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ABSTRAK
Ningrum, Cipta Diana. 2011. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
NHT (Numbered Head Together) Terhadap Hasil Belajar IPA Materi
Daur Air Pada Siswa Kelas V Di SD Negeri 03 Sungapan. Skripsi, Jurusan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing: I. Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd., II. Drs.
Daroni, M.Pd.
Kata Kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe NHT, Hasil belajar IPA
Penggunaan ceramah sebenarnya kurang membuat siswa aktif namun
masih banyak guru yang menerapkannya dalam pembelajaran. Salah satu model
pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengaktifkan siswa dalam
pembelajaran IPA yaitu model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered
Head Together). NHT (Numbered Head Together) dapat membuat siswa
berpartisipasi aktif sebab selama pembelajaran siswa saling bekerja sama dalam
suatu kelompok. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat
perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang mendapat pembelajaran
model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dengan
siswa yang tidak mendapat pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together dan apakah hasil
belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head
Together) lebih tinggi dari pada yang tidak menggunakan NHT (Numbered Head
Together) pada mata pelajaran IPA dengan materi daur air siswa kelas V.
Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keefektifan model pembelajaran
kooperatif dalam pembelajaran IPA materi daur air.
Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD 02 dan 03 Sungapan
Semester II tahun ajaran 2010/2011. Sampel dari penelitian ini yaitu siswa kelas V
SD Negeri 03 Sungapan yang berjumlah 16 orang sebagai kelas eksperimen dan
siswa kelas V SD Negeri 02 Sungapan yang berjumlah 16 orang sebagai kelas
kontrol. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, tes
dan observasi.
Hasil rata-rata nilai posttest IPA materi daur air di kelas eksperimen yaitu
73,81 sedangkan kelas kontrol yaitu 59,06. Berdasarkan uji normalitas terhadap
hasil posttest, kelas eksperimen yaitu 0,018. Sedangkan, pada kelas kontrol
diperoleh 0,198. Kedua data tersebut tidak berdistribusi normal sebab salah satu
kelas tidak berdistribusi normal dikarenakan hasilnya kurang dari 0,05, sehingga
tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Perhitungan hipotesisnya menggunakan
Mann-Whitney U (Uji U) karena data tidak berdistribusi normal. Setelah
perhitungan dengan uji U diperoleh hasil 0,038, yang berarti <0,05. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa Ha diterima atau Ho ditolak. Dengan demikian, penggunaan
model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) efektif
untuk diterapkan pada mata pelajaran IPA materi daur air terhadap siswa kelas V
di SD Negeri 03 Sungapan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Menurut Lavengeld dalam Munib (2007: 26) “pendidikan adalah suatu
bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu
kedewasaan”. Kedewasaan tersebut dapat berupa kemandirian, sikap
bertanggung jawab dan mau menerima anjuran atau saran dari orang lain.
Kedewasaan diperoleh setelah anak melakukan proses belajar dengan
bimbingan orang dewasa. Pengertian tersebut menekankan bahwa anak
merupakan manusia yang belum dewasa sehingga diperlukan bimbingan
untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.
Sedangkan UUSPN No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa,
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara (Munib, 2007: 33).
Dengan demikian, tujuan pendidikan selain untuk mendewasakan siswa
juga untuk mempersiapkan generasi muda yang berkompeten agar dapat
berperan penting dalam kehidupannya kelak. Pendidikan mempunyi misi
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa agar menjadi generasi
yang cerdas dan memiliki moral yang baik serta berbudi luhur sesuai dengan
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jati diri bangsa. Melalui pendidikan siswa dapat belajar mengenai berbagai
hal untuk mengembangkan diri secara optimal.
Potensi siswa dapat berkembang karena didukung oleh tenaga yang
berkompeten, yaitu guru. Guru dipandang sebagai orang yang sangat
berpengaruh dalam menghantarkan siswa untuk mencapai tujuan belajarnya.
Guru yang merangkap sebagai orang tua kedua bagi siswa menjadi sosok
yang sangat diharapkan keberadaannya untuk membantu siswa agar memiliki
kepribadian yang baik sehingga bisa menjadi generasi yang unggul. Generasi
yang unggul itulah yang nantinya akan menjadi pilar suatu bangsa sehingga
menjadi bangsa yang bermartabat di kancah internasional.
Usman (2008: 9-11) mempunyai pendapat tentang peran guru dalam
pembelajaran, yaitu dalam proses belajar mengajar guru berperan sebagai
demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator serta sebagai
evaluator. Berdasarkan pernyataan tersebut, guru sebagai komponen penting
dalam dunia pendidikan ternyata memiliki banyak peran/fungsi yang harus
diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Apabila peran tersebut dapat
dilaksanakan dengan baik maka tujuan pembelajaran akan tercapai secara
optimal. Sudah seharusnya guru mampu menciptakan pembelajaran yang
efektif bagi siswa. Salah satunya yaitu dengan berkreativitas dan berinovasi
dalam menerapkan berbagai macam media dan model pembelajaran.
Kemampuan guru dalam menggunakan media maupun model pembelajaran
yang bervariasi dapat memotivasi siswa sehingga siswa menjadi aktif dalam
proses pembelajaran.
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Selanjutnya, Mulyasa (2009: 107) mengemukakan pendapatnya tentang
pengalaman belajar, yaitu “pengalaman belajar di sekolah harus fleksibel dan
tidak kaku, serta perlu menekankan pada kreativitas, rasa ingin tahu,
bimbingan dan pengarahan ke arah kedewasaan”. Proses belajar mengajar
yang fleksibel akan membuat siswa

aktif dan kreatif. Sesuai dengan

karakteristik siswa yang sering kita jumpai yaitu memiliki rasa ingin tahu
yang tinggi. Namun, terkadang hal tersebut terbentur oleh sikap malu dan
kurang berani untuk bertanya serta menyampaikan gagasannya tentang
sesuatu. Mereka lebih memilih diam dan berusaha mengabaikan rasa ingin
tahunya. Berdasarkan fakta tersebut, guru memiliki tugas untuk mengarahkan
siswa agar menjadi lebih berani berpendapat dan berbicara mengenai hal yang
ingin mereka ketahui. Oleh sebab itu, diperlukan model pembelajaran yang
dapat menstimulasi siswa agar lebih aktif bertanya dan berbicara.
Kenyataannya masih sedikit guru yang menerapkan berbagai macam
model pembelajaran. Guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam
pembelajaran. Metode tersebut seringkali menyebabkan guru mendominasi
pembelajaran sehingga siswa hanya mendengarkan dan mencatat tanpa
melakukan banyak aktifitas. Hal itu juga mengakibatkan siswa menjadi cepat
jenuh dan kurang bersemangat. Seperti yang dikemukakan oleh Sumantri dan
Permana (2001:117-118) , bahwa
Daya tahan anak untuk mendengarkan suatu ceramah sebenarnya
sangat terbatas. Jika hal ini menjadi kebiasaan guru sehari-hari di
sekolah, maka nampaknya akan membentuk kebiasaan perilaku yang
tidak menguntungkan bagi perkembangan anak, seperti kurang
responsif, sulit mengajukan pendapat,dan pasif.
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Penerapan metode ceramah lebih mengacu pada pembelajaran yang
tidak berpusat pada siswa dan monoton, sehingga siswa menjadi kurang aktif.
Menurut Narwanti (2011: 32) “Guru yang kreatif hendaknya tidak hanya
terpaku dengan ceramah saat menyampaikan pembelajaran, tetapi juga
mampu mengaplikasikan metode pembelajaran aktif, kooperatif dan lainlain.” Selain itu, belajar juga bukan semata-mata penuangan informasi ke
dalam benak siswa. Namun, belajar memerlukan keterlibatan mental dan
keaktifan

siswa.

Keterlibatan

dan

keaktifan

siswa

akan

membuat

pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna.
Seperti pada mata pelajaran IPA, akan lebih efektif apabila guru
menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sebagai penunjang
pembelajaran. IPA merupakan mata pelajaran yang berhubungan dengan cara
mencari tahu tentang alam dan IPA juga membantu siswa untuk berpikir logis
terhadap kejadian sehari-hari. Sikap siswa yang selalu ingin tahu dan tertarik
untuk mendapatkan sesuatu yang baru mengharuskan guru untuk lebih kritis
dalam menyikapinya. Pembelajaran IPA yang ditunjang oleh model
pembelajaran yang sesuai dengan materi akan memupuk sikap positif siswa
untuk lebih menghargai alam sekitarnya.
Dengan melihat permasalahan yang terjadi, maka guru harus
memberikan motivasi-motivasi sehingga membangkitkan dan meningkatkan
minat siswa pada mata pelajaran IPA. Dalam hal ini guru hendaknya mencari
dan menggunakan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan
sehingga siswa tetap tertarik dalam pembelajaran IPA. Model pembelajaran
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kooperatif merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa,
membuat siswa lebih berani untuk mengungkapkan ide-idenya dan juga
menyenangkan. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif dapat
diterapkan pada mata pelajaran IPA.
Teori

yang

mendukung

pembelajaran

kooperatif

adalah

teori

konstruktivisme. Seperti yang diungkapkan oleh Trianto (2007: 41), bahwa
pembelajaran yang bernaung dalam teori konstruktivis adalah
pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep
bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep
yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa
secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu
memecahkan masalah-masalah yang kompleks.
Model pembelajaran kooperatif yang dilakukan dalam kelompok kecil
tersebut menjadikan siswa belajar

mandiri dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. Guru hanya bertugas untuk membimbing dan memfasilitasi siswa,
sehingga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif berpusat
pada siswa

(student centered). Manfaat dari pembelajaran tersebut yaitu

siswa dapat berinteraksi dengan teman-teman dalam kelompoknya serta
mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapatnya.
Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yaitu NHT (Numbered Head
Together). Pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together)
pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan yang bertujuan untuk
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi pelajaran dan
mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut, Trianto (2007:
62). Pembelajaran kooperatif tipe NHT memungkinkan siswa untuk saling
bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil sehingga tercipta lingkungan
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belajar yang aktif dan menyenangkan. Dalam pembelajaran aktif, belajar
berpusat pada siswa dan siswa juga dimotivasi agar berpartisipasi untuk
mencoba dan melakukan sendiri hal yang sedang dipelajari. Oleh karena itu,
model pembelajaran kooperatif tipe NHT sesuai untuk diaplikasikan dalam
pembelajaran IPA dengan materi Daur Air.
Namun demikian untuk melaksanakan model pembelajaran kooperatif
tipe NHT dibutuhkan kemauan, kemampuan serta kreatifitas guru dalam
mengelola lingkungan kelas terutama saat menyusun rencana pembelajaran.
Rencana pembelajaran harus disiapkan secara matang. Selain itu, pengaturan
kelas saat pelaksanaan, pengkondisian siswa, dan pembuatan tugas untuk
dikerjakan siswa bersama dalam kelompoknya juga perlu dipersiapkan
dengan baik.
Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan judul penelitian sebagai
berikut: “KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE NHT (NUMBERED HEAD TOGETHER) TERHADAP HASIL
BELAJAR IPA MATERI DAUR AIR PADA SISWA KELAS V DI SD
NEGERI 03 SUNGAPAN.”

B. Identifikasi Masalah
Selama ini masih banyak guru SD yang menggunakan ceramah dalam
proses belajar mengajar. Ceramah pada praktiknya lebih menekankan pada
pembelajaran satu arah. Seringkali siswa kurang diberi kesempatan untuk
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menunjukkan keaktifan mereka. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang
antusias untuk menerima materi dari guru.
Selain itu, penggunakan ceramah dalam pembelajaran IPA masih
terkesan monoton dan tidak menyenangkan karena siswa hanya disuruh
mencatat materi, kemudian guru menjelaskan materi tersebut. Setelah itu,
siswa disuruh mengerjakan soal. Mereka akan beranggapan jika belajar
bukanlah hal yang menyenangkan tetapi membosankan. Hal tersebut akan
membawa dampak negatif pada perolehan hasil belajar mereka.
Penggunaan model pembelajaran yang bervariasi diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa karena proses belajar mengajar lebih
menarik dan menyenangkan. Pada dasarnya seperti yang dipaparkan oleh
Haris Mujiman (2007: 119), bahwa “Belajar aktif adalah belajar yang
menyenangkan. Karena menyenangkan, belajar menjadi alamiah, menjadi
lebih cepat, menumbuhkan motivasi belajar, sehingga lebih besar
kemungkinan belajar menjadi lebih berhasil.”
Bertolak dari permasalahan di atas maka guru harus menerapkan
berbagai

macam

model

pembelajaran

yang

bervariasi

agar

dapat

menstimulasi siswa dalam belajar. Kooperatif merupakan salah satu model
pembelajaran yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran,
agar proses belajar mengajar menjadi menarik dan menyenangkan. Model
pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas
akademik dan membantu siswa untuk berpikir kritis.
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Salah

satu

model

pembelajaran

kooperatif

yang

dapat

diimplementasikan dalam pembelajaran IPA adalah tipe NHT (Numbered
Head Together). Menurut Trianto (2007: 62) “Model pembelajaran kooperatif
tipe NHT pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen (1993) untuk
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam
suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran
tersebut. Penggunaan model pembelajaran tipe NHT diharapkan efektif untuk
diterapkan pada pelajaran IPA materi daur air siswa kelas V di SD Negeri 03
Sungapan.

C. Pembatasan Masalah
Masalah penelitian ini dibatasi pada :
1. Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas V semester II di SD
Negeri 02 dan 03 Sungapan.
2. Masalah yang diteliti yaitu hasil belajar IPA dengan materi daur air pada
kelas V.
3. Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT dalam mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata
pelajaran IPA dengan materi daur air.
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D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang
mendapat pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Head Together) dengan siswa yang tidak mendapat
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT (Numbered Head Together)?
2. Apakah hasil belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Head Together) lebih tinggi dari pada yang tidak
menggunakan NHT (Numbered Head Together) pada mata pelajaran IPA
dengan materi daur air siswa kelas V?

E. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat
keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head
Together) terhadap hasil belajar IPA materi daur air pada siswa kelas V
SD.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:
a. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang mendapat
pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered
Head Together) dengan siswa yang tidak mendapat pembelajaran
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dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Head Together).
b. Untuk mengetahui perbandingan hasil belajar

antara kelas yang

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head
Together) dengan yang tidak menggunakan NHT (Numbered Head
Together) pada mata pelajaran IPA dengan materi daur air siswa kelas
V.

F. Manfaat Penelitian
1. Bagi Siswa
Manfaat penelitian bagi siswa adalah:
a. Rata-rata hasil belajar IPA materi daur air pada siswa kelas V menjadi
lebih tinggi dari rata-rata hasil sebelumnya.
b. Membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Sesuai dengan
ciri khas dari model pembelajaran kooperatif yaitu menciptakan suasana
belajar yang aktif dan menyenangkan.
c. Membantu siswa untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya sebab
dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head
Together) siswa didorong untuk saling bekerja sama dengan teman
sekelompoknya.
d. Siswa dapat saling bertukar pikiran antara sesama anggota kelompok
sehingga setiap siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih
banyak.
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e. Siswa dapat belajar untuk mau mendengarkan dan saling menghargai
pendapat orang lain.
2. Bagi Guru
Manfaat penelitian bagi guru adalah:
a. Memberikan wawasan kepada guru untuk menggunakan model
pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan membuat siswa aktif.
b. Mengembangkan

sikap

kritis

dan

tanggap

terhadap

masalah

pembelajaran dan kreatif mencari alternatif pemecahannya.
c. Mengetahui tingkat keefektifan

model pembelajaran kooperatif tipe

NHT (Numbered Head Together) terhadap hasil belajar IPA.
d. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Sekolah
Manfaat penelitian bagi sekolah adalah:
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan rujukan bagi
sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu
pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.
b. Prestasi siswa yang meningkat akan membawa nama baik sekolah.
c. Sekolah akan semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang
tepat untuk menuntut ilmu bagi anak-anak mereka.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Head Together) telah dilakukan oleh beberapa peneliti
sebelumnya. Contohnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Noor Azizah
(2007), yang berjudul “Keefektifan Penggunaan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe NHT (Numbered-Heads-Together) Dengan Pemanfaatan
LKS (Lembar Kerja Siswa) Pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar
(Kubus Dan Balok) Siswa Kelas VIII Semester 2 SMP N 6 Semarang Tahun
Pelajaran 2006/2007”. Penelitian tersebut merupakan penelitian eksperimen.
Setelah dilakukan pembelajaran dan tes akhir, pada kelompok kontrol ratarata hasil belajar yang diperoleh yaitu 64,93, sedangkan pada kelompok
eksperimen 74,83, dengan n1 = 46 dan n2 = 46 diperoleh thitung = 3,57,
sedangkan ttabel =1,66, sehingga thitung > ttabel. Hasil belajar dari kelompok
eksperimen yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Head Togeter) ternyata mengalami peningkatan yang signifikan
sehingga dikatakan penelitian tersebut berhasil.
Sedangkan,

penelitian

Fatkhurohmah

(2010)

yang

berjudul

“Peningkatan Kemampuan Berhitung Bilangan Bulat Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif (NHT) Pada Siswa Kelas IV A SD Muhammadiyah
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Wonorejo Polokarto Sukoharjo Tahun Pelajaran 2009/ 2010” merupakan
penelitian tindakan kelas. Penelitian tersebut dilaksanakan dalam beberapa
siklus. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran
kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dapat meningkatkan hasil
belajar siswa yang ditunjukkan melalui kenaikan nilai rata-rata siswa.
Persentase ketuntasan belajar dari masing-masing siklus pembelajaran yang
telah dilakukan yaitu pada siklus I 62,86 %, siklus II menjadi 74,29% dan
siklus tiga III menjadi 85,71%. Selain itu, nilai rata-rata siswa juga meningkat
yaitu pada siklus I 66,86, siklus II menjadi 77,64, dan pada siklus III menjadi
81,86. Dengan demikian, dari kedua penelitian terdahulu di atas dapat

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered
Head Together) dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan atau acuan dan
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Pada penelitian
terdahulu model pembelajaran kooperatif tipe NHT diterapkan pada pelajaran
matematika. Sedangkan, pada penelitian ini model tersebut diterapkan pada
pelajaran IPA. Peneliti ingin mengetahui tingkat keefektifan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar IPA materi daur air.
Sebab, pada penelitian terdahulu model pembelajaran tersebut terbukti efektif
dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika.
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B. Landasan Teori
1. Belajar dan Hasil Belajar
Slameto (2010: 2) berpendapat bahwa “Belajar ialah suatu proses
usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Perubahan yang terjadi
sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Sedangkan, menurut
Spears dalam Suprijono (2009: 2) “Belajar adalah mengamati, membaca,
meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu.”
Dengan demikian, belajar dapat merubah tingkah laku seseorang.
Perubahan tersebut terjadi karena adanya pengalaman yang berulangulang, latihan dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Pengalaman
tersebut diperoleh setelah seseorang mengamati, membaca, meniru,
mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. Perubahan
tingkah laku meliputi berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis
seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah, berpikir,
keterampilan, kecakapan, kebiasaan ataupun sikap.
Menurut Bloom dalam Suprijono (2009: 6), “hasil belajar mencakup
kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik”. Hasil belajar tersebut
diperoleh melalui proses belajar dan dipengaruhi oleh faktor –faktor yang
bersifat internal maupun eksternal. Perubahan yang terjadi biasanya dapat
dilihat dengan bertambah baiknya atau meningkatnya kemampuan yang
dicapai seseorang.
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Hasil belajar merupakan segala sesuatu yang diperoleh, dikuasai atau
merupakan hasil proses belajar mengajar yaitu setelah siswa menerima
pengalaman belajar. Hasil belajar dapat diketahui setelah siswa
mengerjakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana
kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran. Melalui hasil
belajar guru juga dapat membantu mendiagnosis kesulitan belajar siswa,
sehingga guru dapat mencari alternatif pemecahan masalahnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut H.
Baharudin dan Wahyuni (2008: 19-28), yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Faktor Internal
Faktor internal yakni faktor-faktor yang berasal dari dalam
siswa itu sendiri dan dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Faktor
internal meliputi keadaan/kondisi jasmani. Jasmani atau fisik siswa
yang lemah atau sakit akan mempengaruhi hasil belajarnya. Dalam
proses belajar dibutuhkan kondisi fisik yang fit dan sehat agar tidak
menghambat jalannya aktivitas siswa dalam proses belajar. Selanjutnya
keadaan

rohani

(psikologis).

Faktor

psikologis

meliputi

kecerdasan/intelegensi siswa. Faktor ini sangat penting dalam
mempengaruhi hasil belajar siswa. Semakin tinggi tingkat intelegensi
siswa, semakin besar peluangnya untuk meraih sukses dalam belajar.
Selain intelegensi ada juga motivasi, minat, sikap dan bakat.
Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan siswa menjadi
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tertarik untuk belajar. Motivasi dari diri siswa yaitu sikap ingin tahu
siswa yang tinggi dan keinginan untuk berprestasi. Sedangkan, minat
lebih kearah ketertarikan/keinginan siswa terhadap sesuatu. Jadi, minat
masih berhubungan dengan motivasi. Untuk sikap siswa dalam belajar
dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang saat belajar. Yang
terakhir yaitu bakat. Bakat merupakan kemampuan dasar siswa. Siswa
yang memiliki bakat tertentu akan lebih mudah menyerap informasi
yang berkaitan dengan bakat yang dimilikinya.
b.

Faktor eksternal
Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor
eksternal mencakup lingkungan sosial sekolah, seperti guru dan temantaman sekolah. Hubungan harmonis dengan guru dan siswa yang lain
juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa karena itu berkaitan
dengan lingkungan belajar yang kondusif. Selain di sekolah ada juga
lingkungan sosial masyarakat dan sosial keluarga. Lingkungan sosial
masyarakat yang tidak mendukung akan menghambat siswa untuk
mencapai hasil belajar yang optimal. Lingkungan sosial keluarga juga
turut mempengaruhi hasil belajar siswa. Karena itu, diperlukan
pengkondisian lingkungan keluarga yang nyaman dan menyenangkan
untuk belajar.
Sedangkan, lingkungan nonsosial meliputi lingkungan alamiah,
yaitu seperti kondisi cuaca dan udara. Cuaca yang tidak menentu dapat
mempengaruhi kondisi fisik siswa. Siswa akan menjadi mudah
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terserang penyakit. Ada pula lingkungan instrumental, yaitu berupa
perangkat belajar seperti sarana dan prasarana serta fasilitas yang
memadai. Materi pelajaran juga dapat

mempengaruhi hasil belajar

siswa.
2. Pedidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 3), IPA didefinisikan sebagai
“Pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan
segala isinya.” Pengetahuan yang rasional berarti masuk akal atau logis
sedangkan objektif berarti sesuai dengan kenyataan yang ada atau sesuai
dengan pengamatan yang telah dilakukan. Melalui pembelajaran dan
pengembangan potensi diri pada pembelajaran IPA siswa akan memperoleh
bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk
memahami dan menyesuaikan diri terhadap fenomena dan perubahanperubahan di lingkungan sekitar dirinya.
Sedangkan, “Pendidikan IPA lebih ditekankan pada pemahaman
tentang pentingnya mempelajari alam sehingga akan membawa manusia
pada kehidupan yang bermakna dan bermartabat” Mariana dan Praginda
(2009: 6). Pendidikan IPA pada dasarnya yaitu membelajarkan siswa untuk
memahami IPA dan untuk mengembangkan sikap ingin tahu. Hal tersebut
sesuai dengan karakteristik siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar
terhadap sesuatu. Dengan mempelajari dan memahami IPA, akan tertanam
nilai-nilai positif dalam diri siswa. Siswa menjadi lebih menghargai
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lingkungannya serta dilatih untuk bersikap mandiri dan disiplin dalam
menemukan pengetahuan-pengetahuan baru.
3. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD
Sumantri dan Syaodih (2009: 6.4) menyoroti karakteristik siswa SD,
mereka menyatakan bahwa “Salah satu karakteristik dari anak SD adalah
anak senang bekerja dalam kelompok.” Dari kelompok itulah siswa dapat
menjalin kerja sama dengan teman sebayanya sehingga siswa akan
mengalami proses sosialisasi. Proses tersebut mengarahkan siswa untuk
mampu menerima teman-temannya dengan tanpa membedakan kemampuan,
jenis kelamin, maupun tingkat sosialnya. Selain itu siswa juga dapat belajar
untuk bertanggung jawab terhadap tugas individu maupun kelompoknya.
IPA sebagai ilmu pengetahuan mempunyai peranan sebagai sarana
untuk memupuk sikap-sikap positif pada diri siswa. Wynne Harlen dalam
Darmodjo dan Kaligis (1992: 7-10), mengemukakan tentang aspek sikap
ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak Sekolah Dasar yaitu “Sikap
ingin tahu, ingin mendapatkan sesuatu yang baru, kerja sama, tidak putus
asa, tidak purba sangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas dan
kedisiplinan diri.”
Sikap ingin tahu, siswa selalu ingin mendapatkan jawaban yang
benar dari objek yang diamatinya. Kebenaran itu tidak harus berasal dari
guru, tapi siswa juga dapat menemukan kebenaran itu sendiri melalui
petunjuk guru. Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, Hal itu
menunjukkan siswa yang tidak puas dengan jawaban yang telah
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diperolehnya. Siswa selalu ingin mencari untuk menemukan sesuatu yang
baru. Sikap kerja sama dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang
lebih banyak sehingga saling bertukar informasi, misalnya melalui
pembelajaran yang dibuat secara kelompok. Sikap tidak putus asa akan
tumbuh jika guru senantiasa membimbing siswa untuk terus berusaha
menemukan jawaban dan terus mempelajari tentang alam melalui IPA.
Sedangkan, sikap tidak purba sangka muncul saat seseorang berpikir
rasional dan objektif, sehingga yang muncul bukan hanya sangkaan
melainkan kebenaran yang rasional. Dengan belajar IPA, siswa dapat belajar
untuk berpikir logis dan objektif. Sikap mawas diri tumbuh apabila siswa
menjunjung nilai kebenaran. Hal itu dapat diimplementasikan dalam
hidupnya yaitu siswa belajar untuk jujur pada dirinya sendiri. Sikap
bertanggung jawab merupakan sikap positif yang keluar secara sadar dari
siswa itu sendiri. Melalui pembelajaran IPA siswa dilatih untuk bertanggung
jawab terhadap tugas-tugasnya.
Selanjutnya sikap yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran
IPA yaitu sikap berpikir bebas. Sikap berpikir bebas adalah upaya dari guru
untuk mengembangkan daya pikir siswa tentang suatu objek. Guru tidak
harus membelenggu pemikiran siswa namun lebih ke arah bimbingan dan
motivasi. Sikap kedisiplinan diri berkaitan saat pembelajaran sedang
berlangsung. Siswa dilatih agar disiplin dalam mengatur atau mengontrol
dirinya sendiri. IPA diajarkan agar siswa dapat membentuk sikap disiplin
yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
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Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Head Together) merupakan pembelajaran yang menekankan
pada kerja sama siswa dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah,
sehingga sesuai diterapkan dalam pembelajaran IPA di SD. Sikap yang
dapat dikembangkan melalui pembelajaran IPA dapat ditunjang dengan
model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Siswa akan semakin termotivasi
karena pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa juga akan menjadi
pribadi yang mandiri sekaligus menjadi pribadi yang dapat bersosialisasi
melalui interaksi dalam kelompok.
4. Materi Daur Air
Peredaran air yang terjadi secara terus menerus disebut dengan
daur air. Air yang berada di permukaan bumi seperti laut, danau, dan yang
lainnya dipanasi oleh sinar matahari. Air tersebut berubah menjadi uap.
Uap tersebut kemudian menguap ke atas. Pada tempat-tempat yang lebih
tinggi, suhu udara makin rendah sehingga uap air berubah menjadi titiktitik air yang halus yang disebut embun. Titik-titik air akan mengumpul
membentuk awan. Awan terbawa angin tersebut jatuh ke permukaan bumi
yang disebut hujan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam lapisan
tanah menjadi air tanah, sebagian lagi mengalir ke permukaan, dan sisanya
menguap kembali.
5. Teori Belajar Konstruktivisme
Pada dasarnya belajar lebih dari sekedar mengingat atau menghafal.
Belajar harus lebih ditekankan tentang bagaimana seorang siswa dapat
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menyelesaikan masalah dan menemukan sesuatu untuk dirinya. Hal
semacam itu dipandang akan bertahan lama di benak siswa. Hasil belajar
menjadi bertahan lama ketika siswa mampu menghubungkan pengetahuan
yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. Siswa mengembangkan
pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dari pengetahuan yang sudah
dimilikinya.
Sudah sering kita jumpai guru yang cenderung menguasai kelas atau
dominan dalam suatu pembelajaran. Sedangkan, siswa bersikap pasif dan
hanya menerima pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Seiring
berjalannya waktu sistem permbelajaran tersebut hendaknya harus diubah.
Guru diposisikan sebagai pendorong, pemberi fasilitas dan pembimbing
siswa dalam pembelajaran. Jadi, siswa dibimbing untuk menemukan dan
membangun pengetahuannya sendiri.
Menurut Isjoni (2009: 46), “konstruktivisme adalah suatu pandangan
bahwa siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada”. Proses tersebut
menunjukkan siswa akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan
pengetahuan yang telah ia miliki kemudian akan membentuk pengetahuan
baru.

Dalam

pandangan

konstruktivis,

pengetahuan

tumbuh

dan

berkembang melalui pengalaman. Perkembangan itu akan semakin dalam
apabila selalu diuji oleh pengalaman yang baru. Dua tokoh yang
mengembangkan konsep belajar konstruktivisme adalah Jean Piaget dan
Vygotsky.
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Proses konstruksi pengetahuan menurut Piaget dalam Suprijono
(2009: 29) adalah sebagai berikut:
a. Skema/skemata
Skema merupakan suatu struktur mental atau kognitif yang membuat
seseorang secara intelektual mampu beradaptasi dengan lingkungan
sekitarnya. Skema dapat berubah sesuai dengan perkembangan mental
seseorang.
b.

Asimilasi
Suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan
kejadian atau rangsangan yang baru dalam skema yang ada.

c.

Akomodasi
Proses yang membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan
yang baru. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh adanya
pengalaman yang baru. Skema yang lama dapat direkonstruksi oleh
skema yang baru sesuai dengan pengalaman baru.

d.

Equilibration
Equilibration merupakan pengaturan diri untuk mengatur keseimbangan
proses asimilasi dan akomodasi.
Sedangkan,

proses konstruksi sosial menurut Vytgosky dalam

Suparno (2011: 45), “Belajar merupakan suatu perkembangan pengertian.
Ada dua jenis pengertian yaitu pengertian spontan dan ilmiah. Pengertian
spontan adalah pengertian yang diperoleh melalui pengalaman sehari-hari.
Sedangkan pengertian ilmiah diperoleh dari pendidikan di sekolah”. Dalam
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proses belajar kedua pengertian tersebut saling berhubungan dan
mempengaruhi satu sama lain. Konstruksi sosial juga dipengaruhi oleh
bahasa anak sebab bahasa merupakan aspek sosial sejak awal. Kemampuan
bahasa anak akan menciptakan komunikasi secara verbal sehingga mereka
dapat berinteraksi dan bersosialisasi untuk menjalin kerja sama dengan yang
lain. Kemampuan berbahasa dapat berperan sebagai pembentukan
pengertian spontan.
Berdasarkan penjelasan di atas, teori konstruktivis merupakan teori
yang lebih menekankan pada konsep untuk membangun pengetahuannya
sendiri melalui interaksi sosial. Seperti dalam pembelajaran, pengetahuan
siswa dapat terbangun apabila mereka mengalami interaksi sosial untuk
memperoleh pengalaman baru. Teori konstruktivis menjadi dasar model
pembelajaran kooperatif karena model pembelajaran tersebut mengacu
kepada kegiatan pembelajaran yang harus melibatkan keaktifan dan
partisipasi siswa. Dalam teori konstruktivisme pengetahuan tidak hanya
sekedar dipindahkan secara verbal tetapi harus dikonstruksi dan
direkonstruksi oleh siswa itu sendiri dengan cara berinteraksi dan bekerja
sama dengan teman dalam kelompoknya.
Dalam teori konstruktivisme, mengajar berarti berpartisipasi
dengan siswa untuk membangun pengetahuan, membuat makna, dan
bersikap kritis. Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk beraktivitas.
Selain itu, guru juga memberi kebebasan kepada siswa untuk menemukan
cara yang paling menyenangkan dalam memecahankan persoalan. Pada
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dasarnya, pengetahuan merupakan konstruksi dari siswa yang mengetahui,
sehingga tidak dapat ditransfer kepada siswa yang pasif. Oleh karena itu,
diperlukan

adanya

partisipasi

siswa

agar

pencapaian

konstruksi

pengetahuan lebih optimal.
6. Model Pembelajaran Kooperatif
Pelaksanaan

teori

konstruktivisme

dapat

diimplementasikan

melalui model pembelajaran kooperatif. Priyanto dalam Made Wena
(2010: 189) mengemukakan “Pembelajaran kooperatif merupakan salah
satu model pembelajaran kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu.
Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok
kecil dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama”.
Menurut Sanjaya (2009: 242), “pembelajaran kooperatif merupakan model
pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil,
yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang
kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda
(heterogen)”.
Berdasarkan penjelasan di atas, pembelajaran kooperatif lebih
difokuskan pada kelompok-kelompok kecil dengan tujuan agar siswa dapat
bekerjasama atau bersosialisasi dengan siswa yang lain. Selain itu juga
mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat dan menghargai
pendapat orang lain. Melalui kerjasama antar siswa dalam kelompok
tersebut akan tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan
sehingga siswa dapat membangun pengetahuannya dengan bekerja sama
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dalam suatu kelompok. Hal tersebut sesuai dengan teori konstruktivistik
yang melandasi model pembelajaran kooperatif. Dalam pembentukan
kelompok, para siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan
diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Pada
pembelajaran kooperatif setiap siswa berlatih untuk mampu bertanggung
jawab atas kelompoknya. Siswa didorong untuk bekerjasama agar
menyelesaikan suatu tugas dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya
tersebut kepada anggota kelompok yang lain.
Menurut Ibrahim dalam Isjoni (2009: 39-41) “Model pembelajaran
kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran
penting. Tujuan tersebut antara lain hasil belajar akademik, penerimaan
terhadap keragaman, pengembangan keterampilan sosial.”
a.

Peningkatkan hasil belajar akademik.
Melalui pembelajaran kooperatif kinerja siswa dapat meningkat
sehingga tugas-tugas akademiknya mampu diselesaikan dengan baik.
Siswa yang lebih menguasai materi dapat menjadi nara sumber atau
tutor sebaya bagi siswa yang kurang dalam penguasaan materi.
Dengan demikian, semua siswa dapat mencapai hasil pemahaman
yang hampir sama.

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu
Dalam satu kelas terdapat individu yang beragam. Keberagaman
itu dapat berupa karakter, jenis kelamin, tingkat sosial dan tingkat
intelegensi. Pembelajaran kooperatif membantu siswa untuk dapat
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menerima keberagaman tersebut. Siswa akan menerima temantemannya tanpa membeda-bedakan karena pembagian kelompok
dilakukan secara acak. Semua siswa dianggap memiliki peluang yang
sama

untuk

membentuk

kelompok.

Pembentukan

kelompok

dilaksanakan secara heterogen, yaitu dengan menyatukan berbagai
macam suku, agama, kemampuan akademik maupun tingkat sosial
menjadi

satu kelompok

agar

dapat

saling berinteraksi

dan

bersosialisasi.
c. Pengembangkan keterampilan sosial
Keterampilan sosial yang dimaksud antara lain, berbagi tugas,
aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman
untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam
kelompok dan sebagainya. Interaksi yang terjalin akan menciptakan
hubungan yang semakin dekat antar siswa.
Roger dan David Johnson dalam Suprijono (2009: 58) mengatakan
bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran
kooperatif. Untuk mencapai hasil yang optimal, lima unsur dalam model
pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut antara lain:
a.

Positive interdepence (saling ketergantungan positif)
Unsur ini menunjukkan ada dua pertanggungjawaban kelompok. Tiap
siswa saling bergantung kepada siswa yang lain untuk memecahkan
masalah. Siswa mempelajari materi yang ditugaskan kepada kelompok
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dan menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari
materi yang ditugaskan.
b.

Personal responbility (tanggung jawab perseorangan)
Tanggung jawab siswa menjamin semua anggota yang diperkuat oleh
kegiatan belajar bersama. Oleh sebab itu, anggota kelompok harus
menyelesaikan tugas yang sama.

c.

Face to face promotive interaction (interaksi promotif)
Ciri- ciri interaksi promotif yaitu:
1) Saling membantu secara efektif dan efisien.
2) Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan.
3) Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien.
4) Saling mengingatkan.
5) Saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan
argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap
masalah yang dihadapi.
6) Saling percaya.
7) Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama.

d.

Interpersonal skill (komunikasi antaranggota)
Tiap anggota kelompok saling berkomunikasi untuk membangun
keterampilan sosial. Keterampilan sosial meliputi kemampuan
berpendapat, menerima saran dan masukan dari orang lain, dan saling
bekarja sama.
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e.

Group processing (pemrosesan kelompok)
Tujuan pemrosesan kelompok adalah meningkatkan efektivitas
anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan untuk
mencapai tujuan kelompok.
Menurut

Ibrahim, dkk dalam Trianto (2007: 49) model

pembelajaran kooperatif memiliki beberapa fase, yaitu:
Tabel 1 Fase-fase model pembelajaran kooperatif
FASE
Fase-1
Menyampaikan tujuan
dan memotivasi siswa.
Fase-2
Menyajikan informasi.
Fase-3
Mengorganisasikan
siswa
ke
dalam
kelompok-kelompok
belajar.
Fase-4
Membimbing
kelompok bekerja dan
belajar.
Fase-5
Evaluasi
Fase-6
Memberikan
Penghargaan

Model

TINGKAH LAKU GURU
Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang
ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan
memotivasi siswa belajar.
Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan
jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan.
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranya membentuk kelompok belajar dan
membantu setiap kelompok agar melakukan
transisi secara efisien.
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar
pada saat mereka mengerjakan tugas mereka.

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi
yang telah dipelajari atau masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.
Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik
upaya maupun hasil belajar individu dan
kelompok.

pembelajaran

kooperatif

juga

memiliki

kelemahan.

Kelemahan tersebut diungkapkan oleh Isjoni (2009: 18), bahwa
“kelemahan model pembelajaran kooperatif bersumber dari dua faktor,
yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern)“. Faktor
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intern berasal dari guru dan siswa, antara lain guru harus mempersiapkan
pembelajaran secara matang karena memerlukan banyak tenaga dan
waktu, adanya dukungan fasilitas dan biaya yang memadai, saat diskusi
kelompok ada kecenderungan topik permasalahan meluas, terkadang
didominasi oleh seseorang sehingga siswa yang lain menjadi pasif. Faktor
ekstern berasal dari kebijakan pemerintah, kegiatan belajar mengajar
cenderung dipersiapkan untuk keberhasilan perolehan nilai ujian atau
kelulusan. Padahal belajar bukan hanya dilihat dari hasil namun juga dari
prosesnya. Apabila guru bisa melaksanakan peranannya dengan baik,
kelemahan-kelemahan tersebut dapat diminimalisir atau diatasi.
7.

Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together)
Menurut Trianto (2007: 62) “Numbered Head Together (NHT) atau
penomoran berpikir bersama adalah jenis pembelajaran kooperatif yang
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif
struktur kelas tradisional”.

Suprijono (2009: 92) juga mengemukakan

pendapatnya mengenai model Pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Head Together), yaitu
Pembelajaran dengan menggunakan metode Numbered Head
Together diawali dengan numbering (penomoran). Setelah
kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang
harus dijawab oleh tiap kelompok. Selanjutnya siswa dapat saling
berdiskusi. Langkah terakhir yaitu guru memanggil peserta didik
yang memiliki nomor yang sama dari tiap kelompok.
Anita Lie (2010: 59) berpendapat, bahwa NHT (Numbered Head
Together) dikembangkan oleh Spencer Kagan. NHT memberikan
kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan
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mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu juga mendorong
siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu
model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan model pembelajaran
yang dilaksanakan dengan pemberian nomor pada tiap siswa dalam suatu
kelompok. Pembelajaran tersebut bertujuan mengaktifkan siswa serta
membantu siswa untuk dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Selain
itu, siswa juga terdorong untuk berani mengemukakan pendapatnya
kepada orang lain.
Karakteristik NHT adalah guru menunjuk seorang siswa yang akan
mewakili kelompoknya. Siswa dipanggil berdasarkan nomor yang telah
ditentukan sebelumnya. Dalam menunjuk siswa tersebut, guru tidak
memberi tahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompok
tersebut. Hal itu dimaksudkan agar semua siswa selalu siap dengan
jawabannya dan merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan
tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok.
Menurut Trianto (2007: 62-63) Fase dalam pembelajaran kooperatif
tipe NHT ada empat, yaitu:
Fase 1: Penomoran
Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 3-5 orang dan
setiap anggota kelompok diberi nomor 1-5.
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Fase 2: Mengajukan pertanyaan
Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat
bervariasi. Pertanyaan dapat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya atau
bentuk arahan.
Fase 3: Berpikir bersama,
Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan
meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu.
Fase 4: Menjawab
Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa yang
nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab
pertanyaan untuk seluruh kelas. Setelah semua siswa sudah mendapat
kesempatan untuk menjawab, guru dan siswa menyimpulkan materi yang
telah dipelajari. Guru juga dapat memberi penghargaan bagi kelompok
yang mendapatkan nilai tertinggi. Selain itu, guru harus memberikan
motivasi bagi kelompok kalah.
Kelebihan NHT antara lain untuk meningkatkan prestasi belajar
siswa, memperdalam pamahaman siswa terhadap materi, menyenangkan,
mengembangkan sikap positif, mengembangkan sikap kepemimpinan,
mengembangkan rasa ingin tahu, meningkatkan rasa percaya diri,
mengembangkan rasa saling memiliki, menghargai pendapat orang lain,
serta

mengembangkan

keterampilan

sosial

Kelemahannya terdapat pada pelaksanaan yang

siswa.

Sedangkan,

membutuhkan banyak
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waktu. Selain itu, dalam persiapan juga harus diperlukan perencanaan
yang matang.

C. Kerangka Berpikir
Proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang melibatkan guru dan
siswa. Guru dipandang sebagai pendidik yang bertugas untuk memberikan
pengetahuan kepada siswa. Namun, untuk dapat mentransfer pengetahuan itu
guru harus menggunakan berbagai macam cara agar hasil belajar yang
diinginkan dapat tercapai. Diantaranya yaitu dengan menggunakan model
pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Penggunaan ceramah dan
pemberian tugas kurang mengaktifkan dan kurang menarik bagi siswa. Untuk
mengatasi hal tersebut, guru dapat menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT agar siswa menjadi lebih aktif dalam belajar.
Teori belajar konstruktivisme menjadi dasar dari model pembelajaran
kooperatif. Teori belajar konstruktivisme memungkinkan siswa dapat
membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial. Pembelajaran
NHT (Numbered Head Together) merupakan

bagian dari model

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada keaktifan siswa untuk
bersosialisasi dan berinteraksi. Melalui interaksi itu, siswa saling bekerjasama
untuk memecahkan suatu permasalahan hingga memperoleh jawabannya.
Pembelajaran tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk
menyelesaikan tugas-tugas mereka, sehingga diharapkan hasil belajar IPA
dapat meningkat.
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D. Hipotesis
Berdasarkan teori di atas, maka penulis mengajukan hipotesis yaitu:
H0

: tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan kelas
yang tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
terhadap siswa kelas V pada mata pelajaran IPA dengan materi daur air.

Ha

: ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan
kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe NHT terhadap siswa kelas V pada mata pelajaran IPA dengan
materi daur air.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. “Penelitian eksperimen
merupakan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari „sesuatu‟
yang dikenakan pada subjek selidik.” Suharsimi Arikunto (2009: 207).
Peneliti melakukan pembelajaran di kelas pada kelas kontrol dan kelas
eksperimen. Kelas kontrol adalah kelas yang tidak mendapatkan perlakuan,
dalam penelitian ini adalah SD Negeri 02 Sungapan. Kelas eksperimen adalah
kelas yang mendapatkan pembelajaran dengan perlakuan atau kelas yang
mendapat perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT (Numbered Head Together), dalam penelitian ini adalah SD Negeri 03
Sungapan.

B. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V semester II tahun ajaran
2010/2011 SD Negeri 02 dan 03 Sungapan sejumlah 32 siswa. Rincian
populasi terdiri dari SD Negeri 02 Sungapan sebanyak 16 siswa dan SD
Negeri 03 Sungapan juga sebanyak 16 siswa. Alasan penentuan populasi
adalah karena keberadaannya terdapat dalam satu lokasi/kompleks
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sehingga

diharapkan

iklim

dan

karakteristik

pembelajaran

serta

kemampuan siswa sebanding.
2. Sampel
Sampel dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 03
Sungapan tahun pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 16 siswa sebagai
kelas eksperimen, dan siswa kelas V SD Negeri 02 Sungapan tahun
pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 16 orang sebagai kelas kontrol.
Jumlah keseluruhan sampel sebanyak 32 siswa.

C. Variabel Penelitian
1. Variabel Terikat
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar IPA
dengan materi daur air siswa kelas V semester II SD Negeri 03 Sungapan.
2. Variabel Bebas
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah model
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together).

D. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain quasi
experimental design yaitu ada dua kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Penelitian ini lebih spesifik mengacu pada penelitian quasi
experimental design dengan jenis nonequivalent control group design. Kedua
kelas diberi perlakuan yang berbeda. Proses pembelajaran pada kelas
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eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Head Together), sedangkan proses pembelajaran kelas kontrol
tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered
Head Together). Setelah pembelajaran, guru memberikan tes akhir pada
kedua kelas dengan soal yang sama. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui
adakah perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan
kelas kontrol setelah mendapat pembelajaran dengan metode yang berbeda.
Desain:
O1

X

O3

-

O2
O4

X

= ada treatment (perlakuan)

-

= tidak menerima treatment

O1 dan O3 = keadaan sebelum pembelajaran
O2

= hasil setelah mendapat perlakuan

O4

= hasil setelah tidak mendapat perlakuan

“Pada desain ini, kelas eksperimen maupun kelas kontrol tidak dipilih
secara random.” Sugiyono (2008: 79).
Setelah diperoleh hasil posttest dari kelas eksperimen maupun kelas
kontrol, langkah selanjutnya yaitu menganalisis hasil posttest untuk mencari
perbedaan yang signifikan antara kelas yang menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT dengan yang tidak.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1.

Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa
arsip-arsip, daftar nama siswa dan data kemampuan awal siswa berupa
nilai hasil Ulangan Tengah Semester (UTS) IPA kelas V semester II.

2. Tes
Dalam penelitian ini tes digunakan untuk menguji hasil belajar IPA
pada materi daur air pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berupa tes
obyektif. Hasil tes akan digunakan oleh peneliti sebagai data. Data-data
tersebut yang nantinya akan dianalisis untuk mengetahui dan memutuskan
hipotesis akan diterima atau ditolak.
3. Observasi
Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas
belajar siswa. Dalam hal ini, yang diamati adalah aktivitas siswa selama
mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe NHT.

F. Uji Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian dalam penelitian

ini yaitu tes obyektif. Tes

obyektif adalah tes yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara
obyektif. Dalam penelitian ini tes obyektif yang digunakan berupa tes pilihan
ganda.
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Keunggulan menggunakan tes obyektif adalah:
1. Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih
representatif mewakili isi dan luas bahan, lebih obyektif, dapat dihindari
campur tangannya unsur-unsur subyektif baik dari segi siswa maupun segi
guru.
2. Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan
kunci tes bahkan alat-alat kemajuan teknologi.
3. Pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain.
4. Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subyektif yang mempengaruhi.
Suharsimi Arikunto (2009: 164-165)..
Tes obyektif yang digunakan sebagai posttest sebanyak 15 butir soal
dengan empat alternatif jawaban. Skor maksimal yang diperoleh adalah 100
dengan waktu pengerjaan 30 menit. Soal-soal dalam tes ini digunakan untuk
mengetahui hasil belajar siswa. Untuk mendapatkan soal yang reliabel dan
valid maka soal-soal tersebut harus diujicobakan terlebih dahulu. Soal
tersebut diujicobakan kepada siswa di luar sampel yaitu kepada siswa yang
berlaku sebagai kelompok uji coba.
Pengujian instrument harus melalui beberapa tahap, yaitu:
a. Pengujian Validitas Soal
Menurut Priyatno (2010: 91) “Pengujian validitas menggunakan uji
dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Soal dikatakan valid apabila r
hitung≥r tabel.” Setelah data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian
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validitas menggunakan SPSS 17 menggunakan korelasi Bivariate Pearson
(Produk Momen Pearson). Langkah-langkah penghitungan tersebut yaitu:
1) Buka program SPSS 17, isi Variable View pada kolom sebagai berikut:
- Pada kolom Name diisi dengan nomor butir soal 1-30.
- Kolom Type diisi Numeric
- Kolom Width diisi 8
- Kolom Decimal = 0
- Kolom Label tidak diisi
- Kolom Value diisi None
- Kolom Missing diisi None
- Kolom Coloumns diisi 8
- Kolom Align pilih Right
- Kolom Measure pilih Ordinal
2) Aktifkan Data View kemudian pindahkan data ke dalamnya.
3) Jika sudah yakin data tertulis dengan benar. Klik menu Analyze
kemudian pilih Correlate dan pilih Bivariate. Setelah itu akan muncul
menu Bivariate Correlations. Pindahkan semua data pada Variables
dengan mengeklik tanda panah. Pilih Pearson pada Correlation
Coefficients, pilih two-tailed pada Test of Significance dan klik Flag
significant correlations. Kemudian klik Options dan tandai pilihan
pada Mean and Standart Deviation. Klik Continou. Klik OK.
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b. Pengujian Reliabilitas Soal
Menurut Sekaran dalam Priyatno (2010: 98), “reliabilitas kurang
dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8
adalah baik”. Setelah pengujian validitas diperoleh item yang sudah valid,
kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Hasil uji relibilitas dilakukan
dengan menggunakan program SPSS versi 17. Langkah perhitungannya
adalah sebagai berikut:
1)

Data yang sudah ditabulasikan untuk perhitungan validitas dapat
digunakan untuk menghitung reliabilitas.

2) Klik pada Analyze, pilih Scale, kemudian pilih Realiability Analysis.
3) Setelah muncul kotak Reliability Analysis, pilih semua item yang
sudah valid kemudian pindahkan ke kolom items dengan mengklik
tanda panah.
4) Pilih kotak yang bertuliskan statistics. Klik Scale if item deleted pada
Descriptives for, klik correlations pada inter-item dan Summaries.
Pada ANOVA Table klik none. Klik Continue. Klik OK
c. Analisis Tingkat Kesukaran
Rumus:

Keterangan :
P : indeks kesukaran
B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul
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Js : jumlah seluruh siswa peserta tes
Adapun tingkat kesukaran soal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- Soal dengan P 0, 00 sampai 0,30 adalah soal sukar
- Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang
- Soal dengan P 0,70 sampai 1,70 adalah soal mudah
Suharsimi Arikunto, (2009 : 208- 210).
d. Analisis Daya Beda
Rumus:
D
Di mana:
J

= Jumlah peserta tes

JA = banyaknya peserta kelompok atas
JB = banyaknya peserta kelompok bawah
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan
benar
BB = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan
benar
PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P, sebagai
indeks kesukaran)
PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar
Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut:
D : 0,00 - 0,20 berarti jelek
D : 0,20 - 0,40 berarti cukup
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D : 0,40 - 0,70 berarti baik
D : 0,70 – 1,00 berarti baik sekali
Suharsimi Arikunto (2009: 213-218)

G. Metode Analisis Data
1. Analisis Uji Prasyarat
Analisis uji prasyarat digunakan untuk menguji kemampuan awal
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data yang akan di analisis adalah hasil
UTS Semester II. Analisis uji prasyarat terdiri dari uji normalitas dan uji
homogenitas.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas data berfungsi untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal atau tidak. Hal ini juga menentukan uji statistik
selanjutnya. Jika data berdistribusi normal, uji statistiknya adalah uji
parametrik sedangkan jika data tidak berdistribusi normal uji
statistiknya adalah uji non parametrik.
Berikut langkah-langkah pengujian normalitas data dengan
program SPSS versi 17:
1) Buka program SPSS versi 17 klik Variable View dengan mengisi
kolom sebagai berikut:
- Kolom Name diisi nama kelas yang ingin dihitung. Misalkan
kelas eksperimen.
- Kolom Type diisi Numeric
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- Kolom Width diisi 8
- Kolom Decimal = 0
- Kolom Label tidak diisi
- Kolom Value diisi None
- Kolom Missing diisi None
- Kolom Coloumns diisi 8
- Kolom Align pilih Right
- Kolom Measure pilih Scale
2) Pindahkan data/nilai yang sudah ditabulasikan ke kolom Data
View.
3) Klik Analyze, klik Descriptive Statistics, klik Explore. Pindahkan
data pada kolom Dependent List dengan mengklik anak panah.
Pilih Plots pada Display. Klik kotak Plots kemudian pilih None
pada Bloxpots, pilih Steam and Leaf dan Histogram pada
Descriptive, kemudian pilih Normality plots with test. Klik
Continoue. Klik OK.
4) Untuk menentukan data normal dapat dilihat di output pada kolom
Kolmogorov-Smirnov. Kemudian lihat pada kolom signifikansi
(sig). Jika taraf sigifikansi lebih dari 0,05 maka data tersebut
normal. Tapi jika kurang dari 0,05, data tersebut tidak normal.
b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa
sampel penelitian berangkat dari kondisi yang sama atau homogen. Uji
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homogenitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17.
Langkah-langkah pengujian homogenitas adalah sebagai berikut:
1) Buka program SPSS versi 17. Klik Variable View dengan mengisi
kolom sebagai berikut:
- Kolom Name pada baris pertama diisi dengan nama ”Nilai” dan
baris kedua diisi dengan nama ”kelas”.
- Kolom Type pada kedua baris diisi Numeric.
- Kolom Width diisi 8
- Kolom Decimal pada kedua baris diisi 0
- Kolom Label pada baris pertama tidak diisi sedangkan baris
kedua diisi nama “kelas”.
- Kolom Value pada baris pertama diisi None sedangkan baris
keduan diisi dengan cara mengklik pada kolom tersebut hingga
muncul Value Labels. Isi Value dengan angka “1”, kemudian isi
Label dengan nama kelas, contohnya eksperimen. Lakukan
sekali lagi tapi pada kolom Value isi dengan angka “2”, isi Label
dengan nama kontrol. Klik OK.
- Kolom Missing diisi None
- Kolom Coloums diisi 8
- Kolom Align pilih Right
- Kolom Measure pilih Scale untuk baris pertama dan Nominal
untuk baris kedua.
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2) Pindahkan semua data yang sudah ditabulasikan. Data yang
dipindahkan adalah data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Sesuaikan penempatan data dengan nama kelas, yaitu “1” untuk
eksperimen dan “2” untuk kontrol.
3) Klik Analyze, pilih Compare Mean lalu klik One-Way ANOVA.
Pindahkan “nilai” pada kolom Dependent List, sedangkan “kelas”
pada Factor. Setelah itu klik Option sehingga muncul kotak dialog.
Beri tanda centang pada Homogenneity of variance test 2. Klik
Continou. Klik OK.
4) Untuk menentukan data homogen dapat dilihat di output pada
kolom Test of homogeneity of variances. Kemudian lihat pada
kolom signifikansi (sig). Jika taraf sig lebih dari 0,05 maka data
tersebut homogen. Tapi jika kurang dari 0,05, data tersebut tidak
homogen.
2. Analisis Data Eksperimen
Analisis data eksperimen dilakukan setelah kelas eksperimen dan
kelas kontrol diberi posttest IPA tentang daur air. Analisis data digunakan
untuk menganalisis data yang diperoleh setelah dilakukan penelitian untuk
menguji hasil belajar IPA dari dua kelas yang telah diberi perlakuan
berbeda. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui adakah perbedaan hasil
belajar IPA yang signifikan antara kelas yang menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dengan
yang tidak.
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Data hasil posttest dihitung dengan melalui tahapan sebagai
berikut:
a. Uji Normalitas
Langkah-langkah uji normalitas untuk menghitung posttest sama
dengan uji normalitas pada nilai UTS, yaitu menggunakan program
SPSS versi 17.
b. Uji Homogenitas
Langkah-langkah uji homogenitas untuk menghitung posttest
sama dengan uji homogenitas pada nilai UTS, yaitu menggunakan
program SPSS versi 17.
c. Uji T
Apabila data hasil posttest berdistribusi normal dan homogen,
maka pengujian hipotesisnya menggunakan statistik parametris dengan
uji t. Apabila jumlah kedua sampel sama dan homogen, maka untuk
pengujian hipotesisnya dapat menggunakan rumus Polled Varians.
Berikut rumus uji t (Polled Varians):

Keterangan:
: Nilai rata-rata kelompok eksperimen
: Nilai rata-rata kelompok control

: Jumlah subjek kelompok eksperimen
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: Jumlah subjek kelompok control
: Varians kelompok eksperimen
: Varians kelompok kontrol.
(Sugiyono, 2008: 196-197)

d. Uji U (Mann-Whitney U Test)
Apabila ternyata data posttest tidak memenuhi syarat normal
dan homogen, maka pengujian hipotesisnya menggunakan statistik non
parametris, yaitu Uji Mann-Whitney U Test. Perhitungan uji U
menggunakan program SPSS versi 17. Langkah-langkahnya yaitu:
1) Buka program SPSS versi 17. Klik Variable View dengan mengisi
kolom sebagai berikut:
- Kolom Name pada baris pertama diisi dengan nama ”Nilai” dan
baris kedua diisi dengan nama ”kelas”.
- Kolom Type pada kedua baris diisi Numeric.
- Kolom Width diisi 8
- Kolom Decimal pada kedua baris diisi 0
- Kolom Label pada baris pertama diisi “posttest” sedangkan baris
kedua diisi nama “kelas”.
- Kolom Value pada baris pertama diisi None sedangkan baris
kedua diisi dengan cara mengklik pada kolom tersebut hingga
muncul Value Labels. Isi Value dengan angka “1”, kemudian isi
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Label dengan nama kelas, contohnya eksperimen. Lakukan
sekali lagi tapi pada kolom Value isi dengan angka “2”, isi Label
dengan nama kontrol. Klik OK.
- Kolom Missing diisi None
- Kolom Coloumns diisi 8
- Kolom Align pilih Right
- Kolom Measure pilih Scale untuk baris pertama dan Nominal
untuk baris kedua.
2) Pindahkan semua data yang sudah ditabulasikan. Data yang
dipindahkan adalah data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Sesuaikan penempatan data dengan nama kelas, yaitu “1” untuk
eksperimen dan “2” untuk kontrol.
3) Klik Analyze, pilih Non Parameteric Test lalu klik 2 Independent
Samples. Pindahkan “nilai” pada kolom Test Variable List,
sedangkan “kelas” pada Grouping Variable. Setelah itu klik Define
Groups sehingga muncul kotak dialog. Contoh pengisian, isi Group
1 dengan angka 1 dan Group 2 dengan angka 2. Klik Continou.
Pilih Options lalu klik Descriptive pada Statistics, kemudian klik
Mann-Whitney U pada Test Type. Klik OK.
4) Hasil penghitungan dapat dilihat di output pada Test Statistics
kolom Posttest dengan melihat Asymp.sig (2 tailed). Apabila
kurang dari 0,05 maka uji hipotesis tersebut berhasil atau Ho
ditolak. Namun, apabila lebih dari 0,05, uji hipotesis tersebut gagal
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sebab Ho diterima. Hal tersebut menandakan tidak ada perbedaan
yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Hasil Penelitian Pra Eksperimen
a. Uji Coba Tahap I
Uji coba terdiri dari soal tes objektif sejumlah 30 butir soal dan
diujicobakan pada siswa yang tidak digunakan sebagai kelas kontrol
maupun kelas eksperimen. Uji coba tersebut dilaksanakan di SD Negeri
01 Sungapan pada siswa kelas VI dengan jumlah siswa 22. Soal uji
coba dapat dilihat pada lamipran 7 halaman 75. Hasil analisis
instrument uji coba soal tes objektif adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Analisis Hasil Uji Coba Soal Tahap I
No.

Aspek

Hasil

1

Rata-rata

71,3

2

Tertinggi

90

3

Terendah

50

4
5
6

Validitas
Reliabilitas
Tingkat Kesukaran
a. Mudah
b. Sedang
c. Sukar
Daya Beda
a. Jelek
b. Cukup
c. Baik

11
11

7

50

17
6
7
19
6
5
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b.

Uji Coba Tahap II
Uji coba soal tahap II dilaksanakan di SD Negeri 03 Sungapan
pada siswa kelas VI yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari soal tes
objektif sejumlah 20 butir soal. Soal uji coba dapat dilihat pada
lampiran 9 halaman 81. Hasil analisis instrumen uji coba soal tes
objektif adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Analis Hasil Uji Coba Soal Tahap II
No.

Aspek

Hasil

1
2
3
4
5
6

Rata-rata
Tertinggi
Terendah
Validitas
Reliabilitas
Tingkat Kesukaran
a. Mudah
b. Sedang
c. Sukar
Daya Beda
a. Jelek
b. Cukup
c. Baik

47,3
63,3
30
6
6

7

13
6
1
8
9
3

c. Penentuan Instrumen
Soal posttest diambil dari hasil uji coba tahap I dan II. Soal posttest
yang digunakan sebanyak 15 butir soal. Dari uji coba tahap I butir soal
yang digunakan untuk posttest adalah soal nomor 1, 5, 6, 11, 14, 19, 27,
28, 29 dan 30. Sedangkan, uji coba tahap II butir soal yang digunakan
untuk posttest adalah soal nomor 10, 11, 13, 16 dan 20.
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d. Data UTS Semester II
Data UTS semester II digunakan untuk mengetahui kemampuan
awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Tabel 4. Nilai UTS Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
No.

Aspek

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

1

Rata-rata

63,12

60,75

2

Tertinggi

82

76

3

Terendah

50
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e. Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas UTS
Hasil perhitungan uji normalitas dan uji homogenitas UTS (Ulangan
Tengah Semester) dari kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu:
Tabel 5. Analisis Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas
No.
1
2

Aspek
Uji Normalitas
(Kolmogorof Smirnov)
Uji Homogenitas
(Test of Homogeneity of
Variances)

Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

0,200

0,200
0,184

Dari hasil perhitungan program SPSS versi 17 diperoleh nilai
signifikansi Kolmogorof Smirnof untuk kelas eksperimen sebesar 0,200
dan untuk kelas kontrol sebesar 0,200. Karena signifikansi lebih dari 0,05
jadi data nilai UTS kedua kelas berdistribusi normal. Sedangkan, hasil uji
homigenitas diperoleh 0,184. Priyatno berpendapat (2010: 76) “Jika nilai
signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua
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atau lebih kelompok data adalah sama.” Dengan demikian, kemampuan
awal kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen atau sebanding.

Hasil Penelitian Eksperimen
a. Data Posttest
Rata-rata kelas

2.

Keterangan:

80

60

KK = Kelas Kontrol

40

KE = Kelas Eksperimen

20
0
KK

KE

Gambar 1. Histogram Rata-rata Nilai Posttest
Tabel 6. Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
No.

Aspek

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

1

Rata-rata

73,81

59,06

2

Tertinggi

93

93

3

Terendah

53

33

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen
No. Kelas

Interval

Frekuensi

1

51-60

4

2

61-70

3

3

71-80

4

4

81-90

4

5

91-100

1

Jumlah

16
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4
3.5
3

Frekuensi

2.5

2
1.5
1
0.5
0
51-60

61-70

71-80

Rentang Nilai

81-90

91-100

Gambar 2. Histogram Nilai Posttest Kelas Eksperimen
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Kontrol
No. Kelas

Interval

Frekuensi

1

31-40

4

2

41-50

2

3

51-60

4

4

61-70

1

5

71-80

2

6

81-90

1

7

91-100

2

Jumlah

16
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4

3.5
3

Frekuensi

2.5
2

1.5
1
0.5
0
31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Rentang Nilai

Gambar 3. Histogram Nilai Posttest Kelas Kontrol
Gambar 1 menunjukkan pola penyebaran yang tidak merata.
Hal tersebut ditandai dengan nilai yang sering muncul berada pada
tiga rentang nilai yaitu rentang 51-60, 71-80 dan 81-90 sehingga
menyebabkan data menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, data
posttest pada kelas eksperimen tidak berdistribusi normal. Sedangkan
gambar 2. menunjukkan penyebaran yang lebih merata dari pada
gambar 1. Selain itu, penyebaran nilainya seimbang karena masingmasing interval mempuyai frekuensi yang bervariasi.
a. Hasil Uji Normalitas Posttest
Tabel 9. Analisis Hasil Uji Normalitas Posttest
Aspek

Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

Uji Normalitas
(Kolmogorof Smirnov)

0,018

0,198
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Dari hasil perhitungan program SPSS versi 17 diperoleh nilai
signifikansi Kolmogorof Smirnof untuk kelas eksperimen sebesar
0,018 dan untuk kelas kontrol sebesar 0,198. Kedua data tersebut tidak
berdistribusi normal karena pada kelas eksperimen diperoleh nilai
0,018 yang berarti kurang dari 0,05, sehingga perhitungan uji
homogenitas tidak perlu dilakukan.
b.

Hasil Perhitungan Rata-Rata Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
(Uji Hipotesis)
Perhitungan tahap akhir yaitu menghitung nilai posttest dari
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perhitungan menggunakan
program SPSS versi 17 yaitu Mann-Whitney U Test atau uji U. Setelah
dihitung diperoleh hasil 0,038 pada kolom asimptotic significance dua
sisi.

B. Analisis Hasil Penelitian Eksperimen
a. Uji Normalitas Posttest
Hasil uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh taraf signifikansi
0,018 sehingga data pada kelas tersebut tidak berdistribusi normal.
Sedangkan, taraf signifikansi kelas kontrol 0,198 sehingga data pada kelas
tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan
bahwa hasil posttest dari kedua kelas tidak berdistribusi normal. Data
akan disebut normal apabila kedua kelas berdistribusi normal, sehingga
tidak perlu dilakukan perhitungan uji homogenitas.
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b. Perhitungan Rata-Rata Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen (Uji
Hipotesis)
Data hasil posttest dari kedua kelas penelitian ini tidak berdistribusi
normal, maka teknik statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis
menggunakan teknik statistik non parametris, yaitu menggunakan MannWhitney U-Test. Perhitungannya menggunakan program SPSS versi 17.
Analisis:
1) Hipotesis:
H0 : tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan
kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT terhadap siswa kelas V pada mata pelajaran IPA dengan materi
daur air.
Ha : ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan
kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT terhadap siswa kelas V pada mata pelajaran IPA dengan materi
daur air.
2) Pengambilan keputusan
Dasar pengambilan keputusan:
Ho diterima jika signifikansi > 0,05
Ho ditolak jika signifikansi < 0,05
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Keputusan:
Terlihat bahwa pada kolom Asymp. Sig/Asymptotic significance dua
sisi adalah 0,038. Dapat dilihat bahwa probabilitasnya kurang dari
0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima yaitu ada perbedaan hasil
belajar yang signifikan antara kelas yang menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan kelas yang tidak
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap
siswa kelas V pada mata pelajaran IPA dengan materi daur air.

C. Pembahasan
1.

Hasil Penelitian
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan di
kelas V SD Negeri 03 Sungapan pada IPA materi daur air dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head
Together) berhasil. Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan
hipotesis, yaitu 0,038 yang berarti kurang dari taraf signifikansi yang
sudah ditentukan, yaitu 0,05. Selain itu rata-rata pada kelas eksperimen
lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Rata-rata kelas eksperimen adalah
73,81 sedangkan kelas kontrol 59,06.
penelitian ini ditolak atau Ha diterima.

Dengan demikian, Ho pada
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2. Proses Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen
Proses pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together). Peneliti
memulai pembelajaran dengan menjelaskan sedikit tentang materi daur air
kepada siswa sesuai kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai.
Peneliti menjelaskan prosedur pelaksanaan model pembelajaran kooperatif
tipe NHT (Numbered Head Together) kepada siswa. Tahap selanjutnya,
siswa dibagi menjadi empat kelompok kecil. Tiap kelompok berisi empat
orang siswa yang masing-masing siswa mendapat nomor 1-4.
Setelah kelompok terbentuk, tiap kelompok mendapat beberapa
pertanyaan yang harus diselesaikan dengan cara berkerja sama. Kemudian,
siswa mempresentasikan jawabannya sesuai dengan nomor yang dipanggil.
Nomor yang dipanggil pada masing-masing kelompok tidak diberitahukan
sebelumnya.

Hal

itu

akan

membuat

semua

siswa

siap

untuk

memperentasikan jawabannya di depan kelas. Setelah itu siswa dan
peneliti menyimpulkan hasil pembelajaran. Pada akhir pembelajaran,
diadakan posttest untuk mengetahui hasil belajar kelas eksperimen yang
telah mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe
(Numbered Head together).
Hasil belajar kelas eksperimen yang mendapat pembelajaran
dengan model pembelajaran kooperatif tipe (Numbered Head together)
lebih tinggi dari pada hasil belajar kelas kontrol yang tidak menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran kooperatif
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tipe (Numbered Head together) terbukti efektif untuk diterapkan pada
materi IPA. Pada proses pembelajarannya juga meningkatkan partisipasi
siswa, mendorong siswa untuk lebih aktif bertanya maupun mengeluarkan
pendapatnya serta membuat siswa saling bekerjasama dengan temantemannya.
Awal pembelajaran di kelas eksperimen sedikit mengalami
kendala. Peneliti mengalami kesulitan untuk mengkondisikan siswa ketika
pembagian kelompok. Beberapa siswa ada yang merasa tidak cocok
dengan teman sekelompoknya. Namun, setelah diberi pengertian akhirnya
siswa yang awalnya menolak akhirnya bersedia untuk saling menerima
dan bekerja sama. Kendala yang lain yaitu ketika ada beberapa siswa yang
menggantungkan tugasnya pada siswa lain. Karena itulah, peneliti sesering
mungkin mengecek tugas tiap siswa pada masing-masing kelompok agar
siswa berlatih untuk bertanggung jawab pada tugasnya.
Kendala-kendala tersebut perlahan dapat diatasi sebab pada
dasarnya siswa senang dan antusias untuk belajar secara berkelompok.
Siswa menjadi berani untuk mengeluarkan idenya kepada teman yang lain
dan saling membutuhkan teman dalam kelompoknya. Setiap kelompok
saling bekerja sama, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan temantemannya untuk memecahkan masalah.
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3. Proses Pembelajaran Pada Kelas Kontrol
Metode pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol adalah
metode yang biasa digunakan oleh guru kelas tersebut yaitu metode
ceramah. Peneliti menjelaskan materi daur air kepada siswa sesuai
kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai. Selama proses
pembelajaran, peneliti menggunakan metode ceramah kepada siswa
tentang materi yang sedang di ajarkan. Pada akhir pembelajaran, diadakan
posttest untuk mengetahui hasil belajar kelas kontrol.
Proses pembelajaran pada kelas kontrol kurang dapat memotivasi
siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Siswa hanya mendengarkan
ceramah, sehingga mereka menjadi pasif, jenuh dan tidak tertarik dengan
pelajaran

IPA.

Padahal

IPA

merupakan

mata

pelajaran

yang

mengharuskan siswa untuk berpikir dan bertindak aktif. Siswa
berpartisipasi aktif untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri. Oleh
sebab itu, metode ceramah merupakan metode yang kurang tepat untuk
membelajarkan IPA kepada siswa. Ternyata hasil belajar siswa yang
menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT (Numbered Head Together) lebih tinggi dari siswa yang mendapat
metode ceramah. Metode ceramah kurang mengaktifkan siswa selama
pembelajaran, dan menyebabkan siswa kurang bersemangat untuk belajar.
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4. Aktivitas Siswa Saat Pembelajaran

Siswa di kelas kontrol kurang aktif dalam pembelajaran. Mereka
bersikap pasif dan kurang antusias untuk belajar. Secara keseluruhan siswa
masih malu untuk bertanya dan tidak berani untuk menyampaikan
pendapatnya. Pada pertemuan ke II, kurang ada peningkatan dalam diri
siswa. Mereka masih saja enggan untuk aktif berpartisipasi selama
pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran di kelas kontrol lebih
didominasi oleh peneliti dari pada siswa.
Berbeda dengan kelas eksperimen. Awal pembelajaran di kelas
eksperimen yaitu pertemuan I, siswa memang masih merasa bingung
tentang apa yang harus dilakukan karena belum terbiasa dengan
pembelajaran kelompok. Pada pertemuan II siswa sudah mulai terbiasa
dengan

pembelajaran

kelompok

sehingga

siswa

semakin

aktif

berpartisipasi dalam pembelajaran. Hal tersebut ditandai dengan sebagian
besar dari siswa mulai berani bertanya kepada guru, berani berpendapat,
dan bersosialisasi dengan kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif
tipe NHT memang dirancang agar siswa berusaha memecahkan masalah
melalui diskusi dengan kelompoknya. Hal itu akan menumbuhkan sikap
berani untuk mengeluarkan ide dan pendapat, belajar menerima teman
dalam suatu kelompok, dan saling bekerja sama. Dalam proses
pembelajaran guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator siswa.
Berdasarkan analisis hasil penelitian, diketahui ternyata hasil
belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari pada hasil belajar kelas kontrol.
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Hal tersebut menunjukkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
efektif untuk di terapkan dalam pembelajaran IPA materi daur air. Ada
beberapa hal yang mempengaruhinya, antara lain:
a. Dalam pelaksanaan NHT (Numbered Head Together) guru berfungsi
sebagai fasilitator dan motivator yaitu memberikan pengarahan
seperlunya kepada siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif.
b. Untuk melaksanakan NHT (Numbered Head Together) siswa
dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil yang bersifat
heterogen. Artinya dalam tiap kelompok terdapat siswa dengan
kemampuan yang bervariasi, ada yang berkemampuan tinggi, sedang
dan rendah. Siswa yang berkemampuan tinggi akan memberikan
bantuannya kepada siswa yang memiliki kemampuan di bawahnya,
dengan kegiatan tersebut tentunya pemahaman materi yang dipelajari
siswa berkemampuan tinggi akan lebih mendalam. Sedangkan siswa
dengan kemampuan sedang dan rendah akan semakin paham setelah
mendapat penjelasan dari teman dalam satu kelompoknya.
c. Siswa mencari dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Proses
pembelajaran juga berpusat pada siswa. Sedangkan, pada kelas kontrol
pembelajaran berpusat pada guru, siswa cenderung pasif dan kurang
terlibat dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran NHT siswa tidak
hanya bertindak sebagai pendengar tetapi juga bertindak sebagai
narasumber atau tutor bagi teman satu kelompoknya.
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d. Siswa yang dipanggil nomornya akan mewakili kelompoknya untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Hal itu dimaksudkan untuk
melatih siswa agar berani berbicara di depan umum. Guru hanya
menunjuk seorang siswa

untuk mewakili

memberitahukan

dahulu

terlebih

siapa

kelompoknya

yang

akan

tanpa

mewakili

kelompoknya tersebut. Cara ini akan meningkatkan keterlibatan total
semua siswa dan sebagai upaya yang baik untuk meningkatkan
tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:
1. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang
mendapat pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe NHT
(Numbered Head Together) dengan siswa yang tidak mendapat
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT (Numbered Head Together). Hasil uji hipotesis diperoleh taraf
signifikansi sebesar 0,038, berarti kurang dari taraf signifikansi yang
sudah ditentukan yaitu 0,05.
2. Hasil belajar setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT (Numbered Head Together) pada mata pelajaran IPA dengan materi
daur air lebih tinggi dari kelas yang tidak menggunakan NHT. Hal
tersebut ditunjukkan melalui rata-rata hasil belajar siswa pada kelas
eksperimen 73,81 sedangkan kelas kontrol 59,06, dengan selisih nilai
sebesar 14,75. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe
NHT (Numbered Head Together) terbukti efektif untuk diterapkan pada
IPA materi daur air.
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B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai
berikut:
1. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT hendaknya dijadikan alternatif
agar diterapkan dalam pembelajaran karena terbukti dapat membuat hasil
belajar IPA pada materi daur air lebih tinggi dari yang tidak menggunakan
NHT.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian
ini.
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LAMPIRAN 1

DAFTAR NAMA SISWA
A. KELAS EKSPERIMEN
1. Ricky Ari S.

9. Meisaroh

2. Uswatun K.

10. Yanuar Romadhon

3. Eko Hadi P.

11. Ida Sanjaya

4. M. Iqbal

12. Ananda Dwi R.

5. Nur Hikmah

13. Iftah Hamidatus S.

6. Yulisma F.

14. Anggi Anggraeni

7. Afa Ratna F.

15. Krismanto

8. Agum Irkham

16. Tarwondo

B. KELAS KONTROL
1. Sandy Hidayat

9. Syafia Salma

2. Moh. Bahrun

10. Sigit Tri

3. Andika Chandra

11. Rizal Fahrurrozi

4. Fani Andika

12. Tasirin

5. Tri Puji

13. Elan Pujiono

6. Nova Komala

14. Adi Septiawan

7. Dwi Prasetyo

15. Reza Januarsih

8. Dwi Firmansyah

16. Agung Purwanto
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LAMPIRAN 2

DAFTAR NAMA PEMBAGIAN KELOMPOK
Kelompok A: 1. Agum Irkham
2. Krismanto
3. Ananda Dwi
4. Meisaroh

Kelompok B: 1. M. Iqbal
2. Afa Ratna
3. Anggi A.
4. Eko Hadi Prasetyo

Kelompok C: 1. Iftah Hamidatus S.
2. Ricky Ari
3. Nur Hikmah
4. Ida Sanjaya

Kelompok D: 1. Uswatun K.
2. Yulisma
3. Yanuar
4. Tarwondo
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LAMPIRAN 3

Tabel pembentukan kelompok berdasarkan kemampuan dan jenis kelamin
siswa
Tabel 1.1 Pembentukan kelompok
Kemampuan

No

Tinggi

1

Sedang

Rendah

Nama

Ranking

Kelompok

M. Iqbal

1

B

2

Iftah H.

2

C

3

Uswatun K.

3

D

4

Agum Irkham

4

A

5

Ricky Ari

5

C

6

Nur Hikmah

6

C

7

Anggi A.

7

B

8

Ananda Dwi

8

A

9

Yanuar

9

D

10

Yulisma

10

D

11

Meisaroh

11

A

12

Afa Ratna

12

B

13

Ida Sanjaya

13

C

14

Tarwondo

14

D

15

Krismanto

15

A

16

Eko Hadi P.

16

B

70

LAMPIRAN 4

Silabus IPA Kelas V Semester II
Standar Kompetensi: Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan Sumber Daya Alam.
Kompetensi
Dasar
7.4
Mendeskripsikan
proses daur air dan
kegiatan manusia
yang
dapat
mempengaruhinya

Materi Pokok/
Pembelajaran
Daur Air dan
Peristiwa
Alam

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

- Mencari informasi tentang - Menjelaskan
pentingnya air bagi manusia pentingnya air.
melalui berbagai sumber.
- Menggambarkan
- Menyarikan terjadinya daur proses daur air
air dari bacaan.
dengan
- Mendiskusikan alasan air menggunakan
tidak
pernah
habis diagram
atau
walaupun digunakan terus- gambar
menerus.
- Mengidentifikasi
- Berdiskusi mengenai factor kegiatan manusia
atau kegiatan yang dapat yang
dapat
mengganggu proses daur mempengaruhi
air.
daur air.
- Mengidentifikasi
tingkat
pemborosan air melalui
pengamatan

1

Penilaian

Alokasi
Waktu

- Tes tertulis
dan lisan
- Unjuk kerja:
melakukan
diskusi dan
praktik
- Portofolio
- Laporan
hasil tertulis
hasil praktik
dan tugas

2 jp x 35
menit

Sumber
Belajar
- Buku IPA
- Buku
penunjang
lain yang
relevan
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Kompetensi
Dasar
7.5
Mendeskripsikan
perlunya
penghematan air

Materi Pokok/
Pembelajaran
Daur Air dan
Peristiwa Alam

KegiatanPembelajaran

Indikator

- Mendiskusikan caracara menghemat air

- Melakukan
pembiasaan
cara
menghemat
air

Penilaian

Alokasi
Waktu
- Unjuk kerja: 2 jp x 35
melakukan
menit
diskusi dan
praktik

Sumber
Belajar
- Buku IPA
- Buku
penunjang
lain yang
relevan
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LAMPIRAN 5
Kisi-Kisi Uji Coba Soal Tahap I

Kompetensi Dasar
1
7.4 Mendeskripsikan
proses daur air dan
kegiatan manusia
yang dapat
mempengaruhinya

7.5 Mendeskripsikan
perlunya penghematan
air

Materi
Pokok

Indikator

Jenjang Kemampuan dan Tingkat Kesukaran
Kompetensi Dasar
C1
C2
C3
Md Sd
Sr Md Sd Sr Md Sd Sr
4
5
6

2
3
 Pentingnya  Menjelaskan
1
4,
air dan
pentingnya air.
23,29
proses daur
air
 Menggambarkan
proses daur air dengan
25
18
menggunakan diagram
atau gambar.
 Mengidentifikasi
11,13,
kegiatan manusia yang
19
dapat mempengaruhi
daur air.
 Melakukan
pembiasaan cara
26
menghemat air
Jumlah

2

8

30

5, 9,
17, 15
27

8

1

6

22

3,7

24

3

6

Keterangan:
C1
Md
Sd
Sr

: Pengetahuan
C2 : Pemahaman
: Soal dengan tingkat kesukaran mudah
: Soal dengan tingkat kesukaran sedang
: Soal dengan tingkat kesukaran sukar

JBS

2

C3 : Aplikasi
: Jumlah butir soal

10

21

2

28

16

JBS

%

7

8

7

23,3

9

30

7

23,3

12

20

14

7

23,3

1

3

4

30

100
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LAMPIRAN 6

SOAL UJI COBA TAHAP 1
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang
paling tepat!
1.

2.

Hampir dua pertiga bumi terdiri dari…
a. air

c. tanah

b. daratan

d. tumbuhan

Dalam kehidupan sehari-hari, air banyak dimanfaatkan oleh kita. Salah satu
manfaat air adalah digunakan untuk ....
a. bahan makanan

c. mencuci

b. bahan bangunan

d. bermain

3. Dalam kehidupan sehari-hari, pengunaan air untuk mencuci, mandi, masak,
dan lain-lain harus ....
a. boros

c. seenaknya

b. hemat

d. berlebihan

4. Sumber air dibedakan menjadi dua, yaitu sumber air alami dan sumber air
buatan. Yang merupakan sumber air alami adalah ....
a. sumur pompa

c. danau

b. sumur tradisional

d. mata air

5. Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya ....
a. daur air

c. danau

b. lautan

d. sumber mata air

6. Di bawah ini adalah manfaat hutan kecuali…
a. penyerapan air

c. penghasil oksigen

b. penghijauan

d. tempat tinggal

7. Saat menggosok gigi sebaiknya kran dimatikan supaya …
a. menghemat air

c. menghabiskan air

b. membuang air

d. memanfaatkan air

1
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8.

2
3

1
4

Pada gambar di atas proses pengembunan terjadi pada no…
a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

9. Awan yang terbawa oleh angin dan jatuh ke permukaan bumi disebut…
a. hujan

c. uap

b. panas

d. sumber air

10. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah, kecuali ....
a. membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan
b. menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari
c. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain
d. Membuang sampah pada tempatnya
11. Berikut ini salah satu cara menghemat air, kecuali…
a. menggunakan air untuk keperluan memasak.
b. menggunakan air secukupnya untuk mandi.
c. menggunakan air yang banyak untuk menyiram tanaman
d. menggunakan air PAM sesuai kebutuhan.
12. Di bawah ini merupakan salah satu upaya untuk menghemat air adalah….
a. menggosok gigi dengan air secukupnya
b. menyiram bunga dengan banyak air
c. menggunakan air untuk bermain-main
d. mencuci kendaraan yang bersih
13. Penanaman pohon kembali disebut juga dengan ....
a. reformasi

c. reboisasi

b. rehabilitasi

d. rekonstruksi
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14. Yang merupakan contoh cara penghematan air di rumah. kecuali ....
a. menutup kran setelah digunakan
b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian
c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit
d. mencuci kendaran jika kotor
15. Pada daerah musim dingin, uap air akan langsung membeku dan menjadi
salju. Proses itu disebut….
a. penguapan

c. pemadatan

b. penyubliman

d. pencairan

16. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah ....
a. membuang sampah pada tempatnya

c. mencuci baju di sungai

b. membuang sampah di sungai

d. membersihkan sampah di parit

17. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir
adalah ....
a. menebang pepohonan yang ada di hutan secara liar
b. mengadakan penghijauan di lahan-lahan yang kosong
c. membuang sampah di sungai
d. menebang pohon yang ada di pinggir jalan
18. Air yang berasal dari laut dan danau apabila dipanaskan oleh sinar matahari
akan berubah menjadi…
a. cair

c. uap

b. padat

d. hilang

19. Berikut ini yang bukan merupakan akibat dari hutan yang gundul adalah…
a. tanah longsor

c. kekurangan air

b. banjir

d. gempa

20. Cara untuk menghemat air adalah…
a. membuat rumah di daerah serapan air
b. menyiram bunga dengan air yang banyak
c. gunakan air sesuai kebutuhan
d. menebang kayu di hutan
21. Cara untuk menjaga kelestarian hutan yaitu dengan melakukan….
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a. penebangan liar
b. pembakaran hutan

c. penghijauan kembali
d. pengambilan kayu tanpa izin

22. Berikut ini yang merupakan penyebab dari pencemaran air adalah….
a. menggunakan air untuk minum
b. mandi di sungai
c. menggunakan air sebagai sumber energi listrik
d. membuang sampah di sungai
23. PAM adalah singkatan dari…
a. Program Air Minum

c. Perusahaan Air Minum

b. Pelayanan Air Minum

d. Pelestarian Air Minum

24. Pada saat mandi gunakanlah air….
a. sesuai kebutuhan

c. sedikit saja

b. sebanyak-banyaknya

d. secara berlebihan

25. Pada dasarnya jumlah air di bumi adalah….
a. tetap

c. berkurang

b. berubah

d. bertambah

26. Apabila tidak dijaga dengan baik, maka jumlah air bersih akan…
a. berkurang

c. bertambah

b. tetap

d. lebih banyak

27. Setelah air menjadi uap, ia akan mengalami….
a. pemanasan

c. pemadatan

b. pendinginan

d. pencairan

28. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari
manusia, kecuali ....
a. mencuci

c. minum

b. mandi

d. mengecat

29. Air dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik, melalui….
a. PLTA

c. PLTN

b. PLTU

d. PAM

30. Berikut adalah manfaat air, kecuali…
a. untuk pariwisata

c. sebagai sumber energi listrik
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b. untuk perikanan

d. sebagai sumber energi panas

KUNCI JAWABAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a
c
b
d
a
d
a
b
a
d
c
a
c
c
b

16. b
17. b
18. c
19. d
20. c
21. c
22. d
23. c
24. a
25. a
26. a
27. b
28. d
29. a
30. d
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LAMPIRAN 7
Kisi-kisi uji coba soal tahap II

Kompetensi Dasar
1
7.4 Mendeskripsikan
proses daur air dan
kegiatan manusia
yang dapat
mempengaruhinya

Materi
Pokok
2
 Pentingnya
air dan
proses daur
air

7.5 Mendeskripsikan
perlunya penghematan
air

Indikator
3
 Menjelaskan
pentingnya air.
 Menggambarkan
proses daur air dengan
menggunakan diagram
atau gambar.
 Mengidentifikasi
kegiatan manusia yang
dapat mempengaruhi
daur air.
 Melakukan
pembiasaan cara
menghemat air

Jumlah

Keterangan:
C1 : Pengetahuan
C2 : Pemahaman
Md
: Soal dengan tingkat kesukaran mudah
Sd
: Soal dengan tingkat kesukaran sedang
Sr
: Soal dengan tingkat kesukaran sukar

Jenjang Kemampuan dan Tingkat Kesukaran
Kompetensi Dasar
C1
C2
C3
Md
Sd
Sr
Md
Sd
Sr
Md
Sd
Sr
4
5
6
1,2

4,8,13,

18

10,

6,17

16

14

7

11

19

3

15

9,20

3

2

3

12

7

1

C3 : Aplikasi
JBS : Jumlah butir soal

3

5

1

JBS

%

7

8

2

10

7

35

6

30

5

25

20

100
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LAMPIRAN 8

Uji coba soal tahap II
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang
paling tepat!
1.

Sumber air dibedakan menjadi dua, yaitu sumber air alami dan sumber air

buatan. Yang merupakan sumber air alami adalah ....
a. sumur pompa

c. waduk

b. sumur tradisional

d. mata air

2. Manfaat air dalam pertanian adalah sebagai…
a. irigasi

c. reboisasi

b. terasering

d. pengusir hama

3. Daerah yang mengalami kekeringan merupakan dampak dari….
a. penggunaan air setiap hari

c. kurangnya air dari PAM

b. tidak menghemat air

d. sungai yang dangkal

4. Uap air naik ke udara membentuk….
a. awan

b. pelangi

c. air

d. es

5. Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air di bumi
yaitu....
a.

terasering

c. penggundulan hutan

b.

penghijauan

d. pembuatan bendungan

6. Berikut adalah bagian dari proses daur air kecuali…
a. hujan

b. mata air

c. awan

d. pompa air

7. Di bawah ini akibat dari pembuangan sampah ke sungai, kecuali….
a. banjir

c. air menjadi bau

b. erosi

d. air mengandung kuman

8. Air yang berasal dari laut dan danau apabila dipanaskan oleh sinar matahari
akan berubah menjadi…
a. cair

b. padat

c. uap

9. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu....
a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit

d. hilang
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b. mencuci kendaraan rutin tiap hari
c. menyirami tanaman dengan air keran
d. mematikan keran setelah selesai digunakan
10. Air dapat tercemar oleh…
a. debu

c. limbah

b. hujan

d. polusi

11. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena....
a. mengurangi peresapan air

c. dapat mencegah banjir

b. membuat jalan terasa panas

d. air dapat merembes dengan cepat

12. Pengertian menghemat air adalah….
a. menggunakan air hanya sedikit
b. menggunakan air tanpa batas
c. menggunakan air sebanyak-banyaknya
d. menggunakan air sesuai keperluan
13. Jumlah air di bumi selalu konstan atau tetap karena adanya….
a. daur air

b. hujan

c. aliran air

d. PAM

14. Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Pohon-pohon tersebut
berfungsi untuk....
a. menyimpan air hujan

c. menghasilkan air tanah

b. menurunkan penguapan air

d. mengendapkan air hujan

15. Sikap yang perlu dilakukan dalam penghematan air adalah....
a. menggunakan air secara berlebihan
b. menyiram tanaman setiap waktu
c. menutup kran setelah menggunakannya
d. mencuci kendaraan rutin tiap hari
16. Pada daerah musim dingin, uap air akan langsung membeku dan menjadi
salju. Proses itu disebut….
a. penguapan

c. pengembunan

b. penyubliman

d. pencairan

17. Setiap tahun jumlah air bersih di bumi semakin….
a. tetap

c. berkurang
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b. berubah

d. bertambah

18. Awan yang terbawa oleh angin dan jatuh ke permukaan bumi disebut…
a. hujan

c. uap

b. angin

d. sumber air

19. Bagaimana sikapmu jika melihat ada orang yang membuang sampah ke
sungai…
a. acuh tak acuh

c. memarahinya

b. menegurnya

d. melaporkannya

20. untuk menyiram halaman sebaiknya menggunakan….
a. air keran

c. air bekas cucian

b. air sungai

d. air PAM

KUNCI JAWABAN

1. d

11. a

2. a

12. d

3. b

13. a

4. a

14. a

5. b

15. c

6. d

16. b

7. b

17. c

8. c

18. a

9. d

19. b

10. c

20. c
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LAMPIRAN 9

POSTTEST
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang
paling tepat!
1. Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya ....
a. daur air

c. danau

b. lautan

d. sumber mata air

2. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari
manusia, kecuali ....
a. mencuci

c. minum

b. mandi

d. mengecat

3. Hampir dua pertiga permukaan bumi terdiri dari…
a. air

c. tanah

b. daratan

d. tumbuhan

4. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena....
c. mengurangi peresapan air

c. dapat mencegah banjir

d. membuat jalan terasa panas

d. air dapat merembes dengan cepat

5. Di bawah ini adalah manfaat hutan kecuali…
a. penyerapan air

c. penghasil oksigen

b. penghijauan

d. tempat tinggal

6. Untuk menyiram halaman sebaiknya menggunakan….
a. air keran

c. air bekas cucian

b. air sungai

d. air PAM

7. Berikut ini salah satu cara menghemat air, kecuali…
a. menggunakan air untuk keperluan memasak.
b. menggunakan air secukupnya untuk mandi.
c. menggunakan air yang banyak untuk menyiram tanaman
d. menggunakan air PAM sesuai kebutuhan.
8. Jumlah air di bumi selalu konstan atau tetap karena adanya….
a. daur air

b. hujan

c. aliran air

d. PAM
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9. Yang merupakan contoh cara penghematan air di rumah. kecuali ....
a. menutup kran setelah digunakan
b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian
c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit
d. mencuci kendaran jika kotor
10. Berikut ini yang bukan merupakan akibat dari hutan yang gundul adalah…
a. tanah longsor

c. kekurangan air

b. banjir

d. gempa

11. Setelah air menjadi uap, ia akan mengalami….
a. pemanasan

c. pemadatan

b. pendinginan

d. pencairan

12. Air dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik, melalui….
a. PLTA

b. PLTU

c. PLTN

d. PAM

13. Air dapat tercemar oleh…
a. debu

c. limbah

b. hujan

d. polusi

14. Pada daerah musim dingin, uap air akan langsung membeku dan menjadi
salju. Proses itu disebut….
a. penguapan

c. pengembunan

b. penyubliman

d. pencairan

15. Berikut ini adalah manfaat air, kecuali…
a. untuk pariwisata

c. sebagai sumber energi listrik

b. untuk perikanan

d. sebagai sumber energi panas

KUNCI JAWABAN
1) a

6) c

11) b

2) d

7) c

12) b

3) a

8) a

13) a

4) a

9) c

14) b

5) d

10) d

15) d
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LAMPIRAN 10

Pertanyaan untuk tiap kelompok.
A. Pertemuan I
Kerjakan secara Berkelompok!
1. Sebutkan empat pentingnya air (manfaat air) bagi kehidupan manusia?
2. Jelaskan secara singkat proses daur air!
3. Sebutkan tiga kegiatan positif manusia yang dapat mempengaruhi proses
daur air?
4. Sebutkan tiga kegiatan negatif manusia yang dapat mempengaruhi proses
daur air?

B. Pertemuan II
Kerjakan secara Berkelompok!
1.

Jelaskan pengertian menghemat air!

2.

Sebutkan tiga cara menghemat air di lingkungan rumah!

3.

Sebutkan tiga tindakan tidak menghemat air!

4.

Apa akibatnya apabila manusia tidak menghemat air bersih?
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LAMPIRAN 11
Nilai UTS IPA Semester II

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nama
Krismanto
Tarwondo
Meisaroh
Ricky Ari S.
Anggi Anggraeni
Ananda Dwi
M. Iqbal
Eko Hadi P.
Yanuar Romadhon
Uswtun Khasanah
Ida Sanjaya
Agum Irkham
Afa Ratna F.
Nur Hikmah
Iftah Hamidatus S.
Yulisma F.
Rata-rata

Nilai
50
53
52
73
70
65
82
55
65
62
60
71
55
65
80
52
63,125

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nama
Fani Andika
Moh. Bahrun
Tasirin
Adi Septiawan
Agung Purwanto
Dwi Firmansyah
Dwi Prasetyo
Elan Pujiono
Nova Komala
Rizal Fahrurrozi
Sigit Tri
Syafia Salma
Sandy Hidayat
Tri Puji
Reza Januarsih
Andika Chandra
Rata-rata

Nilai
57
58
60
67
56
60
61
57
56
60
76
72
67
66
54
45
60,75
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LAMPIRAN 12

Tabel Hasil Penghitungan Validitas Uji Coba Soal Tahap I
No Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Keterangan: r tabel
N

Nilai Validitas
0,486
0,095
0,461
0,428
0,556
-0,336
-0,187
0,365
0,570
0,586
0,259
0,102
0,252
0,623
0,360
0,288
0,018
0,174
0,500
0,647
0,504
0,697

= 0,423
= 22

Valid = r hitung>r table

Kategori
Valid
TidakValid
TidakValid
Valid
Valid
Valid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
Valid
TidakValid
TidakValid
Valid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
Valid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
Valid
Valid
Valid
Valid
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LAMPIRAN 13
Indeks Kesukaran Uji Coba Soal Tahap I
Item

Jumlah Betul
Tiap Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Keterangan
Jumlah siswa = 22

11
20
22
20
2
11
22
4
21
12
17
22
22
11
1
22
21
20
19
22
22
19
6
22
6
1
5
17
17
12

Indeks
Kesukaran

Kriteria

0,5
0,90
1
0,90
0,09
0,5
1
0,18
0,95
0,54
0,77
1
1
0,5
0,045
1
0,95
0,90
0,86
1
1
0,86
0,27
1
0,27
0,45
0,22
0,77
0,77
0,54

Sedang
Mudah
Mudah
Mudah
Sukar
Sedang
Mudah
Sukar
Mudah
Sedang
Mudah
Mudah
Mudah
Sedang
Sukar
Mudah
Mudah
Mudah
Mudah
Mudah
Mudah
Sedang
Sukar
Mudah
Sukar
Sukar
Sukar
Mudah
Mudah
Sedang
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LAMPIRAN 14

Hasil Daya Beda Uji Coba Soal Tahap I
No. Item

Upper Group

Lower Group

Diskriminan

Kriteria

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

0,72
1
1
1
0,18
0,72
1
0,09
1
0,90
1
1
1
0,72
0,09
1
1
1
1
0,90
1
1
0,36
1
0,18
0,90
0,54
0,90
0,90
0,81

0,36
0,81
1
0,90
0
0,27
1
0,27
1
0,36
0,72
1
1
0,09
0,09
1
1
0,72
0,72
1
1
0,81
0,27
1
0,36
0,90
0,09
0,63
0,63
0,36

0,36
0,19
0
0,1
0,18
0,45
0
-18
0
0,54
0,28
0
0
0,63
0
0
0
0,28
0,28
0,1
0
0,19
0,09
0
0,18
0
0,45
0,27
0,27
0,45

Cukup
Jelek
Jelek
Jelek
Jelek
Baik
Jelek
Jelek
Jelek
Baik
Cukup
Jelek
Jelek
Baik
Jelek
Jelek
Jelek
Cukup
Cukup
Jelek
Jelek
Jelek
Jelek
Jelek
Jelek
Jelek
Baik
Cukup
Cukup
Baik
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LAMPIRAN 15
Hasil Perhitungan Reliabilitas Uji Coba Soal Tahap I

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.811

11

Item-Total Statistics
Scale
Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

item1

6.00

6.571

.364

.809

item4

5.64

7.195

.318

.808

item5

6.45

7.212

.307

.809

item6

6.05

6.236

.503

.793

item11

5.73

6.494

.564

.787

item14

6.05

6.141

.544

.788

item19

5.68

6.513

.640

.783

item27

6.32

6.894

.313

.811

item28

5.77

6.184

.664

.776

item29

5.77

6.470

.518

.791

item30

6.00

6.190

.526

.790
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LAMPIRAN 16
Tabel Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Soal Tahap II
No Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nilai Validitas
0,194
0,199
0,416
0,414
0,373
0,338
0,429
0,416
0,642
0,619
0,015
0,642
0,072
0,015
0,482
0,242
0,321
0,565
0,663

Keterangan: r tabel = 0,433
N

= 21

Valid = r hitung>r tabel

Kategori
Tidak Valid
TidakValid
TidakValid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
TidakValid
TidakValid
TidakValid
Valid
Valid
TidakValid
Valid
Tidak Valid
TidakValid
Valid
TidakValid
TidakValid
Valid
Valid
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LAMPIRAN 17
Indeks kesukaran Uji Coba Soal Tahap II

Item

Jumlah Betul
Tiap Item

Indeks
Kesukaran

Kriteria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
13
16
20
10
11
17
19
20
17
10
20
17
10
20
10
7
18
18
4

1
0,61
0,76
0,95
0,47
0,52
0,80
0,90
0,95
0.,80
0,47
0,95
0,80
0,47
0,95
0,47
0,33
0,85
0,85
0,19

Mudah
Sedang
Mudah
mudah
sedang
mudah
mudah
mudah
mudah
mudah
sedang
mudah
mudah
sedang
mudah
sedang
sedang
mudah
mudah
sukar

Keterangan
Jumlah siswa = 21

92

LAMPIRAN 18

Hasil Daya Beda Uji Coba Soal Tahap II
No. Item

Upper Group

Lower Group

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
0,63
0,81
1
0,63
0,63
1
1
1
1
0,63
1
1
0,45
1
0,72
0,45
1
1
0,27

1
0,6
0,7
0,9
0,3
0,4
0,3
0,8
0,9
0,6
0,3
0,9
0,6
0,5
0,9
0,2
0,2
0,7
0,7
0

Diskriminan Kriteria
0
0,03
0,11
0,1
0,33
0,23
0,7
0,2
0,1
0,4
0,33
0,1
0,4
0,05
0,1
0,52
0,25
0,3
0,3
0,27

Jelek
Jelek
Jelek
Jelek
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Jelek
Baik
Cukup
Jelek
Baik
Jelek
Jelek
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
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LAMPIRAN 19
Hasil Perhitungan Reliabilitas Uji Coba Soal Tahap I
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized Items N of Items

Cronbach's
Alpha
.752

.755

6

Item-Total Statistics
Scale
Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Cronbach's
Multiple
Alpha if
Correlation Item Deleted

a10

2.81

2.262

.515

.419

.711

a11

3.14

1.929

.603

.535

.682

a13

2.81

2.262

.515

.419

.711

a16

3.14

2.129

.440

.298

.735

a19

2.76

2.490

.379

.447

.743

a20

3.43

2.257

.520

.389

.709
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Lampiran 20

Nama
1
Agum Irkham
Krismanto
Meisaroh
Dwi
Iqbal
Afa R.
Anggi
Eko
Iftah
Nur H.
Ida S.
Ricky
Uswatun
Yanuar
Tarwondo
Yulisma
Jumlah

I
Frekuensi
2
3
V

4

1

V

II
Frekuensi
2
3
V

4

v
v

V
v

v
V
v

III
Frekuensi
1
2
3
4
v
v
v
v
v
v
v

v

v

v
v
v
v

v
v
v

v
v

v

Nilai
Nilai
4
V

v
V
v
v
v
v

v

v

1

IV
Frekuensi
2
3

v
v

v
v
v
v
v

V
V
v
v
v
v

87.5
18.75
75
37.5
62.5
81.25
25
87.5
62.5
75
62.5
62.5
50
68.75
60.577

Kelompok
A
54.6875

B
56.25

C
75

D
60.9375
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Lembar Pengamatan 1
Keterangan:
Nilai dalam 100%
Skor Aktivitas Siswa =

A+B+C+D X 100%
Skor maksimal

I = Keaktifan bertanya kepada guru
II = Keberanian berpendapat
III = Kerja sama dalam kelompok
IV = Keberanian mempresentasikan hasil kerja
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LAMPIRAN 21
Lembar Pengamatan II
I
Nama
Frekuensi
1
2
3
Agum Irkham
Krismanto
v
Mei
V
Dwi
V
Iqbal
Afa R.
V
Anggi
V
Eko
v
Iftah
V
Nur H.
V
Ida S.
v
Ricky
V
Uswatun
v
Yanuar
V
Tarwondo
v
Yulisma
V
Jumlah

4
v

1

II
Frekuensi
2
3

4
v

1

v

III
Frekuensi
2
3
v
v

v

v

v
v
v

v
V

v
v
v
v

v

V
v
v

v

v

v
v
v
v

v

v
v

4
V
V

v
v

v
v

Nilai

v

v
v

v
v

v

1

v

v
v

4

IV
Frekuensi
2
3

v

V
v
v
v
v

87.5
37.5
87.5
62.5
81.25
81.25
68.75
50
93.75
75
93.75
87.5
68.75
62.5
50
75
72.6563

Nilai
Kelompok
A=
68.75

B=
70.3125

C=
87.5

D=
64.0625
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Keterangan:
Nilai dalam 100%
Skor Aktivitas Siswa = A+B+C+D X 100%
Skor maksimal

I = Keaktifan bertanya kepada guru
II = Keberanian berpendapat
III = Kerja sama dalam kelompok
IV = Keberanian mempresentasikan hasil kerja
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LAMPIRAN 22

Deskriptor
Pedoman Observasi Siswa Dalam Pembelajaran
1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari terlebih dahulu sebelumnya.
b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan mata pelajaran.
c. Menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar.
d. Menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat.
Skor Penilaian

Keterangan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Mempresentasikan hasil kerja setelah nomornya dipanggil kemudian
diunjuk oleh guru.
b. Menjelaskan presentasi hasil kerjanya dengan runtut.
c. Mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
d. Mempresentasikan di depan kelas.
Skor Penilaian

Keterangan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak
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3. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat.
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru.
b. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah.
c. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi teman.
d. Siswa mengemukakan pendapat/tanggapan yang logis.
Skor Penilaian

Keterangan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak

4. Kerjasama dalam bekerja kelompok
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:
a. Tidak membedakan teman.
b. Bekerjasama mencari solusi untuk memecahkan masalah.
c. Saling menerima dan memberi pendapat antar kelompok.
d. Mengutamakan kepentingan kelompok/tidak egois.
Skor Penilaian

Keterangan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat deskriptor tampak
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LAMPIRAN 23

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SD Negeri 02 Sungapan

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: IV/ II

Alokasi WAktu

: 2 JP (2 x 35 menit)

Pelaksanaan

: 26 April 2011

A. Standar Kompetensi
Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan
Sumber Daya Alam.

B. Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan

proses

daur

air

dan

kegiatan

manusia

yang

dapat

mempengaruhinya.

C. Indikator
1.

Menjelaskan pentingnya air.

2.

Menggambarkan proses daur air dengan menggunakan diagram atau gambar.

3.

Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air.

D. Tujuan Pembelajaran
1.

Setelah menyimak penjelasan guru tentang pentingnya air bagi kehidupan
siswa dapat menyebutkan dua manfaat air bagi kehidupan manusia.

2.

Melalui gambar tentang proses daur air siswa dapat menjelaskan proses
terjadinya daur air.

3.

Setelah menyimak penjelasan guru tentang proses daur air siswa dapat
menjelaskan alasan air tidak pernah habis walau dipakai terus menerus.
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4.

Setelah menyimak penjelasan guru tentang kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhi proses daur air siswa dapat menyebutkan dua kegiatan
manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air.

E. Materi Pokok
Daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya.
1. Daur Air
Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Hampir dua pertiga pertiga
permukaan bumi terdiri dari air. Air di bumi tersebar di dalam tanah, laut,
sungai, dan danau.
Air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari sumber air,di antaranya adalah
sumur tradisional, sumur pompa, dan air PAM yang merupakan sumber air
buatan. Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air alami. Selain
untuk minum. Air juga digunakan untuk mencuci, mandi, masak, dan
menyiram tanaman. Selain itu, air juga dimanfaatkan untuk pariwisata,
transportasi, dan pembangkit listrik.
Peredaran air yang terjadi secara terus menerus disebut dengan daur air. Air
yang berada di permukaan bumi seperti laut, danau, dan yang lainnya
dipanasi oleh sinar matahari. Air tersebut berubah menjadi uap. Uap tersebut
kemudian menguap ke atas. Pada tempat-tempat yang lebih tinggi, suhu udara
makin rendah sehingga uap air berubah menjadi titik-titik air yang halus yang
disebut embun. Titik-titik air akan mengumpul membentuk awan. Awan
terbawa angin tersebut jatuh ke permukaan bumi yang disebut hujan.
Sebagian air hujan akan meresap ke dalam lapisan tanah menjadi air tanah,
sebagian lagi mengalir ke permukaan, dan sisanya menguap kembali.
2. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air
a.

Penebangan hutan secara liar

b.

Pembangunan tempat tinggal di lahan serapan air

c.

Menggunakan air berlebihan untuk kegiatan sehari-hari

d.

Pembuangan sampah di sungai

e.

Pembuangan limbah ke sungai atau laut
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f.

Betonisasi di jalan-jalan

F. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran
1. Sumber Belajar
a. Buku Paket SAINS untuk siswa SD dan MI Kelas 5. Halaman 152-154.
Sumiati Sa‟adah. Titian Ilmu.
b. Buku Paket Jelajah IPA Untuk Kelas 5 SD. Halaman121-125. Rosa
Kemala. Yudhistira.
c. Silabus IPA Kelas V semester II.
2.

Media Pembelajaran
Gambar proses daur air

G. Metode Pembelajaran
Metode ceramah

H. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan Awal (± 10 menit)
a. Guru mengkondisikan siswa
b. Berdoa, presensi
Apersepsi: Pernahkah kalian basah kuyup karena terkena hujan?
2. Kegiatan Inti (± 50 menit)
a. Guru menjelaskan tentang manfaat air bagi kehidupan.
b. Siswa menyimak penjelasan guru,
c. Siswa memperhatikan gambar tentang proses daur air.
d. Siswa menyimak penjelasan guru tentang proses daur air.
e. Guru menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air.
f. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru.
3. Kegiatan Akhir (± 10 menit)
Guru dan siswa merangkum materi
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I. Penilaian
1. Teknik Penilaian
Penilaian Hasil
2. Bentuk Soal
Uraian.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1) Air sangat penting bagi semua makhluk karena air merupakan ….
2) Contoh manfaat air di lingkungan rumah adalah….
3) Air di danau atau laut berubah menjadi uap setelah terkena….
4) Awan dapat bergerak dan berpindah tempat karena adanya….
5) Kegiatan positif manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air
adalah….
3. Kunci jawaban
1) Sumber kehidupan
2) Mencuci, mandi, menyiram tanaman dll.
3) Panas/sinar matahari
4) Angin
5) Penghijauan, membuang sampah pada tempatnya.
4. Skor Penilaian
Jumlah soal

:5

Nilai

: 5 x 20
: 100
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Pemalang, 28 April 2011
Guru Kelas

Peneliti

Erna Dwi Wulandari

Cipta Diana Ningrum
NIM 1402407069

Mengetahui
Kepala Sekolah

Kuswono, S. Pd. SD
NIP 19700731 199408 1 001

105

Satuan Pendidikan

: SD Negeri 02 Sungapan

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: IV/ II

Alokasi WAktu

: 2 JP (2 x 35 menit)

Pelaksanaan

: 2 Mei 2011

A. Standar Kompetensi
Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan
penggunaan Sumber Daya Alam.

B. Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan perlunya penghematan air.

C. Indikator
Melakukan pembiasaan cara menghemat air.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah menyimak penjelasan guru tentang cara menghemat air, siswa
dapat menyebutkan dua cara menghemat air di lingkungan sekitarnya.
2. Setelah menyimak penjelasan guru tentang cara menghemat air siswa
dapat menyebutkan dua akibat dari tidak menghemat air.

E.

Materi Pokok
Cara menghemat air.
Penghematan air merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar air
yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Pada saat mandi,
mencuci, menggosok gigi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air. Kita
harus menggunakan air secara hemat. Dengan menghemat air, kita akan turut
berperan dalam memelihara salah satu sumber kehidupan kita.
Cara menghemat air dapat dilakukan dengan:
1. Menutup keran air apabila tidak digunakan.
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2. Menggunakan air secukupnya, missal dalam kegiatan sehari-hari seperti
mandi, mencuci, memasak dan menyiram tanaman.
3. Mencuci motor bila kotor
4. Gunakan air bekas cucian untuk menyiram halaman.

F. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran
1. Sumber Belajar
a. Buku Paket SAINS untuk siswa SD dan MI Kelas 5. Halaman 152154. Sumiati Sa‟adah. Titian Ilmu.
b. Buku Paket Jelajah IPA Untuk Kelas 5 SD. Halaman121-125. Rosa
Kemala. Yudhistira.
c. Silabus IPA Kelas V semester II.
2. Media Pembelajaran
Gambar cara menghemat air

G. Metode Pembelajaran
Metode ceramah.

H. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan Awal (± 10 menit)
a. Guru mengkondisikan siswa
b. Berdoa, presensi
Apersepsi: Pernahkah kalian menyiram tanaman?
2. Kegiatan Inti (± 50 menit)
a. Guru menjelaskan pengertian menghemat air.
b. Siswa menyimak penjelasan guru,
c. Siswa memperhatikan gambar cara mengehemat air.
d. Guru menjelaskan tentang cara-cara menghemat air.
e. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru.
3. Kegiatan Akhir (± 10 menit)
a. Guru dan siswa merangkum materi
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b. Post test

I.

Penilaian
1. Teknik Penilaian
Penilaian Hasil
2. Bentuk Soal
Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang
paling tepat!
1) Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya ....
a. daur air

c. danau

b. lautan

d. sumber mata air

2) Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari
manusia, kecuali ....
a. mencuci

c. minum

b. mandi

d. mengecat

3) Hampir dua pertiga permukaan bumi terdiri dari…
a. air
b. daratan

c. tanah
d. tumbuhan

4) Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena....
a. mengurangi peresapan air
b. membuat jalan terasa panas
c. dapat mencegah banjir
d. air dapat merembes dengan cepat
5) Di bawah ini adalah manfaat hutan kecuali…
a. penyerapan air

c. penghasil oksigen

b. penghijauan

d. tempat tinggal

6) Untuk menyiram halaman sebaiknya menggunakan….
a. air keran
b. air sungai

c. air bekas cucian
d. air PAM

7) Berikut ini salah satu cara menghemat air, kecuali…
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a. menggunakan air untuk keperluan memasak.
b. menggunakan air secukupnya untuk mandi.
c. menggunakan air yang banyak untuk menyiram tanaman
d. menggunakan air PAM sesuai kebutuhan.
8) Jumlah air di bumi selalu konstan atau tetap karena adanya….
a. daur air

b. hujan

c. aliran air

d. PAM

9) Yang merupakan contoh cara penghematan air di rumah. kecuali ....
a. menutup keran setelah digunakan
b. menyiram halaman dengan bekas air cucian
c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit
d. mencuci kendaran jika kotor
10) Berikut ini yang bukan merupakan akibat dari hutan yang gundul adalah…
a. tanah longsor

c. kekurangan air

b. banjir

d. gempa

11) Setelah air menjadi uap, ia akan mengalami….
a. pemanasan

c. pemadatan

b. pendinginan

d. pencairan

12) Air dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik, melalui….
a. PLTU

b. PLTA

c. PLTN

d. PAM

c. limbah

d. polusi

13) Air dapat tercemar oleh…
a. debu

b. hujan

14) Pada daerah musim dingin, uap air akan langsung membeku dan
menjadi salju. Proses itu disebut….
a. penguapan
b. penyubliman

c. pengembunan
d. pencairan

15) Berikut ini adalah manfaat air, kecuali…
a. untuk pariwisata
b. untuk perikanan
c. sebagai sumber energi listrik
d. sebagai sumber energi panas
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3. Kunci jawaban

4.

1)

a

6) c

11) b

2)

d

7) c

12) b

3)

a

8) a

13) a

4)

a

9) c

14) b

5)

d

10) d

15) d

Skor Penilaian
- Jumlah soal
Nilai

: 15
: 15 x 20
: 300
: 300/3
: 100

Pemalang, 28 April 2011
Guru Kelas

Peneliti

Erna Dwi Wulandari

Cipta Diana Ningrum
NIM 1402407069

Mengetahui
Kepala Sekolah

Kuswono, S. Pd. SD
NIP 19700731 199408 1 001
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Satuan Pendidikan

: SD Negeri 03 Sungapan

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: IV/ II

Alokasi WAktu

: 2 JP (2 x 35 menit)

Pelaksanaan

: 28 April 2011

A. Standar Kompetensi
Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan
penggunaan Sumber Daya Alam.

B. Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya.

C. Indikator
1. Menjelaskan pentingnya air.
2. Menggambarkan

proses daur air dengan menggunakan diagram atau

gambar.
3. Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah menyimak penjelasan guru tentang pentingnya air bagi kehidupan
siswa dapat menyebutkan dua manfaat air bagi kehidupan manusia.
2. Setelah melakukan diskusi dengan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT tentang proses daur air, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya
daur air.
3. Setelah melakukan diskusi dengan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT tentang kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air,
siswa

mampu menyebutkan dua kegiatan manusia yang dapat

mempengaruhi proses daur air.
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E. Materi Pokok
Daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya
1.

Daur Air
Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Hampir dua pertiga pertiga
permukaan bumi terdiri dari air. Air di bumi tersebar di dalam tanah, laut,
sungai, dan danau.
Air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari sumber air,di antaranya adalah
sumur tradisional, sumur pompa, dan air PAM yang merupakan sumber air
buatan. Danau, sungai, laut, dan mata air merupakan sumber air alami. Selain
untuk minum. Air juga digunakan untuk mencuci, mandi, masak, dan
menyiram tanaman. Selain itu, air juga dimanfaatkan untuk pariwisata,
transportasi, dan pembangkit listrik.
Peredaran air yang terjadi secara terus menerus disebut dengan daur air. Air
yang berada di permukaan bumi seperti laut, danau, dan yang lainnya
dipanasi oleh sinar matahari. Air tersebut berubah menjadi uap. Uap tersebut
kemudian menguap ke atas. Pada tempat-tempat yang lebih tinggi, suhu udara
makin rendah sehingga uap air berubah menjadi titik-titik air yang halus yang
disebut embun. Titik- titik air akan mengumpul membentuk awan. Awan
terbawa angin tersebut jatuh ke permukaan bumi yang disebut hujan.
Sebagian air hujan akan meresap ke dalam lapisan tanah menjadi air tanah,
sebagian lagi mengalir ke permukaan, dan sisanya menguap kembali.

2.

Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air
b. Penebangan hutan secara liar
a. Pembangunan tempat tinggal di lahan serapan air
b. Menggunakan air berlebihan untuk kegiatan sehari-hari
c. Pembuangan sampah di sungai
d. Pembuangan limbah ke sungai atau laut
e. Betonisasi di jalan-jalan
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F. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran
1. Sumber Belajar
a.

Buku Paket SAINS untuk siswa SD dan MI Kelas 5. Halaman 152154. Sumiati Sa‟adah. Titian Ilmu.

b.

Buku Paket Jelajah IPA Untuk Kelas 5 SD. Halaman121-125. Rosa
Kemala. Yudhistira.

c.

Silabus IPA Kelas V semester II.

2. Media Pembelajaran
Gelas, air panas. es batu, gambar proses daur air

G. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together).

H. Langkah-langkah Pembelajaran
1.

Kegiatan Awal (± 10 menit)
a. Guru mengkondisikan siswa
b. Berdoa, presensi
c. Guru memberitahukan tujuan pembelajaran (merujuk pada indikator)
Apersepsi: Pernahkah kalian basah kuyup karena terkena hujan?

2.

Kegiatan Inti (± 50 menit)
a. Guru menjelaskan tentang manfaat air bagi kehidupan.
b. Siswa menyimak penjelasan guru.
c. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, siswa pada setiap anggota
kelompok diberi nomor 1-4.
d. Guru menjelaskan proses daur air dan siswa memperhatikan gambar
tentang proses daur air.
e. Guru menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur
air.
f. Guru melakukan demonstrasi tentang proses daur air.
g. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru.
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h. Guru menyuruh siswa bekerja ke dalam kelompok yang telah dibagi
sebelumnya. Setiap kelompok diberi beberapa pertanyaan.(Lampiran 1)
i. Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan jawaban dari pertanyaan
yang diberikan guru.
j. Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok
yang mengalami kesulitan.
k. Guru menunjuk sebuah nama

kelompok secara acak sambil

menyebutkan satu nomor (juga secara acak) dan anak yang merasa
nomornya disebutkan maju mempresentasikan hasil diskusi mewakili
kelompoknya.
l. Kelompok lain memperhatikan dan bila kurang jelas siswa diberi
kesempatan bertanya, jika terjadi perbedaan pendapat maka kelompok
lain diberi kesempatan untuk menanggapi (memberi masukan).
i. Siswa kembali ke tempat duduk semula.
3.

Kegiatan Akhir (± 10 menit)
Guru dan siswa merangkum materi

I. Penilaian
1. Teknik Penilaian
Penilaian Hasil
2. Bentuk Soal
Uraian.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1) Air sangat penting bagi semua makhluk karena air merupakan ….
2) Contoh manfaat air di lingkungan rumah adalah….
3) Air di danau atau laut berubah menjadi uap setelah terkena….
4) Awan dapat bergerak dan berpindah tempat karena adanya….
5) Kegiatan positif manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air
adalah….
3.

Kunci jawaban
1) Sumber kehidupan
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2) Mencuci, mandi, menyiram tanaman dll.
3) Panas/sinar matahari
4) Angin
5) Penghijauan, membuang sampah pada tempatnya.
4. Skor Penilaian
Jumlah soal

:5

Nilai

: 5 x 20
: 100

Pemalang, 28 April 2011
Guru Kelas

Peneliti

Diah Pancawati, S. Pd. SD

Cipta Diana Ningrum

NIP 19670803 198903 2 004

NIM 1402407069

Mengetahui
Kepala Sekolah

Kuswono, S. Pd. SD
NIP 19700731 199408 1 001
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Satuan Pendidikan

: SD Negeri 03 Sungapan

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: IV/ II

Alokasi WAktu

: 2 JP (2 x 35 menit)

Pelaksanaan

: 5 Mei 2011

A. Standar Kompetensi
Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan
penggunaan Sumber Daya Alam.

B. Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan perlunya penghematan air.

C. Indikator
Melakukan pembiasaan cara menghemat air.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah menyimak penjelasan guru tentang cara menghemat air siswa
dapat menyebutkan dua cara menghemat air di sekitarnya.
2. Setelah guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada
materi

cara menghemat air, siswa dapat menyebutkan dua cara

menghemat air dua akibat dari tidak menghemat air.

E. Materi Pokok
Cara menghemat air.
Penghematan air merupakan salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar air
yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Pada saat mandi,
mencuci, menggosok gigi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air. Kita
harus menggunakan air secara hemat. Dengan menghemat air, kita akan turut
berperan dalam memelihara salah satu sumber kehidupan kita.
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Cara menghemat air dapat dilakukan dengan:
1. Menutup keran air apabila tidak digunakan.
2. Menggunakan air secukupnya, missal dalam kegiatan sehari-hari seperti
mandi, mencuci, memasak dan menyiram tanaman.
3. Mencuci motor bila kotor
4. Gunakan air bekas cucian untuk menyiram halaman

F. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran
1. Sumber Belajar
a. Buku Paket SAINS untuk siswa SD dan MI Kelas 5. Halaman 152-154.
Sumiati Sa‟adah. Titian Ilmu.
b. Buku Paket Jelajah IPA Untuk Kelas 5 SD. Halaman121-125. Rosa
Kemala. Yudhistira.
c. Silabus IPA Kelas V semester II.
2. Media Pembelajaran
Gambar cara menghemat air

G. Metode Pembelajaran
Model pembelajaran koopertif tipe NHT (Numbered Head Together)

H. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan Awal (± 10 menit)
a.

Guru mengkondisikan siswa

b.

Berdoa, presensi

Apersepsi: Pernahkah kalian menyiram tanaman?
2. Kegiatan Inti (± 50 menit)
c. Guru menjelaskan pengertian menghemat air.
d. Siswa menyimak penjelasan guru.
c. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, siswa pada setiap anggota
kelompok diberi nomor 1-4.
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d. Guru menjelaskan cara menghemat air di lingkungan rumah dan
sekolah.
e. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru.
f. Guru menyuruh siswa bekerja ke dalam kelompok yang telah dibagi
sebelumnya. Setiap kelompok diberi beberapa pertanyaan.(Lampiran 1)
g. Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan jawaban dari pertanyaan
yang diberikan guru.
h. Guru berkeliling mengarahkan dan membimbing bila ada kelompok
yang mengalami kesulitan.
i. Guru menunjuk sebuah nama

kelompok secara acak sambil

menyebutkan satu nomor (juga secara acak) dan anak yang merasa
nomornya disebutkan maju mempresentasikan hasil diskusi mewakili
kelompoknya.
j. Kelompok lain memperhatikan dan bila kurang jelas siswa diberi
kesempatan bertanya, jika terjadi perbedaan pendapat maka kelompok
ain diberi kesempatan untuk menanggapi (memberi masukan).
k. Siswa kembali ke tempat duduk semula.
3. Kegiatan Akhir (± 10 menit)

I.

a.

Guru dan siswa merangkum materi

b.

Posttest

Penilaian
1. Teknik Penilaian
Penilaian Hasil
2. Bentuk Soal
Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang
paling tepat!
1) Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya ....
a. daur air

c. danau

b. lautan

d. sumber mata air
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2) Di bawah ini merupakan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari
manusia, kecuali ....
a. mencuci

c. minum

b. mandi

d. mengecat

3) Hampir dua pertiga permukaan bumi terdiri dari…
a. air

c. tanah

b. daratan

d. tumbuhan

4) Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air karena....
a. mengurangi peresapan air
b. membuat jalan terasa panas
c. dapat mencegah banjir
d. air dapat merembes dengan cepat
5) Di bawah ini adalah manfaat hutan kecuali…
a. penyerapan air

c. penghasil oksigen

b. penghijauan

d. tempat tinggal

6) Untuk menyiram halaman sebaiknya menggunakan….
a. air keran

c. air bekas cucian

b. air sungai

d. air PAM

7) Berikut ini salah satu cara menghemat air, kecuali…
a. menggunakan air untuk keperluan memasak.
b. menggunakan air secukupnya untuk mandi.
c. menggunakan air yang banyak untuk menyiram tanaman
d. menggunakan air PAM sesuai kebutuhan.
8) Jumlah air di bumi selalu konstan atau tetap karena adanya….
a. daur air

b. hujan

c. aliran air

d. PAM

9) Yang merupakan contoh cara penghematan air di rumah. kecuali ....
a. menutup keran setelah digunakan
b. menyiram halaman dengan bekas air cucian
c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit
d. mencuci kendaran jika kotor
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10) Berikut ini yang bukan merupakan akibat dari hutan yang gundul adalah…
a. tanah longsor

c. kekurangan air

b. banjir

d. gempa

11) Setelah air menjadi uap, ia akan mengalami….
a. pemanasan

c. pemadatan

b. pendinginan

d. pencairan

12) Air dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik, melalui….
a. PLTU

b. PLTA

c. PLTN

d. PAM

c. limbah

d. polusi

13) Air dapat tercemar oleh…
a. debu

b. hujan

14) Pada daerah musim dingin, uap air akan langsung membeku dan
menjadi salju. Proses itu disebut….
a. penguapan

c. pengembunan

b. penyubliman

d. pencairan

15) Berikut ini adalah manfaat air, kecuali…
a. untuk pariwisata
b. untuk perikanan
c. sebagai sumber energi listrik
d. sebagai sumber energi panas
3.

4.

Kunci jawaban
1)

a

6) c

11) b

2)

d

7) c

12) b

3)

a

8) a

13) a

4)

a

9) c

14) b

5)

d

10) d

15) d

Skor Penilaian
Jumlah soal

: 15

Nilai

: 15 x 20
: 300/3
: 100
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LAMPIRAN I

Pertanyaan untuk tiap kelompok.
A. Pertemuan I
Kerjakan secara Berkelompok!
1. Sebutkan empat pentingnya air (manfaat air) bagi kehidupan manusia?
2. Jelaskan secara singkat proses daur air!
3. Sebutkan tiga kegiatan positif manusia yang dapat mempengaruhi proses
daur air?
4. Sebutkan tiga kegiatan negatif manusia yang dapat mempengaruhi proses
daur air?

B. Pertemuan II
Kerjakan secara Berkelompok!
1.

Jelaskan pengertian menghemat air!

2.

Sebutkan tiga cara menghemat air di lingkungan rumah!

3.

Sebutkan tiga tindakan tidak menghemat air!

4.

Apa akibatnya apabila manusia tidak menghemat air bersih?
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LAMPIRAN 24

Hasil Uji Normalitas UTS Kelas Eksperimen
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
kelaseksperimen

.148

Df

Shapiro-Wilk

Sig.
16

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

.200

Statistic
*

.943

df

Sig.
16

.384
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LAMPIRAN 25

Hasil Uji Normalitas UTS Kelas Kontrol

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
kelaskontrol

Df

.174

Shapiro-Wilk

Sig.
16

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

.200

Statistic
*

.954

df

Sig.
16

.558
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LAMPIRAN 26

Hasil Uji Homogenitas UTS Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Test of Homogeneity of Variances
Nilai
Levene
Statistic
1.848

df1

df2
1

Sig.
30

.184
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LAMPIRAN 27

Hasil Uji Normalitas Posstest Kelas Eksperimen

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
kelaseksperimen

.236

a. Lilliefors Significance Correction

df

Shapiro-Wilk

Sig.
16

.018

Statistic
.885

Df

Sig.
16

.046
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LAMPIRAN 28

Hasil Uji Normalitas Posstest Kelas Kontrol

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
kelaskontrol

Df

.176

Shapiro-Wilk

Sig.
16

.198

Statistic
.915

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil Uji Homogenitas UTS Kelas Eksperimen dan

df

Sig.
16

.143
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LAMPIRAN 29

Hasil Uji Mann Whitney U Test
b

Test Statistics

posttest
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: kelas

73.500
209.500
-2.072
.038
.039

a
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LAMPIRAN 30

HASIL POSTTEST
A. Kelas Eksperimen

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAMA
Krismanto
Tarwondo
Meisaroh
Ricky Ari S.
Anggi A.
Ananda Dwi
M. Iqbal
Eko Hadi P.
Yanuar Romadhon
Uswtun Khasanah
Ida Sanjaya
Agum Irkham
Afa Ratna F.
Nur Hikmah
Iftah Hamidatus S.
Yulisma F.
Rata-rata

B. Kelas Kontrol

NILAI
53
67
87
87
80
53
87
60
93
80
67
87
67
80
80
53
73.8125

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAMA
Fani Andika
Moh. Bahrun
Tasirin
Adi Septiawan
Agung Purwanto
Dwi Prasetyo
Dwi Firmansyah
Elan Pujiono
Nova Komala
Rizal Fahrurrozi
Sigit Tri
Syafia Salma
Sandy Hidayat
Tri Puji
Reza Januarsih
Andika Chandra
Rata-rata

NILAI
53
73
60
87
33
40
47
53
47
53
93
67
80
93
33
33
59.0625
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LAMPIRAN 31

Nilai Kelompok
Kelompok/
Nomor

Nama
Siswa

Nilai
Ulangan
Sebelumnya

Nilai
Postes

Nilai
Akhir

Nilai Untuk
Kelompok

A
1
2
3
4
Jumlah

Agum I
Kriswanto
Dwi
Meisaroh

71
50
65
52

87
53
53
87

79
51.5
59
69.5

16
3
0
35
54

Kelompok/
Nomor

Nama
Siswa

Nilai
Ulangan
Sebelumnya

Nilai
Postes

Nilai
Akhir

Nilai Untuk
Kelompok

B
1
2

M. Iqbal
Afa Ratna

82
55

87
67

84.5
61

5
12

Anggi A.
Eko Hadi

70
55

80
60

75
57.5

10
5
32

3
4
Jumlah
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Kelompok/ Nama Siswa
Nomor
C
1
Iftah H.
2
Ricky

Nilai
Ulangan
Sebelumnya

Nilai
Postes

Nilai
Akhir

Nilai Untuk
Kelompok

80
73

80
87

80
80

0
14

3

Nur Hikmah

65

80

72.5

15

4

Ida Sanjaya

60

67

63.5

7

Jumlah

36

Kelompok/
Nomor

Nama
Siswa

Nilai
Ulangan
Sebelumnya

Nilai
Postes

Nilai
Akhir

Nilai Untuk
Kelompok

D
1
2
3
4

Uswatun
Yulisma
Yanuar
Tarwondo

62
52
65
53

80
53
93
67

71
52.5
79
60

18
1
28
14

Jumlah

61
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LAMPIRAN 32

Foto Pelaksanaan Pembelajaran
a. Kelas Kontrol

Peneliti menjelaskan materi daur air

Para siswa mendengarkan penjelasan dari peneliti
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Peneliti berkeliling untuk memantau siswa

b. Kelas Eksperimen

Siswa bersiap untuk menyimak materi dari peneliti
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Siswa melakukan diskusi melalui model pembelajaran kooperatif
tipe NHT

Siswa mempresentasikan hasil diskusi
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