN PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 11 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Ketepatan media 

dengan tujuan 

pembelajaran 

 

a. Sesuai dengan tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan 

 

4 

b. Melibatkan kegiatan fisik  

c. Berisi konsep-konsep yang perlu 

dipahami siswa 

 

d. Terdapat tugas-tugas yang harus 

dilakukan siswa 

 

2. Ketepatan untuk 

mendukung isi 

pelajaran 

 

a. Sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran siswa 

 

2 

b. Menampilkan hal-hal yang konkrit  

c. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari umum ke khusus 

 

d. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari hal-hal yang sederhana ke 

hal-hal yang kompleks 
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3. Dapat menciptakan 

pengalaman belajar 

yang bermakna 

 

a. Siswa mendemonstrasikan sendiri 

penggunaan media pembelajaran 

 

2 

b. Siswa melakukan kegiatan belajar 

mengamati berbagai materi, contoh, 

dan gambar dalam media 

pembelajaran 

 

c. Siswa  melakukan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan/ tugas 

 

d. Mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru. 

 

Jumlah Skor 8 

 

Jumlah Skor = 8, Kategori = Baik 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Media  

Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor <9 Baik 

3≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor <3 Kurang 

 

 

 

 

Semarang, 11 September  2014 

        Observer  

 

  

 

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                    NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus I Pertemuan 2 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 13 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Ketepatan media 

dengan tujuan 

pembelajaran 

 

a. Sesuai dengan tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan 

 

3 

b. Melibatkan kegiatan fisik  

c. Berisi konsep-konsep yang perlu 

dipahami siswa 

 

d. Terdapat tugas-tugas yang harus 

dilakukan siswa 

 

2. Ketepatan untuk 

mendukung isi 

pelajaran 

 

a. Sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran siswa 

 

2 

b. Menampilkan hal-hal yang konkrit  

c. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari umum ke khusus 

 

d. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari hal-hal yang sederhana ke 

hal-hal yang kompleks 
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3. Dapat menciptakan 

pengalaman belajar 

yang bermakna 

 

a. Siswa mendemonstrasikan sendiri 

penggunaan media pembelajaran 

 

3 

b. Siswa melakukan kegiatan belajar 

mengamati berbagai materi, contoh, 

dan gambar dalam media 

pembelajaran 

 

c. Siswa  melakukan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan/ tugas 

 

d. Mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru. 

 

Jumlah Skor 8 

 

Jumlah Skor = 8, Kategori = Baik 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Media  

Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor <9 Baik 

3≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor <3 Kurang 

 

 

 

Semarang, 13 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                           NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 17 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Ketepatan media 

dengan tujuan 

pembelajaran 

 

a. Sesuai dengan tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan 

 

4 

b. Melibatkan kegiatan fisik  

c. Berisi konsep-konsep yang perlu 

dipahami siswa 

 

d. Terdapat tugas-tugas yang harus 

dilakukan siswa 

 

2. Ketepatan untuk 

mendukung isi 

pelajaran 

 

a. Sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran siswa 

 

2 

b. Menampilkan hal-hal yang konkrit  

c. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari umum ke khusus 

 

d. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari hal-hal yang sederhana ke 

hal-hal yang kompleks 
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3. Dapat menciptakan 

pengalaman belajar 

yang bermakna 

 

a. Siswa mendemonstrasikan sendiri 

penggunaan media pembelajaran 

 

4 

b. Siswa melakukan kegiatan belajar 

mengamati berbagai materi, contoh, 

dan gambar dalam media 

pembelajaran 

 

c. Siswa  melakukan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan/ tugas 

 

d. Mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru. 

 

Jumlah Skor 10 

 

Jumlah Skor = 10 , Kategori = Sangat Baik 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Media  

Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor <9 Baik 

3≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor <3 Kurang 

 

 

 

 

Semarang, 17 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                             NIP. 198208302008012008 

 

 

 

 

 



483 

 

 

 

INSTRUMEN PENGAMATAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 20 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Ketepatan media 

dengan tujuan 

pembelajaran 

 

a. Sesuai dengan tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan 

 

4 

b. Melibatkan kegiatan fisik  

c. Berisi konsep-konsep yang perlu 

dipahami siswa 

 

d. Terdapat tugas-tugas yang harus 

dilakukan siswa 

 

2. Ketepatan untuk 

mendukung isi 

pelajaran 

 

a. Sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran siswa 

 

3 

b. Menampilkan hal-hal yang konkrit  

c. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari umum ke khusus 

 

d. Materi dalam media pembelajaran 

disusun dari hal-hal yang sederhana ke 

hal-hal yang kompleks 
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3. Dapat menciptakan 

pengalaman belajar 

yang bermakna 

 

a. Siswa mendemonstrasikan sendiri 

penggunaan media pembelajaran 

 

4 

b. Siswa melakukan kegiatan belajar 

mengamati berbagai materi, contoh, 

dan gambar dalam media 

pembelajaran 

 

c. Siswa  melakukan diskusi untuk 

memecahkan permasalahan/ tugas 

 

d. Mampu memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru. 

 

Jumlah Skor 11 

 

Jumlah Skor = 11, Kategori = Sangat Baik 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Media  

Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor <9 Baik 

3≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor <3 Kurang 

 

 

 

 

Semarang, 20 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                    NIP. 198208302008012008 
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DATA HASIL OBSERVASI MATERI PEMBELAJARANTEMA 

SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER 

 

No 
Indikator materi 

pembelajaran 

Siklus I Siklus 2 

Pert.1 Pert. 2 
Rata-

rata 
Pert. 1 Pert. 2 

Rata-

rata 

1. Kesesuaian materi pelajaran 

dengan tujuan pembelajaran 

3 4 3,5 4 4 4 

2. Ada keseimbangan antara 

keluasan dan kedalaman 

materi dengan waktu tersedia 

1 2 1,5 3 4 3,5 

3. Materi pembelajaran 

sistematis dan kontekstual 

3 3 3 3 4 3,5 

Jumlah skor 7 9 8 10 12 11 

Kriteria Baik  
Sangat 

Baik  
Baik  

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 
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INSTRUMEN PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 11 September 2014 

 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kesesuaian materi 

pelajaran dengan 

tujuan 

pembelajaran 

 

a. Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

 

3 

b. Materi pelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa disertai dengan 

gambar-gambar ilustrasi dan contoh.  

 

c. Materi pelajaran sesuai dengan tema 

Selalu Berhemat Energi dan dikaitkan 

dengan mata pelajaran lain. 

 

d. Materi pelajaran sesuai untuk digunakan 

dalam CD Interaktif 

 

2. Ada keseimbangan 

antara keluasan 

dan kedalaman 

materi dengan 

waktu tersedia 

 

a. Pemberian materi pelajaran tidak 

melebihi waktu yang telah ditetapkan  

 

1 

b. Tingkat kesulitan materi sesuai dengan 

tahap berfikir siswa 

 

c. Ruang lingkup materi fokus pada topik 

yang diajarkan pada siswa 

 

d. Materi tidak terlalu sedikit.  

3. Materi a. Materi pembelajaran dikaitkan dengan  3 
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pembelajaran 

sistematis dan 

kontekstual 

 

mapel lain dan tidak terlihat terpisah-

pisah antar mapel 

b. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan secara 

sistematis dari umum ke khusus 

 

c. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan dari yang 

mudah ke yang sukar 

 

d. Materi pembelajaran kontekstual sesuai 

dengan tema Selalu Berhemat Energi 

 

 

Jumlah Skor 

 

7 

 

Jumlah Skor =  7, Kategori = Baik 

 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Materi 

Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor <9 Baik 

3≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor <3 Kurang 

 

 

 

 

Semarang, 11 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                            NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 13 September 2014 

 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kesesuaian materi 

pelajaran dengan 

tujuan 

pembelajaran 

 

a. Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

 

4 

b. Materi pelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa disertai dengan 

gambar-gambar ilustrasi dan contoh.  

 

c. Materi pelajaran sesuai dengan tema 

Selalu Berhemat Energi dan dikaitkan 

dengan mata pelajaran lain. 

 

d. Materi pelajaran sesuai untuk digunakan 

dalam CD Interaktif 

 

2. Ada keseimbangan 

antara keluasan 

dan kedalaman 

materi dengan 

waktu tersedia 

 

a. Pemberian materi pelajaran tidak 

melebihi waktu yang telah ditetapkan  

 

2 

b. Tingkat kesulitan materi sesuai dengan 

tahap berfikir siswa 

 

c. Ruang lingkup materi fokus pada topik 

yang diajarkan pada siswa 

 

d. Materi tidak terlalu sedikit.  

3. Materi a. Materi pembelajaran dikaitkan dengan  3 
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pembelajaran 

sistematis dan 

kontekstual 

 

mapel lain dan tidak terlihat terpisah-

pisah antar mapel 

b. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan secara 

sistematis dari umum ke khusus 

 

c. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan dari yang 

mudah ke yang sukar 

 

d. Materi pembelajaran kontekstual sesuai 

dengan tema Selalu Berhemat Energi 

 

 

Jumlah Skor 

 

9 

 

Jumlah Skor =  9 ,  Kategori = Sangat Baik  

 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Materi 

Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor <9 Baik 

3≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor <3 Kurang 

 

 

 

 

Semarang, 13 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                            NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus II Pertemuan 1 

 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 17 September 2014 

 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kesesuaian materi 

pelajaran dengan 

tujuan 

pembelajaran 

 

a. Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

 

4 

b. Materi pelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa disertai dengan 

gambar-gambar ilustrasi dan contoh.  

 

c. Materi pelajaran sesuai dengan tema 

Selalu Berhemat Energi dan dikaitkan 

dengan mata pelajaran lain. 

 

d. Materi pelajaran sesuai untuk digunakan 

dalam CD Interaktif 

 

2. Ada keseimbangan 

antara keluasan 

dan kedalaman 

materi dengan 

waktu tersedia 

 

a. Pemberian materi pelajaran tidak 

melebihi waktu yang telah ditetapkan  

 

3 

b. Tingkat kesulitan materi sesuai dengan 

tahap berfikir siswa 

 

c. Ruang lingkup materi fokus pada topik 

yang diajarkan pada siswa 

 

d. Materi tidak terlalu sedikit.  
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3. Materi 

pembelajaran 

sistematis dan 

kontekstual 

 

a. Materi pembelajaran dikaitkan dengan 

mapel lain dan tidak terlihat terpisah-

pisah antar mapel 

 

3 

b. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan secara 

sistematis dari umum ke khusus 

 

c. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan dari yang 

mudah ke yang sukar 

 

d. Materi pembelajaran kontekstual sesuai 

dengan tema Selalu Berhemat Energi 

 

 

Jumlah Skor 

 

10 

 

Jumlah Skor =  10, Kategori = Sangat Baik  

 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Materi 

Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor <9 Baik 

3≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor <3 Kurang 

 

 

 

 

Semarang, 17 September  2014 

        Observer  

 

  

 

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                             NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 20 September 2014 

 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Kesesuaian materi 

pelajaran dengan 

tujuan 

pembelajaran 

 

a. Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

 

4 

b. Materi pelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa disertai dengan 

gambar-gambar ilustrasi dan contoh.  

 

c. Materi pelajaran sesuai dengan tema 

Selalu Berhemat Energi dan dikaitkan 

dengan mata pelajaran lain. 

 

d. Materi pelajaran sesuai untuk digunakan 

dalam CD Interaktif 

 

2. Ada keseimbangan 

antara keluasan 

dan kedalaman 

materi dengan 

waktu tersedia 

 

a. Pemberian materi pelajaran tidak 

melebihi waktu yang telah ditetapkan  

 

4 

b. Tingkat kesulitan materi sesuai dengan 

tahap berfikir siswa 

 

c. Ruang lingkup materi fokus pada topik 

yang diajarkan pada siswa 

 

d. Materi tidak terlalu sedikit.  
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3. Materi 

pembelajaran 

sistematis dan 

kontekstual 

 

a. Materi pembelajaran dikaitkan dengan 

mapel lain dan tidak terlihat terpisah-

pisah antar mapel 

 

4 

b. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan secara 

sistematis dari umum ke khusus 

 

c. Materi pembelajaran tema Selalu 

Berhemat Energi diberikan dari yang 

mudah ke yang sukar 

 

d. Materi pembelajaran kontekstual sesuai 

dengan tema Selalu Berhemat Energi 

 

 

Jumlah Skor 

 

12 

 

Jumlah Skor =  12, Kategori = Sangat Baik 

 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Materi 

Pembelajaran 

 

Skor Kategori 

 9≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6≤ skor <9 Baik 

3≤ skor <6 Cukup 

0 ≤ skor <3 Kurang 

 

 

 

 

Semarang, 20 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                        NIP. 198208302008012008 
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DATA HASIL OBSERVASI IKLIM PEMBELAJARANTEMA 

SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER 

 

 

No Indikator iklim pembelajaran 

Siklus I Siklus 2 

Pert.1 Pert. 2 
Rata-

rata 
Pert. 1 Pert. 2 

Rata-

rata 

1. Menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif 

dan serasi 

2 2 2 3 3 3 

2. Mengatur tata ruang kelas 

yang kondusif untuk 

kepentingan pengajaran 

1 2 1,5 2 3 2,5 

Jumlah skor 3 4 3,5 5 6 5,5 

Kriteria Cukup   Baik   Cukup  Baik  
Sangat 

baik 
Baik  
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INSTRUMEN PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 11 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Menciptakan iklim 

pembelajaran yang 

kondusif dan serasi 

 

a. Mengembangkan sikap siswa 

yang telah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

memberikan dukungan positif 

 

2 

b. Menegur siswa yang melakukan 

tindakan menyimpang 

 

c. Menanggapi dan menghadapi 

sikap siswa yang keras dengan 

tenang. 

 

d. Memberi penghargaan dan 

pemeliharaan semangat kerja 

 

2. Mengatur tata 

ruang kelas yang 

kondusif untuk 

kepentingan 

pengajaran 

a. Pengaturan tempat duduk siswa 

sesuai dengan kegiatan yang 

sedang berlangsung 

 

1 
b. Pengaturan media pembelajaran 

CD Interaktif yang mudah untuk 

dijangkau semua siswa, tidak 

hanya satu siswa dalam kelompok 

 

c. Pemeliharaan kebersihan kelas  
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d. Pengaturan cahaya pada saat 

panayangan CD Interaktif 

 

 

Jumlah Skor 

 

3 

 

Jumlah Skor =  3, Kategori = Cukup 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Iklim Pembelajaran 

Skor Kategori 

6≤ skor ≤ 8 Sangat Baik 

4≤ skor <6 Baik 

2≤ skor <4 Cukup 

0 ≤ skor <2 Kurang 

 

 

Semarang, 11 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                      NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus I Pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 13 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Menciptakan iklim 

pembelajaran yang 

kondusif dan serasi 

 

a. Mengembangkan sikap siswa 

yang telah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

memberikan dukungan positif 

 

2 

b. Menegur siswa yang melakukan 

tindakan menyimpang 

 

c. Menanggapi dan menghadapi 

sikap siswa yang keras dengan 

tenang. 

 

d. Memberi penghargaan dan 

pemeliharaan semangat kerja 

 

2. Mengatur tata 

ruang kelas yang 

kondusif untuk 

kepentingan 

pengajaran 

a. Pengaturan tempat duduk siswa 

sesuai dengan kegiatan yang 

sedang berlangsung 

 

2 
b. Pengaturan media pembelajaran 

CD Interaktif yang mudah untuk 

dijangkau semua siswa, tidak 

hanya satu siswa dalam kelompok 

 

c. Pemeliharaan kebersihan kelas  
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d. Pengaturan cahaya pada saat 

panayangan CD Interaktif 

 

 

Jumlah Skor 

 

4 

 

Jumlah Skor = 4,  Kategori = Baik 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Iklim Pembelajaran 

Skor Kategori 

6≤skor ≤ 8 Sangat Baik 

4≤skor <6 Baik 

2≤skor <4 Cukup 

0 ≤skor <2 Kurang 

 

 

 

Semarang, 13 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                        NIP. 198208302008012008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



499 

 

 

 

INSTRUMEN PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus II Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 17 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Menciptakan iklim 

pembelajaran yang 

kondusif dan serasi 

 

a. Mengembangkan sikap siswa 

yang telah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

memberikan dukungan positif 

 

3 

b. Menegur siswa yang melakukan 

tindakan menyimpang 

 

c. Menanggapi dan menghadapi 

sikap siswa yang keras dengan 

tenang. 

 

d. Memberi penghargaan dan 

pemeliharaan semangat kerja 

 

2. Mengatur tata 

ruang kelas yang 

kondusif untuk 

kepentingan 

pengajaran 

a. Pengaturan tempat duduk siswa 

sesuai dengan kegiatan yang 

sedang berlangsung 

 

2 
b. Pengaturan media pembelajaran 

CD Interaktif yang mudah untuk 

dijangkau semua siswa, tidak 

hanya satu siswa dalam kelompok 

 

c. Pemeliharaan kebersihan kelas  
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d. Pengaturan cahaya pada saat 

panayangan CD Interaktif 

 

 

Jumlah Skor 

 

5 

 

Jumlah Skor =  5,Kategori = Baik 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Iklim Pembelajaran 

Skor Kategori 

6≤skor ≤ 8 Sangat Baik 

4≤skor <6 Baik 

2≤skor <4 Cukup 

0 ≤skor <2 Kurang 

 

 

 

 

Semarang, 17 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                      NIP. 198208302008012008 
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INSTRUMEN PENGAMATAN IKLIM PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus II Pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema/Subtema : Selalu Berhemat Energi/ Macam-macam Sumber Energi 

Hari/ Tanggal : 20 September 2014 

 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (V) untuk setiap deskriptor 

yang tampak/muncul pada kolom tampak yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali, maka beri skor 0 pada kolom skor 

 Jika deskriptor tampak 1, maka beri skor 1 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 2, maka beri skor 2 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 3, maka beri skor 3 pada kolom skor  

 Jika deskriptor tampak 4, maka beri skor 4 pada kolom skor  

 

No. Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Menciptakan iklim 

pembelajaran yang 

kondusif dan serasi 

 

a. Mengembangkan sikap siswa 

yang telah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dengan 

memberikan dukungan positif 

 

3 

b. Menegur siswa yang melakukan 

tindakan menyimpang 

 

c. Menanggapi dan menghadapi 

sikap siswa yang keras dengan 

tenang. 

 

d. Memberi penghargaan dan 

pemeliharaan semangat kerja 

 

2. Mengatur tata 

ruang kelas yang 

kondusif untuk 

kepentingan 

pengajaran 

a. Pengaturan tempat duduk siswa 

sesuai dengan kegiatan yang 

sedang berlangsung 

 

3 
b. Pengaturan media pembelajaran 

CD Interaktif yang mudah untuk 

dijangkau semua siswa, tidak 

hanya satu siswa dalam kelompok 

 

c. Pemeliharaan kebersihan kelas  
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d. Pengaturan cahaya pada saat 

panayangan CD Interaktif 

 

 

Jumlah Skor 

 

6 

 

Jumlah Skor =  6,  Kategori = Sangat Baik 

 

 

Tabel Klasifikasi Kategori Nilai Klasikal Lembar Pengamatan Iklim Pembelajaran 

Skor Kategori 

6≤skor ≤ 8 Sangat Baik 

4≤skor <6 Baik 

2≤skor <4 Cukup 

0 ≤skor <2 Kurang 

 

 

Semarang, 20 September  2014 

        Observer  

 

 

  

 

       Diyah Kurnia W, S.Pd 

                                                                       NIP. 198208302008012008 
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DATA HASIL BELAJAR KOMPETENSI PENGETAHUAN 

MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS IV C 

No Nama 

Siklus 1 Siklus 2 

P1 P2 P1 P2 
Skala 

100 

Skala 

4 

Predikat  Skala 

100 

Skala 

4 

Predikat  Skala 

100 

Skala 

4 

Predikat  Skala 

100 

Skala 

4 

Predikat  

1. WDN 33 1,32 D+ 50 2 C 50 2 C 83 3,32 B+ 

2. AMF 33 1,32 D+ 50 2 C 50 2 C 75 3 B 

3. AMM 100 4 A 100 4 A 100 4 A 100 4 A 

4. APN 67 2,68 B- 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 

5. ANY 67 2,68 B- 100 4 A 100 4 A 83 3,32 A+ 

6. ADS 33 1,32 D+ 50 2 C 50 2 C 58 2,32 C+ 

7. CSS 67 2,68 B- 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 100 4 A 

8. DAF 33 1,32 D+ 50 2 C 50 2 C 83 3,32 B+ 

9. FAA 100 4 A 67 2,68 B- 100 4 A 83 3,32 B+ 

10. FKS 33 1,32 D+ 33 1,32 D+ 33 1,32 D+ 58 2,32 C+ 

11. FAR 67 2,68 B- 100 4 A 100 4 A 100 4 A 

12. FRD 15 0,6 D 33 1,32 D+ 33 1,32 D+ 58 2,32 C+ 

13. INO 67 2,68 B- 100 4 A 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 

14. IMJ 100 4 A 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 100 4 A 

15. IZM 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 

16. JM 67 2,68 B- 100 4 A 100 4 A 100 4 A 

17. KSM 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 100 4 A 

18. LRD 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 

19. LV 33 1,32 D+ 33 1,32 D+ 50 2 C 67 2,68 B- 

20. MZN 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 

21. MDK 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 100 4 A 

22. MRR 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 100 4 A 83 3,32 B+ 

23. NZS 67 2,68 B- 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 100 4 A 

24. NNS 67 2,68 B- 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 

25. NAR 100 4 A 100 4 A 100 4 A 100 4 A 

26. NYS 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 100 4 A 100 4 A 

27. NA 33 1,32 D+ 50 2 C 33 1,32 D+ 58 2,32 C+ 

28. RAN 33 1,32 D+ 50 2 C 50 2 C 75 3 B 

29. RHB 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 

30. SFA 67 2,68 B- 100 4 A 100 4 A 100 4 A 

31. SDN 67 2,68 B- 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 100 4 A 

32. TD 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 

33. TAL 33 1,32 D+ 50 2 C 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 

34. WEP 33 1,32 D+ 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 

35. MB 33 1,32 D+ 83 3,32 B+ 83 3,32 B+ 100 4 A 

36. ANL 67 2,68 B- 83 3,32 B+ 67 2,68 B- 100 4 A 
Jumlah 2118 84,72 - 2630 107,2 - 2745 109,8 - 3094 123,76 - 

Rata-rata 58,83 2,35 C+ 73,05 2,98 B 76,25 3,05 B 85,94 3,43 B+ 

Nilai 

terendah 

15 0,6 D 33 1,32 D+ 33 1,32 D+ 58 2,32 C+ 

Nilai 

tertinggi 

100 4 A 100 4 A 100 4 A 100 4 A 

Ket: merah=tidaktuntas, hitam=tuntas 
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HASIL BELAJAR KOMPETENSI KETERAMPILAN SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

No Nama 
Soal 1 Soal 2 

Jumlah Skala 1-4 
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 1 Indikator 2 

1. WDN 2 3 3 2 10 2,5 

2. AMF 2 3 2 2 9 2,25 

3. AMM 4 3 4 4 15 3,75 

4. APN 3 3 3 2 11 2,75 

5. ANY 4 4 3 4 15 3,75 

6. ADS 3 2 2 2 9 2,25 

7. CSS 3 4 2 3 12 3 

8. DAF 3 3 2 2 10 2,5 

9. FAA 3 4 3 4 14 3,5 

10. FKS 3 2 1 2 8 2 

11. FAR 3 3 3 3 12 3 

12. FRD 1 1 1 1 4 1 

13. INO 3 4 3 2 12 3 

14. IMJ 4 2 4 3 13 3,25 

15. IZM 3 4 3 2 12 3 

16. JM 3 4 3 4 14 3,5 

17. KSM 3 3 3 2 11 2,75 

18. LRD 4 3 3 3 13 3,25 

19. LV 2 2 1 2 7 1,75 

20. MZN 4 4 2 3 13 3,25 

21. MDK 3 4 2 3 12 3 

22. MRR 3 4 3 3 13 3,25 

23. NZS 3 4 2 3 12 3 

24. NNS 3 3 3 2 11 2,75 

25. NAR 4 2 3 4 13 3,25 

26. NYS 4 4 3 4 15 3,75 

27. NA 2 2 1 2 7 1,75 

28. RAN 3 2 1 2 8 2 

29. RHB 4 2 3 4 13 3,25 

30. SFA 4 4 3 2 13 3,25 

31. SDN 3 4 3 2 12 3 

32. TD 3 4 2 3 12 3 

33. TAL 2 4 2 2 10 2,5 

34. WEP 2 2 2 3 9 2,25 

35. MB 2 3 2 3 10 2,5 

36. ANL 3 4 3 2 12 3 

Jumlah 406 101,5 

Rata-rata 11,28 2,82 

Skor minimum 4 1 

Skor optimum 15 3,75 

Siswa tuntas 24 (67%) 

Siswa tidak tuntas 12 (33%) 
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HASIL BELAJAR KOMPETENSI KETERAMPILAN SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

No Nama 
Soal 1 Soal 1 

Jumlah 
Skala 1-

4 Indikator 

1 

Indikator 

2 

Indikator 

3 

Indikator 

1 

Indikator 

2 

Indikator 

3 

1. WDN 4 4 4 1 1 2 16 2,67 

2. AMF 3 3 3 2 2 2 15 2,5 

3. AMM 4 4 4 4 4 4 24 4 

4. APN 4 4 4 2 3 1 18 3 

5. ANY 4 2 4 4 2 4 20 3,33 

6. ADS 3 2 3 3 2 2 15 2,5 

7. CSS 4 2 3 4 2 3 18 3 

8. DAF 4 4 4 1 1 1 15 2,5 

9. FAA 4 4 4 4 3 3 22 3,67 

10. FKS 2 2 3 2 2 2 13 2,17 

11. FAR 4 3 3 3 2 2 17 2,83 

12. FRD 2 2 2 3 1 1 11 1,83 

13. INO 4 4 4 3 2 2 19 3,17 

14. IMJ 4 4 3 4 4 4 23 3,83 

15. IZM 4 4 4 1 1 2 16 2,67 

16. JM 4 3 4 4 3 3 21 3,5 

17. KSM 4 4 4 4 2 1 19 3,17 

18. LRD 4 4 4 1 1 2 16 2,67 

19. LV 4 2 2 3 2 2 15 2,5 

20. MZN 4 3 3 4 3 3 20 3,33 

21. MDK 4 2 4 3 2 2 17 2,83 

22. MRR 4 3 4 3 2 2 18 3 

23. NZS 4 4 4 3 2 1 18 3 

24. NNS 4 2 3 4 2 3 18 3 

25. NAR 4 3 2 4 3 4 20 3,33 

26. NYS 4 3 3 4 4 3 21 3,5 

27. NA 2 2 2 2 2 2 12 2 

28. RAN 4 2 3 3 2 2 16 2,67 

29. RHB 4 4 4 4 4 4 24 4 

30. SFA 4 4 4 4 4 3 23 3,83 

31. SDN 4 4 4 2 2 2 18 3 

32. TD 4 3 3 4 3 3 20 3,33 

33. TAL 4 2 4 3 2 2 17 2,83 

34. WEP 4 2 4 4 2 4 20 3,33 

35. MB 4 2 4 4 2 3 19 3,17 

36. ANL 4 3 4 3 2 1 17 2,83 

Jumlah 651 108,49 

Rata-rata 18,08 3,01 

Skor minimum 11 1,83 

Skor optimum 24 4 

Siswa tuntas  29 (80%) 

Siswa tidak tuntas 7 (20%) 
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HASIL BELAJAR KOMPETENSI KETERAMPILAN SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No Nama 
Soal 1 Soal 2 

Jumlah Skor 1-4 
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 1 Indikator 2 

1. WDN 4 2 4 2 12 3 

2. AMF 3 2 3 2 10 2,5 

3. AMM 4 4 4 4 16 4 

4. APN 4 4 3 3 14 3,5 

5. ANY 4 4 4 3 15 3,75 

6. ADS 4 3 2 1 10 2,5 

7. CSS 4 4 3 2 13 3,25 

8. DAF 4 4 2 1 11 2,75 

9. FAA 4 4 4 3 15 3,75 

10. FKS 3 3 3 2 11 2,75 

11. FAR 4 4 3 3 14 3,5 

12. FRD 2 4 2 2 10 2,5 

13. INO 4 4 3 3 14 3,5 

14. IMJ 4 4 4 3 15 3,75 

15. IZM 3 2 3 4 12 3 

16. JM 4 4 4 4 16 4 

17. KSM 4 4 4 3 15 3,75 

18. LRD 3 4 3 3 13 3,25 

19. LV 3 4 2 1 10 2,5 

20. MZN 4 4 4 2 14 3,5 

21. MDK 4 3 4 4 15 3,75 

22. MRR 4 4 4 2 14 3,5 

23. NZS 4 4 4 2 14 3,5 

24. NNS 4 4 3 3 14 3,5 

25. NAR 4 4 4 4 16 4 

26. NYS 4 4 4 3 15 3,75 

27. NA 3 3 2 2 10 2,5 

28. RAN 3 4 2 3 12 3 

29. RHB 4 4 4 3 15 3,75 

30. SFA 4 4 3 3 14 3,5 

31. SDN 4 4 4 3 15 3,75 

32. TD 4 4 3 3 14 3,5 

33. TAL 4 4 4 2 14 3,5 

34. WEP 4 4 3 2 13 3,25 

35. MB 4 4 3 2 13 3,25 

36. ANL 4 4 4 2 14 3,5 

Jumlah 482 120,5 

Rata-rata 13,39 3,34 

Skor minimum 10 2,5 

Skor Optimum 16 4 

Siswa tuntas  31 (86%) 

Siswa tidak tuntas 5 (14%) 
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HASIL BELAJAR KOMPETENSI KETERAMPILAN SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

No Nama 
Soal 1 Soal 2 

Jumlah Skor 1-4 
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 1 Indikator 2 

1. WDN 4 4 4 4 16 4 

2. AMF 4 4 4 4 16 4 

3. AMM 4 4 4 4 16 4 

4. APN 4 4 4 4 16 4 

5. ANY 4 4 4 4 16 4 

6. ADS 4 4 4 4 16 4 

7. CSS 4 4 4 3 15 3,75 

8. DAF 4 4 4 3 15 3,75 

9. FAA 4 4 4 4 16 4 

10. FKS 4 4 4 4 16 4 

11. FAR 4 4 4 3 15 3,75 

12. FRD 4 4 4 4 16 4 

13. INO 4 4 4 4 16 4 

14. IMJ 4 4 4 4 16 4 

15. IZM 4 4 4 4 16 4 

16. JM 4 4 4 4 16 4 

17. KSM 4 4 4 4 16 4 

18. LRD 4 4 4 4 16 4 

19. LV 4 4 4 4 16 4 

20. MZN 4 4 4 4 16 4 

21. MDK 4 4 4 3 15 3,75 

22. MRR 4 4 4 4 16 4 

23. NZS 4 4 4 4 16 4 

24. NNS 4 4 4 4 16 4 

25. NAR 4 4 4 4 16 4 

26. NYS 4 4 4 4 16 4 

27. NA 4 4 4 4 16 4 

28. RAN 4 4 4 4 16 4 

29. RHB 4 4 4 3 15 3,75 

30. SFA 4 4 4 4 16 4 

31. SDN 4 4 4 4 16 4 

32. TD 4 4 4 4 16 4 

33. TAL 4 4 4 4 16 4 

34. WEP 4 4 4 4 16 4 

35. MB 4 4 4 3 15 3,75 

36. ANL 4 4 4 4 16 4 

Jumlah 570 142,5 

Rata-rata 15,83 3,96 

Nilai minimal 15 3,75 

Capaian Optimum 16 4 

Siswa tuntas 36 (100%) 
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CATATAN LAPANGAN 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus I Pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Hari/ Tanggal : 11 September 2014 

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

 

 

Kegiatan pertama adalahguru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran. Setelah itu kegiatan berdoa, guru meminta salah seorang siswa 

untuk memimpin doa. Guru dan seluruh siswa berdoa bersama sesuai dengan 

keyakinan masing-masing. Selesai berdoa guru melakukan presensi kepada siswa, 

bertanya siapa saja yang tidak masuk sekolah hari itu. Selanjutnya guru 

melakukan pengkondisian lagi kepada siswa. Siswa diminta untuk menyiapkan 

peralatan tulis serta buku-buku pelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran 

hari itu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikut:  

Guru melakukan apersepsi dengan meminta siswa untuk mengamati lampu 

yang ada dikelas, Setelah melakukan apersepsi, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa akan belajar mengenai 

macam-macam benda elektronik, fungsi dan perubahan energi pada benda 

elektronik, mencari daya listrik pada benda elektronik dengan hitung campur, 

serta membuat buklet. Guru kemudian memotivasi siswa untuk semangat dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian siswa dibagi terlebih dahulu menjadi 

6 kelompok. Masing-masing ketua kelompok maju kedepan untuk menerima 

nomor kepala 1-6.  

Pada kegiatan inti Guru membagikan laptop dan menyampaiakn materi 

pada CD Interaktif.Siswamembuka CD Interaktif dan mengoperasikan sendiri CD 

Interaktif yang ada pada masing-masing laptop. Mereka membuka menu-menu 
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yang ada mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Pada 

saat memperhatikan penayangan CD Interaktif siswa banyak bertanya mengenai 

pengoperasian CD interaktif, menu apasaja yang harus diklik.  

Setelah selesai membaca materi dalam CD Interaktif, guru bertanya 

kepada siswa: “siapa yang belum paham mengenai materi dalam CD Interaktif? 

apa ada yang mau bertanya?” ternyata tidak ada yang bertanya. Siswa kemudian 

mengerjakan tugas membuat laporan mengenai kegunaan benda elektronik serta 

perubahan bentuk energi yang terjadi dalam bentuk tabel. Setelah tugas 

selesaikemudian guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang 

dipanggil mempresentasikan tugas yang telah dibuat.  

Setelah itu guru melanjutkan materi pembelajaran mengenai operasi hitung 

campuran. Siswa kemudian memperhatikan lagi mengenai pengerjaan operasi 

hitung campuran.Siswa memperhatikan penjelasan guru serta penjelasan dalam 

CD Interaktif tentang operasi hitung campuran. Setelah memperhatikan materi 

operasi hitung campuran, guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengerjakan kuis operasi hitung campuran. Siswa diberi waktu untuk 

mengerjakan setiap soal yang ada dalam CD Interaktif, kemudian setelah waktu 

habis akan muncul nomor siswa yang ditunjuk untuk menjawab soal dengan 

mengklik jawaban yang telah diperoleh pada CD interaktif. Siswa yang nomornya 

ditunjuk kemudian mengemukakan jawaban yang telah diperoleh kelompok 

dengan mengklik jawabannya pada CD Interaktif. jika jawaban masih salah, maka 

siswa harus menghitung kembali sampai mereka menemukan jawaban yang benar.  

Setelah siswa mengerjakan soal dalam CD Interaktif, guru memberikan 

soal latihan individu tentang operasi hitung campuran pada siswa. Setelah 

kegiatan mengerjakan latihan individu operasi hitung campuran, guru kemudian 

menerangkan pada siswa tentang buklet. Siswa mengamati cara pembuatan buklet 

pada CD Interaktif kemudian guru memberikan tugas kepada kelompok untuk 

membuat buklet cara penggunaan benda-benda elektronik. Setiap siswa dalam 

kelompok membuat gambar dan deskripsi 1 elektronik pada kertas warna. Setelah 

selessai, baru kemudian hasil gambar dan deskripsi dari masing-masing siswa 

ditempel jadi satu pada kertas yang lebih besar dan dibentuk menjadi buklet. Pada 
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kegiatan ini guru mengamati sikap peduli siswa. Kemudian buklet yang telah jadi 

kemudian dikumpulkan kepada guru. 

Pada kegiatan akhir, guru membantu siswa untuk bersama-sama 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, selanjutnya siswa 

mengerjakan soal evaluasi. Kegiatan berikutnya adalah guru memberikan PR atau 

tugas kepada  siswa untuk dikerjakan dirumah. Selain itu guru memberitahukan 

materi yang akan dipelajari pada pembelajaran berikutnya. Dirumah siswa diminta 

untuk belajar materi yang telah dipelajari hari ini dan materi pada pertemuan 

berikutnya. 

 

 

Semarang, 11 Sepetember 2014 

 

  

 

Nopi Susi Susanti 
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CATATAN LAPANGAN 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

    Siklus I pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Hari/ Tanggal : 13 September 2014 

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

 

Guru terlebih dahulu mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran. Setelah itu kegiatan berdoa, guru meminta salah seorang siswa 

untuk memimpin doa. Guru dan seluruh siswa berdoa bersama sesuai dengan 

keyakinan masing-masing. Selesai berdoa guru melakukan presensi kepada siswa, 

bertanya siapa saja yang tidak masuk sekolah hari itu. Selanjutnya guru 

melakukan apersepsi, guru memperlihatkan foto bendungan dan bertanya kepada 

siswa “apa kalian pernah melihat atau pergi ke bendungan?” ,“Bendungan dapat 

dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang disebut apa?” siswa menjawab 

“PLTA”. Kemudian guru melanjutkan “Jika sebuah PLTA menghasilkan daya 

20.000 watt dialirkan ke 100 rumah dengan daya 200 watt. Berapa daya yang 

tersisa pada PLTA tersebut?” jawaban siswa beragam, ada yang menjawab 0, 

10.000, 2000. Kemudian guru meluruskan jawaban mereka dengan memberikan 

jawaban yang benar yaitu 0. Setelah itu guru menyampaikan bahwa hari ini akan 

belajar mengenai manfaat bendungan, kenampakan alam dan buatan serta 

menyederhakan kesamaan 2 ekspresi matematika menggunakan operasi hitung 

campuran. Kemudian guru menyiapkan media pembelajaran berupa laptop dan 

membagikannya untuk masing-masing serta memotivasi siswa utuk semangat 

dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya guru membagikan nomor 

kepala kepada siswa.  

Kemudian siswa membuka CD Interaktif yang berisi materi pembelajaran. 

Siswa membaca teks “Jalan-Jalan ke Bendungan”  pada CD Interaktif. 
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Selanjutnya guru menerangkan pada siswa bahwa ternyata ada banyak 

kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam dan buatan yang ada di 

Indonesia akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian guru memberikan peta 

kepada siswa, agar siswa mengetahui letak kenampakan alam dan buatan yang ada 

di Indonesia.Siswa mengamati peta yang terdapat pada CD Interaktif kemudian 

mencari kenampakan alam dan buatan yang terdapat dalam peta(mengamati). 

Setelah selesai memperhatikan penayangan materi dalam CD interaktif, tidak ada 

siswa yang bertanya. Siswa bertanya hanya mengenai penggunaan CD interaktif, 

kapan mereka mengklik tombol lanjut selama memperhatikan CD interaktif. 

Setelah sswa memperhatikan penayangan CD Interaktif, Guru bertanya kepada 

siswa: “siapa yang belum paham mengenai materi dalam CD Interaktif? apa ada 

yang mau bertanya?” ternyata tidak ada yang bertanya, kemudian untuk 

memancing siswa bertanya guru berkata “kalau tidak ada yang bertanya, ibu guru 

yang akan bertanya kepada kalian.” Setelah guru mengatakan hal tersebut 

kemudian ada satu siswa yang bertanya “apa itu sendang?” guru menjawab 

“sendang adalah tempat/sumber mata air buatan” setelah itu banyak siswa-siswa 

lain yang bertanya.Kemudian guru memberikan tugas kepada kelompok untuk 

membuat laporan berbagai manfaat bendungan serta menyebutkan contoh 

kenampakan alam dan buatan sesuai kondisi geografislokasi kenampakan 

tersebut. Masing-masing siswa berperanserta membuat laporan hasil pengamatan 

tentang manfaat bendungan serta contoh kenampakan alam dan buatan beserta 

lokasinya. Kemudian guru memanggil salah satu nomor dan siswa yang nomornya 

dipanggil mempresentasikan hasil kerja mereka, menceritakan manfaat bendungan 

dan contoh dari kenampakan alam dan buatan beserta lokasinya. Saat ada 

kelompok yang presentasi kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

Setelah siswa selesai mengerjakan tugas, guru melanjutkan materi 

pembelajaran kesamaan ekspresi matematika. Jika dirumah kakek Andi terdapat 3 

kamar tidur dan masing-masing kamar memiliki 2 lampu, sebuah ruang makan 

memiliki 2 lampu, sebuah ruang tamu memiliki 4 lampu. Berapa ya, banyak 

lampu dirumah kakek Andi? Berbeda dengan dirumah kakek Rizal, dirumah 

kakek Rizal terdapat ruang tamu dengan 5 lampu dan 4 kamar tidur dengan 
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masing-masing 2 lampu. Apakah jumlah lampu dirumah kakek Andi dan kakek 

Rizal sama banyak? Siswa kemudian memperhatikan penyelesaian dengan operasi 

hitung campuran pada CD Interaktif. Selanjutnya guru memberikan tugas-tugas 

yag harus diselesaikan siswa. Tugas yang diberikan mengenai penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan membuat kalimat matematika dan cara 

menghitung sisa daya listrik pada PLTA A dan PLTA B apakah jumlah daya 

lampu yang mereka gunakan sama banyak.Setelah tugas selesai dikerjakan 

kemudian guru memanggil salah satu nomor siswa untuk maju kedepan kelas 

membacakan hasil pekerjaannya. Siswa yang lain kemudian mengumpulkan hasil 

pekerjaan mereka kepada guru.  

 Pada kegiatan akhir, guru membimbing siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Selajutnya siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Selanjutnya guru memberikan PR atau tugas kepada  siswa untuk dikerjakan 

dirumah. Selain itu guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada 

pembelajaran berikutnya. Dirumah siswa diminta untuk belajar materi yang telah 

dipelajari hari ini dan materi pada pertemuan berikutnya. 

 

 

 

Semarang, 13 September 2014 

 

 

        

 

 

 

Vita Ajeng 
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CATATAN LAPANGAN 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus II pertemuan 1 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Hari/ Tanggal : 17 September 2014 

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

 

Kegiatan pertama adalah berdoa, guru meminta salah seorang siswa untuk 

memimpin doa. Guru dan seluruh siswa berdoa bersama sesuai dengan keyakinan 

masing-masing. Selesai berdoa guru melakukan presensi kepada siswa, bertanya 

siapa saja yang tidak masuk sekolah hari itu. Kegiatan berikutnya yaitu, guru 

melakukan apersepsi dengan megaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran 

sekarang, Setelah itu guru menyampaikan bahwa hari ini akan belajar mengenai 

macam-macam sumber energi alternatif, menyelesaikan soal cerita dengan operasi 

hitung campuran, serta membuat pigura sebagai bentuk pemanfaatan dan 

penghematan energi. Setelah itu guru memotivasi siswa utuk semangat dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya guru membagikan nomor kepala 

kepada siswa. 

Pada kegiatan inti, guru membagikan laptop ke masing-masing kelompok. 

Siswa mengoperasikan sendiri CD Interaktif yang ada pada masing-masing 

laptop. Mereka membuka menu-menu yang ada mulai dari tujuan pembelajaran, 

kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran berisi cerita mengenai energi 

minyak bumi yang semakin habis sehingga harus dihemat dengan menggunakan 

energi alternatif.   

Guru menerangkan pada siswamengenai energi alternatif. Kemudian guru 

memberikan gambar-gambar contoh energi alternative yang terdapat dalam CD 

Interaktf.Siswa mengamati gambar contoh-contoh energi alternatif yang ada pada 

CD interaktif. Setelah itu guru memberikan tugas kepada kelompok untuk 



515 

 

 

 

menyebutkan macam-macam energi alternatif dan  pemanfaatan energi alternatif 

dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mengerjakan tugas membuat laporan 

mengenai manfaat berbagai energi alternative. Setelah selesai mengerjakan tugas 

kemudian guru memanggil salah satu nomor untuk mempresentasikan hasil kerja 

mereka. 

Guru menerangkan bahwa energi alternatif seperti matahari, angin, dan air 

saat ini sudah dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Energi listrik itulah 

yang dimanfaatkan di rumah-rumah untuk penerangan. Jika Lani menggunakan 

beberapa lampu untuk keperluan penerangan rumah yaitu di ruang tamu terdapat 5 

lampu dengan daya 5 watt, 2 lampu dengan daya 10 watt dan 1 lampu dengan 

daya 30 watt. Berapa total jumlah daya pada ruang tamu Lani? Untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, kita harus pelajari dahulu cara-cara penyelesaian 

soal cerita tentang operasi hitung campuran.Guru menerangkan langkah-lagkah 

pengerjaan soal cerita operasi hitung campur.  

Siswa membaca contoh soal cerita dan memperhatikan penjelasan guru 

tentang penyelesaian soal cerita.Semua siswa memperhatikan penayangan CD 

Interaktif dengan antusias. Setelah memperhatikan penayangan CD interaktif, 

guru membagikan kartu tanya kepada siswa, dalam kartu tanya tersebut siswa 

diminta untuk membuat pertanyaan mengenai materi yang telah ditayangkan 

dalam CD interaktif. Setelah siswa membuat pertanyaan kemudian kartu tanya 

ditukar dengan teman sebelah, teman sebelah itulah yang akan menjawab 

pertanyaan dari rekan mereka. Untuk menjawab pertanyaan, siswa dapat memcari 

informasi dari sumber bacaan yang telah disediakan guru. Setelah pertanyaan 

selesai dijawab, beberapa siswa diminta untuk membacakan pertanyaan dan 

jawaban pada kartu tanya. 

Setelah kegiatan membuat pertanyan, kemudian guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk mengerjakan kuis soal cerita operasi hitung campuran. Siswa 

mengerjakan kuis soal cerita operasi hitung campuran yang terdapat pada CD 

Interaktif secara kelompok. Setelah waktu untuk mengerjakan kuis selesai, siswa 

yang nomornya ditunjuk mengemukakan jawaban yang telah diperoleh kelompok 

dengan mengklik jawabannya pada CD Interaktif.  Kemudian guru memberikan 
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soal latihan kepada siswa untuk dikerjakan secara individu.Siswa  mengerjakan 

soal latihan matematika tentang soal cerita hitung campuran dengan cermat dan 

teliti. Setelah soal selesai dikerjakan, guru memanggil nomor siswa dan beberapa 

siswa maju kedepan menuliskan pekerjaannya dipapan tulis.Guru memberikan 

penguatan dan pembetulan jika jawaban siswa salah. 

Guru kemudian melanjutkan pelajaran pembuatan bingaki foto. Siswa 

mengamati contoh dan cara pembuatan bingkai foto. Kemudian guru memberi 

tugas kepada siswa untuk membuat bingkai foto.  

 Selanjutnya adalah kegiatan penutup, guru membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian siswa mengerjakan 

soal evaluasi.  

Kegiatan berikutnya adalah guru memberikan PR atau tugas kepada  siswa 

untuk dikerjakan dirumah. Selain itu guru memberitahukan materi yang akan 

dipelajari pada pembelajaran berikutnya. Dirumah siswa diminta untuk belajar 

materi yang telah dipelajari hari ini dan materi pada pertemuan berikutnya. 

 

 

 

Semarang, 17 September 2014 

 

 

                                                                                        

 

 

 

         Tri lestari 
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CATATAN LAPANGAN 

PEMBELAJARAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI DENGAN MODEL 

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA CD INTERAKTIF 

Siklus II pertemuan 2 

 

Sekolah : SDN Ngaliyan 01 

Nama Guru : Siti Zulaekha Setiawati 

Kelas/Semester : IV/I 

Hari/ Tanggal : 20 September 2014 

Subyek : Guru, siswa, proses pembelajaran 

 

Guru melakukan pengkondisian kepada siswa. Siswa diminta untuk 

menyiapkan peralatan tulis serta buku-buku pelajaran yang akan digunakan pada 

pembelajaran hari itu. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan megaitkan 

pelajaran sebelumnya dengan pelajaran sekarang, Setelah itu guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati nyalalampu kelap-kelip 

siswa dapat mencari kelipatan persekutuan dua buah bilangan, dengan membaca 

teks bacaan siswa dapat menyebutkan pemanfaatan minyak jarak sebagai 

pengganti bahan bakar serta membuat acsesoris dengan cara meronce. Setelah itu 

guru membagikan nomor kepala kepada siswa. 

Kemudian guru membagikan laptop ke masing-masing kelompok. Siswa 

mengoperasikan sendiri CD Interaktif yang ada pada masing-masing laptop.Siswa 

membuka CD Interaktif yang berisi materi pembelajaran , mereka membuka 

menu-menu yang ada mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian materi 

pembelajaran. Materi pembelajaran berisi mengenai nyala lampu kelap-kelip dan 

KPK, pemanfaatan minyak jarak serta pembuatan accesoris dengan cara meronce. 

Beberapa siswa bertindak sebagai operator dan siswa yang lain memperhatikan 

penayangan CD Interaktif.  

Kemudian guru menerangkan pada siswa: “salah satu pemanfaatan energi 

adalah sebagai penerangan. Lampu penerangan dibuat dengan berbagai variasi, 

salah satunya adalah lampu kelap-kelip. Biasanya lampu kelap-kelip ini 

mempunyai warna yang beragam dan menyala secara bergantian.” Dijalan 
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terdapat lampu kelap-kelip. Lampu tersebut berwarna merah dan hijau. Lampu 

merah menyala setiap 3 detik sekali, lampu hijau menyala setiap 2 detik sekali. 

Menurut kalian apakah kedua lampu tersebut dapat menyala secara bersamaan?”. 

Siswa mencermati pertanyaan yang diberikan guru, mengamati nyala lampu 

merah dan hijau pada CD interaktif. Selanjutnya siswa mengamati loncatan 

bilangan 2 dan 3 pada garis bilangan sesuai dengan nyala lampu. Kemudian siswa 

menyebutkan kelipatan bilangan 2 sesuai dengan loncatan bilangan 2 pada garis 

bilangan dan kelipatan bilangan 3 sesuai dengan loncatan bilangan 3 pada garis 

bilangan.Guru menerangkan bahwa dari kelipatan kedua bilangan tersebut 

memiliki persekutuan.  Kemudian siswa mengerjakan kuis kelipatan bilangan 

secara kelompok.Masing-masing soal yang ada dalam CD interaktif  diberi waktu 

untuk mengerjakannya yaitu sekitar 2 menit. Saat waktunya sudah habis akan 

muncul no kepala siswa yang ditunjuk untuk memberikan jawaban. 

Selanjutnyaguru memberikan contoh soal cerita mengenai KPK kemudian 

menerangkan langkah-langkah pengerjaan soal cerita. Siswa mengamati 

penjelasan guru Guru bertanya kepada siswa: “siapa yang belum paham mengenai 

materi dalam CD Interaktif? apa ada yang mau bertanya?” ternyata tidak ada yang 

bertanya. Kemudian guru membagikan kartu tanya kepada siswa, dalam kartu 

tanya tersebut siswa diminta untuk membuat pertanyaan mengenai materi yang 

telah ditayangkan dalam CD interaktif. setelah siswa membuat pertanyaan 

kemudian kartu tanya ditukar dengan teman sebelah, teman sebelah itulah yang 

akan menjawab pertanyaan dari rekan mereka. Setelah kegiatan membuat 

pertanyan, guru memberikan soal latihan kepada siswa yang berkaitan dengan 

KPK.Siswa  kemudian mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan KPK 

dengan cermat dan teliti secara berkelompok. Setelah tugas selesai dikerjakan, 

guru memanggil salah satu no kepala siswa, siswa yang nomornya dipanggil 

menuliskan hasil pekerjaan dipapan tulis agar dapat diketahui oleh siswa yang 

lain. Guru kemudian memberikan penguatan dan pembetulan jika jawaban siswa 

salah.Siswa yang lain tidak memberikan sanggahan ataupun pertanyaan karena 

jawaban mereka sebagian besar sama.  
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Kegiatan selanjutnya guru menjelaskan pada siswa: “ lampu penerangan 

banyak menggunakan energi listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, kita dapat 

memanfaatkan tumbuhan karena tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber 

energi, salah satunya adalah tumbuhan jarak.” Kemudian guru memberikan teks 

bacan “Minyak Jarak Sebagai Sumber Energi Alternatif”. Kemudian siswa 

membuat laporan hasil pengamatan  manfaat minyak jarak. Setelah itu siswa 

membuat roncean dari kertas bekas sebagai bentuk pemanfaatan energi. 

 Pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Siswa mengerjakan soal evaluasi. Setelah itu guru 

memberikan PR atau tugas kepada  siswa untuk dikerjakan dirumah.  

 

 

20, September 2014 
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LAMPIRAN IV 

Surat-surat Penelitian 
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LAMPIRAN V 

Pekerjaan Siswa 
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Siklus I Pertemuan 1 
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Siklus I Pertemuan 2 
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Siklus II Pertemuan 1 
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Siklus II Pertemuan 2 
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LAMPIRAN VI 

Foto Kegiatan 
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Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian Siklus I 

 
Apersepsi siklus 1 

 

 
Guru membagikan nomor kepala kepada siswa 

 

 
Guru menyajikan materi dalam CD interaktif 
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Guru memberikan tugas kelompok kepada siswa  

 

 

 
Siswa berdiskusi menyelesaikan kuis 

 

 

 
Guru membimbing siswa berdiskusi 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

 

 

 
Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

 

 

 
Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian Siklus II 

 

 

Guru melakukan Apersepsi 

 

 

Guru membagikan nomor kepala kepada siswa 

 

Guru menyajikan materi pada CD Interaktif 
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Siswa berdiskusi menyelesaikan tugas 

 

Guru membimbing siswa berdiskusi 

 

Siswa menuliskan hasil diskusi di papan tulis 
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Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Masalah-masalah yang dihadapi guru 

 

Masalah-masalah yang dihadapi guru di dalam kelas IV SDN Ngaliyan 01 

Semarang pada saat kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan Strategi, 

Metode, Model, Media dan Fasilitas dalam proses pembelajaran diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1) Pada mata pelajaran matematika KD 1.1 Mengidentifikasi sifat-sifat operasi 

hitung dan KD 1.4 Melakukan operasi hitung campuran, sebanyak 50% (18 

dari 36 siswa) kelas IV SDN Ngaliyan 01 belum menguasai pelajaran 

Matematika sehingga menyebabkan nilainya di bawah KKM atau belum 

megalami ketuntasan. 

2) Pada mata pelajaran IPA KD 8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan 

cara penggunaannya, sebanyak 42% (15 dari 36 siswa) kelas IV SDN 

Ngaliyan 01 belum menguasai pelajaran IPA sehingga menyebabkan nilainya 

di bawah KKM atau belum mengalami ketuntasan. 

3) Pada mata pelajar IPS KD 1.2 Mendeskripsikan kenampakan alam 

dilingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta hubungannya dengan 

keragaman sosial dan budaya, sebanyak 33% (12 dari 36 siswa) kelas IV 

SDN Ngaliyan 01 belum menguasai pelajaran IPS sehingga menyebabkan 

nilainya di bawah KKM atau belum megalami ketuntasan. 

4) Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 2.2 menjelaskan petunjuk 

penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar, sebanyak 22% (8 

dari 36 siswa) kelas IV SDN Ngaliyan 01 belum menguasai pelajaran Bahasa 

Indonesia sehingga menyebabkan nilainya di bawah KKM atau belum 

megalami ketuntasan. 

5) Selama proses pembelajaran, 28 % ( 10 dari 36 siswa) kelas IV SDN 

Ngaliyan 01 Semarang kurang antusias dalam menjawab pertanyaan dari 

guru. 

6) Selama proses  pembelajaran, 20 % (7 dari 36 siswa) kelas IV SDN Ngaliyan 

01 Semarang membuat gaduh dalam kelas sehingga menyebabkan kondisi 

kelas tidak kondusif. 
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PRESENTASE KETIDAKTUNTASAN HASIL BELAJAR 

SISWA KELAS IV SDN NGALIYAN 01 

 
 

 

 

 

Faktor penyebab masalah 

 

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa hasil nilai siswa pada mata pelajaran 

matematika paling rendah dibandingkan mata pelajaran yang lain. Hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor, dari guru, siswa, media maupun metode 

pembelajaran yang diterapkan dikelas. Berikut ini faktor-faktor penyebab 

masalah: 

a. Dari guru 

1) Guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif, hanya 

pembelajaran kelompok biasa. 

2) Guru tidak melakukan pengecekan pemahaman siswa terhadap materi / 

tugas yang telah diberikan. 

3) Guru tidak melakukan penilain atau pemrosesan kinerja kelompok. Siapa 

diantara anggota kelompok yang paling aktif dan kurang aktif. 

 

b. Dari siswa 

1) Hanya beberapa siswa yang mengerjakan tugas kelompok 

2) Kurangnya kerjasama/ interaksi antar anggota kelompok 
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3) Ada beberapa siswa yang tidak mengetahui dengan jawaban tugas 

kelompok.  

4) Beberapa siswa membuat gaduh dan ramai sendiri saat pembelajaran 

berlangsung 

c. Dari KBM 

1) Pembelajaran tidak dipersiapkan dengan baik, mulai dari materi, media, 

sumber belajar dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

2) Pembelajaran belum dilaksanakan secara tematik terpadu sesuai kurikulum 

2013 

d. Dari media  

Pemanfaatan media kurang maksimal. Media yang digunakan masih terbatas 

pada papan tulis padahal di SD sudah tersedia fasilitas komputer 

 

Masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan 

 

 Dari beberapa masalah yang terjadi di kelas IV SDN Ngaliyan 01, masalah 

yang yang paling mendesak untuk segera dipecahkan adalah permasalahan dalam 

mata pelajaran Matematika yaitu sebanyak 50% (18 dari 36 siswa) kelas IV SDN 

Ngaliyan 01 belum menguasai materi pelajaran Matematika sehingga 

menyebabkan nilainya di bawah KKM atau belum mengalami ketuntasan. 

Masalah inilah yang nantinya akan dikaji dalam PTK. 
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Data Awal Penelitian 

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN  

SISWA KELAS IV SDN NGALIYAN 01 SEMARANG  

BULAN SEPTEMBER SEMESTER 1 TAHUN 2013 

No Nama 

Nilai Rata-Rata Ulangan Harian 

Matematika IPA IPS B.Ind 

KKM 66 KKM 65 KKM 65 KKM 66 

1. WDN 50 50 55 30 

2. AMF 50 55 60 40 

3 AMM 100 85 100 100 

4 APN 80 85 100 100 

5 ANY 80 75 85 75 

6 ADS 50 65 80 75 

7 CSS 68 50 60 40 

8 DAF 35 75 85 70 

9 FAA 85 90 70 50 

10 FKS 35 40 65 70 

11. FAR 85 50 80 70 

12. FRD 35 60 50 40 

13. INO 70 60 75 70 

14. IMJ 80 75 100 100 

15. IZM 75 65 80 100 

16 JM 75 65 75 90 

17. KSM 50 40 55 70 

18. LRD 55 60 75 70 

19. LV 35 40 55 40 

20. MZN 55 60 80 70 

21. MDK 55 65 80 70 

22. MRR 75 70 70 80 

23. NZS 40 50 55 60 

24. NNS 45 55 60 50 

25. NAR 75 75 85 80 

26. NYS 70 70 75 70 

27. NA 35 50 65 90 

28. RAN 40 50 60 50 

29. RHB 75 80 70 75 

30. SFA 80 80 90 100 

31. SDN 75 80 75 80 

32. TD 30 40 50 30 

33. TAL 80 90 90 100 

34. WEP 50 60 70 80 

35. MB 55 60 60 70 

36. ANL 70 70 80 100 

Nilai min 30 40 50 30 

Nilai maks 100 90 100 100 

Jumlah 2198 2290 2620 2555 

Rata - rata 61 64 73 71 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN MATEMATIKA 

SISWA KELAS IV SDN NGALIYAN 01 SEMARANG  

TANGGAL 9 DAN 15  SEPTEMBER, SEMESTER 1 TAHUN 2013 

No Nama N1 N2 Rata-rata Ket 

1. WDN 50 50 50 Tidak tuntas 

2. AMF 50 50 50 Tidak tuntas  

3 AMM 100 100 100 Tuntas  

4 APN 70 90 80 Tuntas 

5 ANY 80 80 80 Tuntas 

6 ADS 50 50 50 Tidak tuntas 

7 CSS 75 60 68 Tuntas 

8 DAF 40 30 35 Tidak Tuntas  

9 FAA 85 85 85 Tuntas  

10 FKS 35 40 35 Tidak tuntas 

11. FAR 80 90 85 Tuntas 

12. FRD 30 40 35 Tidak tuntas 

13. INO 70 70 70 Tuntas  

14. IMJ 70 90 80 Tuntas  

15. IZM 70 80 75 Tuntas  

16 JM 70 80 75 Tuntas 

17. KSM 40 60 50 Tidak tuntas 

18. LRD 50 60 55 Tidak tuntas 

19. LV 30 40 35 Tidak tuntas 

20. MZN 55 50 55 Tidak tuntas 

21. MDK 55 50 55 Tidak tuntas 

22. MRR 70 80 75 Tuntas  

23. NZS 40 40 40 Tidak tuntas 

24. NNS 40 50 45 Tidak tuntas 

25. NAR 75 80 75 Tuntas  

26. NYS 75 65 70 Tuntas  

27. NA 35 35 35 Tidak tuntas 

28. RAN 30 50 40 Tidak tuntas 

29. RHB 70 80 75 Tuntas 

30. SFA 80 80 80 Tuntas 

31. SDN 75 75 75 Tuntas 

32. TD 30 30 30 Tidak tuntas 

33. TAL 80 75 80 Tuntas  

34. WEP 50 50 50 Tidak tuntas 

35. MB 55 55 55 Tidak tuntas 

36. ANL 70 70 70 Tuntas 

Nilai min 30 30 30 

Nilai maks 100 100 100 

Jumlah 2030 2260 2198 

Rata – rata 59 63 61 

 

 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV C 

 

 

 

Diyah Kurnia W, S.Pd 

NIP. 198208302008012008 

 


