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ABSTRAK

Nama

: Asdaqul Islam

Jurusan

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Judul

: Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Model Cooperative
Learning Tipe Numbered Heads Together Pada Pembelajaran
Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 04 Muaro Jambi.

Sekripsi ini membahas tentang Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui
Model Cooperative Learning Tipe Numbered Heads Together Pada Pembelajaran
Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 04 Muaro Jambi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan keaktifan siswa pada
pembelajaran tematik kelas III B di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 04 Muaro Jambi
dengan penerapan model Cooperative Learning Tipe Numbered Heads Together.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research).
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro
Jambi, sedangkan objek penelitian adalah penerapan pembelajaran Tematik dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together untuk
peningkatan keaktifan siswa pada tema Energi dan Perubahannya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan model Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran.
Kata Kunci : Keaktifan Belajar, Cooperative Learning, Numbered Head Together,
Pembelajaran Tematik.
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ABSTRAK
Name

: Asdaqul Islam

Majors

: Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education

Title

: Increasing the Activeness of Student Learning Through
Cooperative Learning Models of the Numbered Head Together Type
on Thematic Learning at Madarasah IbtidaiyahNegeri 04 Muaro
Jambi.

This description discusses about Increasing the Activeness of Student Learning
Through Cooperative Learning Models of the Numbered Head Together Type on
Thematic Learning at Madarasah IbtidaiyahNegeri 04 Muaro Jambi. The purpose
of this study was to find out how to increase student activity in thematic learning
class III B at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 04 Muaro Jambi with the application of
the Cooperative Learning Models of the Numbered Head Together Type. The
research is a class action research. The subject of this research is grade III B
student at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 04 Muaro Jambi, while the object of
research is increasing the activeness of student learning through cooperative
learning models of the numbered head together type on the theme of energy and its
changers. The results of the study indicate that the application Cooperative
Learning models of the Numbered Head Together type can increase student
learning activities in the learning process.

Keywords : Learning Activeness, Cooperative Learning, Numbered Head Together,
Thematic Learning.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar untuk
menciptakan 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 oleh dirinya, masyarakat bangsa
dan negara”. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh guru
untuk mencerdaskan penerus bangsa. Tidak sekedar melaksanakan
kewajiban menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, namun
memperhatikan apakah siswa sudah berhasil menyerap pelajaran yang
disampaikan atau belum. Bukan hanya menekankan pada aspek kognitif
saja, melainkan memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik.
Kecerdasan manusia dibedakan menjadi tiga macam kecerdasan, yaitu
Intelektual Question (IQ), Emosional Question (EQ), dan Spiritual
Questiom (SQ). Semakin berkembang zaman semakin sulit mendapatkan
pekerjaan. Lapangan pekerjaan saat ini tidak hanya melihat potensi
melainkan lebih menekankan kecerdasan pada aspek spiritualnya. “Spiritual
Question (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ
dan EQ secara efektif. Bahkan SQ mmerupakan kecerdasan tertinggi kita”
(Agustian dan Ginanjar, 2005 hlm.57).
Seorang guru adalah pendidik yang akan mencetak penerus bangsa dan
negara. Salah sedikit berbicara sewaktu mengajar merupakan kesalahan
fatal dalam mendidik. Untuk itu seorang guru harus memahami tujuan
pendidikan yang harus dicapai. Tujuan pendidikan dapat kita ketahui
sebagaiman yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu “(1) beriman dan bertaqwa kepada
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Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) memiliki pengetahuan dan
keterampilan, (4) memiliki kesehatan jasmani dan rohani, (5) memiliki
kepribadian yang mantap dan mandiri, (6) memiliki rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan pendidikan
diselenggarakan

rangkaian

kegiatan

kependidikan

secara

sengaja,

berencana, terarah, berjenjang dan sistemmatis melalui pendidikan formal
di sekolah.
Belajar merupakan tindakkan dan perilaku siswa yang kompleks.
Sebagai tindakkan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa
adalah penentu terjadi atau tidaknya proses belajar. Proses belajar terjadi
berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar.
Lingkungan yang dipelajari oleh siswa berupa keadaan alam, benda-benda,
hewan, tumbuhan, manusia, atau hal-hal yang dijadikan bahan ajar.
Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut merupakan perilak belajar yang
tampak dari luar Slameto dalam Istiqomah (2016, hlm.2).
Teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh vigotsky mengatakan
bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan
sosial dan fisik sehingga belajar selanjutnya lebih mudah diperoleh dalam
konteks sosial budaya seseorang, Poedjiadi dalam Moh.Yamin (2015
hlm.62). Belajar sesungguhnya dilahirkan dari aktivitas sosial yang
memberikan semangat belajar. Semangat belajar yang diperoleh dari
aktivitas sosial menjadi pendorong semangat belajar dalam diri anak.
Belajar dengan makna lebih luas yaitu bagi dirinya dan lingkungan.
Anak-anak pada usia sekolah dasar sering disebut sebagai masa
intelektual. Dimana anak mempunyai kecerdasan yang tinggi, memiliki
totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran
dan pemahaman. Sikap anak terhadap kekuasaan, terutama kekuasaan orang
tua dan guru mengharapkan sikap yang objektif kepada mereka. Sikap pilih
kasih mudah dikenal oleh anak yang akan menimbulkan masalah dikalangan
mereka.
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Istilah “pembelajaran” sama dengan “instruction atau pengajaran”.
Pengajaran mempunyai arti cara mengajar atau mengajarkan (Yanto, 2015
hlm.3). Proses pembelajaran akan terlaksana apabila ada guru, siswa,
tempat, dan materi ajar. Apabila salah satu dari keempat unsur itu tidak ada
maka proses pembelajaran tidak akan terlaksana.
Konsentrasi atau fokus merupakan hal terpenting untuk terlaksananya
proses pembelajaran dengan baik. Siswa dalam melaksanakan pembelajaran
harus fokus pada apa yang disampaikan oleh guru. Bukan hanya datang ke
sekolah kemudian duduk lalu diam memperhatikan guru yang sedang
mengajar. Peserta didik harus berperan aktif dalam proses pembelajaran.
Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa yaitu motivasi.
Dengan motivasi belajar siswa yang tinggi, siswa mampu belajar dengan
tekun, ulet, dan berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran.
Lemahnya motivasi belajar siswa akan mempengaruhi proses
pembelajaran dan menurunkan aktifitas belajar. Sebagai seorang pendidik
harus senantiasa menjaga dan meningkatkan motivasi belajar, dengan
menciptakan pembelajaran yang menyengkan akan meningkatkan motivasi
siswa untuk belajar.
Materi pembelajaran yang disampaikan hanya dengan ceramah saja
membuat anak jarang bertanya, malu untuk menjawab pertanyaan,
kurangnya kerjasama dalam kelompok, dan masih ada yang tidak
menyelesaikan tugas yang diberian. Guru dituntun untuk lebih kreatif dan
imajinatif dalam menyampaikan pembelajaran agar siswa dapat berperan
aktif. Mengolah kegiatan pembelajaran menjadi menarik, dan mengarahkan
siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Selain siswa akan aktif
dalam pembelajaran, mereka juga akan mudah menyerap dan mengingat
materi yang disampaikan.
Usia anak sekolah dasar adalah masa dimana anak sedang senang untuk
bermain, dan bersenang-senang. Anak kelas rendah masih berfikir abstrak
sedangkan anak kelas tinggi sudah mulai berfikir konkrit.
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Guru harus memahami bahwa siswa itu datang ke sekolah dengan
keadaan memiliki bekal, bukan dengan keadaan kosong. Sedini apapun
siswa masuk sekolah mereka sudah membawa pengetahuan sendiri.
Kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran tentu menjadi pemicu siswa
tidak bisa konsentrasi pada pelajaran. Fisik berada di ruangan namun pikiran
tidak tahu ada dimana. Bahkan siswa akan ribut sendiri apabila guru tidak
terampil dalam menguasai kelas. Upaya yang bisa dilakukan guru untuk
membuat anak fokus pada pembelajaran dengan membuat mereka benarbenar merasa dirinya berada di dalam kegiatan, dengan kata lain siswa harus
selalu terlibat dalam pembelajaran. Tidak hanya menerima, tetapi siswa
sendiri yang mencari informasi.
Kurikulum 2013 yaitu pembelajaran terpadu, banyak menggukan
model, metode, dan strategi yang sangat bervariatif, menuntut siswa untuk
berperan aktif, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator. Namun dalam
pemilihan model, metode, dan strategi harus disesuaikan dengan
perkembangan usia anak.
Satuan pendidikan yang masih dini dalam menggunakan kurikulum
2013, masih belum terbiasa melaksanakaan kegiatan belajar mengajar
menggukan model, metode dan strategi pembelajaran yang ada pada
kurikulum 2013.
Hasil wawancara peneliti dengan guru kelas III MIN 4 Muaro Jambi,
diperoleh data jumlah siswa 19 orang. Hari rabu tanggal 03 september 2019
mengungkapkan sebagai berikut :
“Bahwa mengajar menggunakan kurikulum 2013 ini bagus, tetapi
untuk saya lebih enak menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP), karena materinya kalau di kurikulum 2013 ini
hanya secara garis besar saja, banyak berisi soal-soal, sedangkan KTSP
banyak materinya. Kurikulum 2013 ini kan siswa nya dituntut untuk
aktif, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator”.
“Kalau ribut tidak nya sih, cuman karena kurikulum 2013 itu kan lebih
membuat siswa lebih aktif, jadi ya sebentar-sebentar siswa ribut lagi,
dan itu guru harus mendiamkan anak-anak lagi”.
“Sejauh ini siswa bisa mengikuti pembelajaran menggunakan
kurikulum 2013, dan hasil belajarnya juga tidak jauh berbeda dengan
ketika menggunakan KTSP”.
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Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data bahwa pembelajaran pada
kelas III MIN 4 Muaro Jambi telah menggunakan metode ceramah dan
diskusi, tetapi hasil belajarnya rendah. Menurut peneliti metode yang
diterapkan kurang variatif. Maka peneliti memilih model Cooperative
Learning tipe Numbered Heads Together guna menambah variasi
pembelajaran agar dapat meningkatkan keaktifan belajar.
Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, penulis ingin
melihat bagaimana penerapan model pembelajaran Cooperative Learning
tipe Numbered Heads Together ke dalam pembelajaran sekolah dasar untuk
meningkatkan keaktifan belajar siswa. Maka penulis tertarik untuk
mengambil judul “Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Model
Cooperative

Learning

Tipe

Numbered

Heads

Together

Pada

Pembelajaran Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 04 Muaro
Jambi”.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah peneliti akan membatasi masalah
dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
1. Peneliti hanya meneliti siswa kelas tiga MIN 04 Muaro Jambi.
2. Objek yang diteliti adalah peningkatan keaktifan belajar pada tema
Energi dan Perubahannya subtema Perubahan Energi.
3. Model yang di gunakan adalah Cooperative Learning tipe
Numbered Heads Together.
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah “apakah dengan
menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered
Heads Together dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa ?”.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Setelah diketahui pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini, maka
tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui apakah
model pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together
mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa.
2. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai
manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.
a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat menjadi bentuk pemahaman baru,
baik guru atau pembaca pada umumnya mengenai penerapan
model pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together sebagai peningkatan keaktifan belajar siswa.
b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :
1) Sekolah, sebagai bahan dan inovasi yang tepat dalam
memberi kontribusi yang positif pada lembaga pendidikan
dalam usaha meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui
proses pembelajaran, terutama dalam penerapan metode
pembelajaran.
2) Kepala sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan supervise
dan evaluasi terhadap kinerja guru dalam penggunaan model
pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together.
3) Guru, penelitian ini sebagai bahan evaluasi dari proses
pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan
dalam menerapkan model pembelajaran Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together.
4) Penulis, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam
memperkaya wawasan keilmuuan dalam dunia pendidikan,
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terutama dalam menggunakan model Cooperative Learning
tipe Numbered Head Together.

BAB II
KAJIAN TEORITIK
A. Deskripsi Teori
1. Peningkatan Keaktifan Belajar
a. Peningkatan
1) Pengertian Peningkatan
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata
peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan
(usaha, kegiatan). Peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang
kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan,
penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih
baik.
Pengertian peningkatan menurut peneliti dalam judul
penelitian ini yaitu usaha untuk membuat keaktifan belajar siswa
menjadi lebih baik dari sebelumnya. Cara peningkatan hasil
belajar yang dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan model
pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together.
b. Keaktifan Belajar
Prose pembelajaran dalam kurikulum 2013 menekankan siswa
untuk berperan aktif dan guru hanya menjadi fasilitator. Keaktifan
siswa dalam proses pembelajaran berguna untuk menunjang
keberhasilan dalam proses belajar dengan menciptakan hasil yang
maksimal.
Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas merupakan
aktivitas menstranformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan
(Martinis Yamin, 2007, hlm.75).
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Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya
keterlibatan dalam bentuk fisik seperti duduk melingkar dalam
proses pembelajaran, mengerjakan/melakukan sesuatu, akan tetapi
dapat juga dalam bentuk proses analisis, analogi, komparasi,
penghayatan, yang kesemuanya merupakan ketelibatan siswa dalam
proses pembelajaran berupa hal psikis dan emosi (Sugandi, 2007,
hlm.75).
1) Pengertian Keaktifan Belajar
Menurut beberapa ahli yang disebut dengan siswa aktif yaitu
sebagai berikut :
a) Siswa aktif adalah siswa yang terlibat secara intelektual dan
emosional dalam kegiatan belajar (Ahmadi dan Supriyanto,
2004, hlm.207).
b) Siswa aktif adalah siswa yang terlibat secara terus menerus
baik

fisik

maupun

mental

dalam

pembelajaran

(Hollingworth dan Lewis, 2008, hlm. 8).
c) Siswa aktif adalah siswa yang terlibat secara fisik, psikis,
intelektual dan emosional secara terus menerus dalam proses
pembelajaran (Yusmiati, 2010, hlm.10).
Saat pembelajaran berlangsung siswa mampu memberikan
umpan balik terhadap guru. Aktivitas belajar merupakan
aktivitas yang bersifat fisik maupun mental (Sardiman, 2006,
hlm.100).
Keaktifan belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa
selama belajar di sekolah, yang merupakan perpaduan dari tiga
ranah tersebut, yang menyangkut ranah kognitif, ranah afektif,
dan ranah psikomotor (Ramadhani, 2018, hlm.15).
Martinis Yamin (2007, hlm.82) mendefinisikan belajar aktif
sebagai usaha manusia untuk membangun pengetahuan dalam
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dirinya. Pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan dan
peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pada
diri siswa. Siswa mampu menggali kemampuannya dengan rasa
ingin tahunya sehingga interaksi yang terjadi akan menjadi
pengalaman dan keinginan untuk mengetahui sesuatu yang baru.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
aktifitas belajar merupakan kegiatan atau tindakan fisik maupun
mental yang dilakukan oleh individu untuk membangun
pengetahuan dan keterampilan dalam diri pada kegiatan
pembelajaran. Aktifitas belajar akan menjadikan proses
pembelajaran menjadi efektif. Guru tidak hanya menyampaikan
pengatahuan dan keterampilan saja, melainkan guru harus
mampu membawa siswa untuk aktif dalam belajar.
2) Ciri-Ciri Siswa Yang Aktif
Ciri-ciri siswa yang aktif dapat dilihat dari kegiatan yang
dilakukan, antara lain: a) berbuat sesuatu untuk memahami
materi pelajaran dengan penuh keyakinan, b) mempelajari,
mengalami, dan menemukan sendiri bagaimana memperoleh
situasi pengetahuan, c) merasakan sendiri bagaimana tugastugas yang diberikan oleh guru kepadanya, d) belajar dalam
kelompok, e) mencoba sendiri konsep-konsep tertentu, f)
mengkomunikasikan hasil pikiran, penemuan, dan penghayatan
nilai-nilai secara lisan atau penampilan (Putri, 2019, hlm.19).
3) Jenis-Jenis Aktifitas Belajar
Menurut Sadirman (2006, hlm.100) aktifitas belajar meliputi
aktifitas yang bersifat fisik maupun mental. Kedua aktifitas
tersebut harus selalu terkait di dalam proses kegiatan belajar.
Aktifitas belajar sangat kompleks. Paul B. Diedrich dalam
Sadirman (2006, hlm.101), menyatakan bahwa kegiatan siswa
digolongkan sebagai berikut :
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a) Actual Activities : Membaca, memperhatikan: gambar
demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan
sebaginya.
b) Oral Activities : menyatakan, merumuskan, bertanya,
memberi

saran,

dan

mengeluarkan

pendapat,

mengadakan interview, diskusi, interupsi, dan sebaginya.
c) Listening Activities : mendengarkan uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato dan sebagainya.
d) Writing Activities : melakukan percobaan, membuat
konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,
memelihara binatang dan sebagainya.
e) Drawing Activities : menggambar, membuat grafik, peta
diagram, pola dan sebagainya.
f) Motor Activities : melakukan percobaan, membuat
konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,
memelihara binatang dan sebagainya.
g) Mental

Activities

:

menganggap,

mengingat,

memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan,
mengambil keputusan dan ssebagainya.
h) Emotional Activites : menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup,
dan sebagainya.
Penggolongan aktifitas di atas menunjukkan bahwa keaktifan
belajar siswa sangat kompleks. Menciptakan keadaan belajar
yang menyenangkan dengan menyajikan variasi model
pembelajaran akan menimbulkan keaktifan anak dalam belajar.
4) Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Keaktifan Siswa
Martinis Yamin (2007, hlm.84) mengemukakan bahwa
terdapat 9 aspek untuk menumbuhkan keaktifan siswa dalam
kegiatan pembelajaran, yaitu:
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a) Memberikan motivasi pada siswa untuk aktif dalam
kegiatan pembelajaran.
b) Memberikan penjelasan pada siswa mengenai tujuan
yang akan dicapai dalam pembelajaran.
c) Mengingat kompetensi prasyarat.
d) Memberikan topik atau permasalahan sebagai stimulus
siswa untuk berfikir terkait dengan materi yang akan
dipelajari.
e) Memberikan

petunjuk

kepada

siswa

cara

mempelajarinya.
f) Memunculkan aktifitas dan partisipasi siswa dalam
kegiatan pembelajaran.
g) Memberikan umpan balik.
h) Memantau pengetahuan siswa dengan memberikan tes.
i) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir
pelajaran.
Beberapa cara di atas yang dilakukan untuk menumbuhkan
aktifitas belajar siswa, guru menjadi pendorong utama bagi
siswa. Guru mampu melaksanakan perannya terhadap siswa
dalam belajar, membimbing, mengarahkan, dan memberikan tes
untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa dalam
pembelajaran.
Aspek keaktifan siswa merupakan pusat perhatian dalam
penelitian. Keaktifan siswa dipengaruhi oleh aktivitas dalam
belajar. Aspek-aspek yang mempengaruhi keaktifan belajar
siswa adalah:
a) Keberanian
Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu
dengan

tidak

terlalu

merisaukan

kemungkinan-
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kemungkinan buruk. Adapun ciri-ciri khusus seseorang
yang memiliki keberanian, meliputi:


Berfikir secara matang dan teratur sebelum bertindak,



Mampu memotivasi orang lain,



Selalu tahu diri, rendah hati, dan mengisi jiwa serta
pikiran dengan pengetahuan baru menuju kearah
yang benar,



Bertindak nyata,



Semangat,



Menciptakan kemajuan,



Siap menanggung resiko, dan



Konsisten (Munawar, 2010, hlm.45).

b) Berpartisipasi
Partisipasi siswa dalam pembelajaran sangat penting
untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan
menyenangkan. Dengan demikian tujuan pembelajaran
yang sudah diencanakan bisa dicapai semaksimal
mungkin. Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan
mental dan emosi seorang kepada pencapaian tujuan dan
ikut bertanggung jawab di dalamnya (Asrofudin, 2010,
hlm.79).
c) Kreatifitas
Munandar dalam Cici Karina Putri (2019, hlm.22-23)
mengemukakan kreatifitas belajar yang dimiliki siswa
aktif dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :


Rasa ingin tahu yang tinggi,



Pantang menyerah,



Berani mengambil resiko,



Ingin mencari pengalaman baru,



Optimis,
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Proaktif.

d) Kemandirian Belajar.
Kemandirian

dalam

belajar

merupakan

suatu

akktivitas dalam pembelajaran yang didorong oleh
kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan mengatur diri
sendiri untuk mencapai hasil yang optimal. Siswa yang
aktif dengan sikap mandiri dengan tidak bergantung
pada orang lain. Thoha dalam Cici Karina Putri (2019,
hlm.23) menyatakan indikator dari kemandirian belajar
siswa aktif adalah sebagai berikut :


Mampu berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif.



Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.



Tidak menghindari masalah, tidak merasa rendah
diri.



Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan
kedisiplinan.



Mempelajari, mengalami, dan menemukan sendiri
bagaimana memperoleh situasi pengetahuan.



Merasakan sendiri tugas-tugas yang diberikan guru.



Mencoba sendiri konsep-konsep tertentu.

5) Nilai Aktifitas Dalam Pembelajaran
Aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran merupakan hal
yang penting. Adanya aktifitas belajar siswa dalam kegiatan
pembelajaran membawa nilai yang besar bagi pembelajaran.
aktivitas belajar yang maksimal akan menunjukkan bahwa
pembelajaran berlangsung dengan baik dan optimal, sehingga
pembelajaran lebih berkualitas.
Menurut Oemar Hamalik (2011, hlm.175), penggunaan asas
aktivitas memberikan nilai yang besar bagi pembelajaran. Hal
tersebut dikarenakan oleh :
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a) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung
mengalami sendiri dalam pembelajaran.
b) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek
pribadi siswa secara integral.
c) Memupuk terciptanya disiplin kelas dan suasana belajar
menjadi demokratis.
d) Mempererat hubungan sekolah dengan masyarakat, dan
hubungan antara orang tua dan guru.
e) Pengajaran diselenggarakan untuk mengembangkan
pemahaman dan berpikir kritis siswa.
f) Pengajaran di sekolah menjadi hidup dengan aktivitas
siswa.
2. Model Pembelajaran
a. Pengertian Model Pembelajaran
Secara umum istilah “model” diartikan sebagai kerangka
konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan
sesuautu kegiatan.
Menurut Syaiful Sagala dalam Ramayulis (2015, hlm.179),
pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan azas
pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama
keberhasilan

pendidikan.

Pembelajaran

merupakan

proses

komunikasi dua arah (two way communication). Mengajar dilakukan
oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh
peserta didik.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar
dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan
kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan
pada peserta didik (pembelajaran). Dengan kata lain, pembelajaran
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adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar
dengan baik (Rahyubi, 2016, hlm.6).
Joyce dan Weil dalam Abdul Majid (2017, hlm.13)
mendefinisikan model pembelajaran sebagai “a plan or pattern that
we can use to design face to face teaching in the classroom or
tutorial setting and to shape instructional material “ (suatu rencana
atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang tatap muka di
kelas, atau pembelajaran tambahan di luar kelas dan untuk
menajamkan materi pengajaran). Dari pengertian di atas dapat di
pahami bahwa :
1) Model

pembelajaran

merupakan

kerangka

dasar

pembelajaran yang dapat di isi oleh beragam muatan mata
pelajaran, sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya;
2) Model pembelajaran dapat muncul dalam beragam bentuk
dan variasinya sesuai dengan landasan filosofi dan
pedagosis yang melatar belakanginya.
Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang
dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perancangan kegiatan
yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran (Fadjar Shadiq, 2009,
hlm.8).
Suhana dalam Fika Dewi (2016, hlm.9) menyatakan bahwa
model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka
mensiasati perubahan tingkah laku peserta didik secara adaptif
maupun generatif.
Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola
yang

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

merencanakan

pembelajaran di kelas, atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk
menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam
buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain, Joyce dalam
Abdul Majid (2017, hlm.14).
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1) Ciri-Ciri Model Pembelajaran
Kardi dan Nur dalam Abdul Majid (2017, hlm.14) Model
pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang membedakan
dengan strattegi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah :
a) Rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau
pengembangnya.
b) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta
didik belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai).
c) Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model
tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil.
d) Lingkungan

belajar

yang

diperlukan

agar

tujuan

pembelajaran itu dapat tercapai.
2) Unsur-Unsur Model Pembelajaran
Joyce dan Weil dalam Fadjar Shadiq (2009, hlm.8)
mengemukakan bahwa setiap model pembelajaran harus memiliki
empat unsur berikut :
a) Sintak (Syntax) meruakan fase-fase dari model yang
menjelaskan model tersebut dalam pelaksanaannya secara
nyata. Contohnya, bagaimana kegiatan pendahuluan pada
proses pembelajaran dilakukan? Apa yang akan terjadi
berikutnya ?.
b) Sistem sosial (the social system) yang menunjukkan peran
dan

hubungan

guru

dengan

siswa

selama

proses

pembelajaran. Kepemimpinan guru sangatla bervariasi pada
satu model dengan model lainnya. Pada satu model, guru
berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan.
c) Prinsip reaksi (principles of reaction) yang menunjukkan
bagaimana guru memperlakukan siswa dan bagaimana ia
merespon terhadap apa yang dilakukan siswa. Pada suatu
model, guru memberi ganjaran atas sesuatu yang sudah
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dilakukan siswa dengan baik, namun pada model yang lain
guru bersikap tidak memberikan penilaian terhadap
siswanya, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan
kreativitas.
d) Sistem pendukung (support system) yang menunjukkan
segala sarana, bahan, dan alat yang dapat digunakan untuk
mendukung model tersebut.
Oleh karena itu, Toeti Soekanto dan Winataputra dalam Fadjar
Shidiq (2009, hlm.7) mendefinisikan model pembelajaran sebagai
kerangka

konseptual

yang

menggambarkan

prosedur

yang

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar bagi para
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai
pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar
dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.
2. Model Pembelajaran Cooperative Learning
a. Pengertian Cooperative Learing
Pada dasarnya cooperative learning mengandung pengertian
sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau
membantu di antara sesama dalam struktur kerja yang sama yang
teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih
dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari
setiap anggota kelompok itu sendiri. Cooperative learning juga
dapat diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana
kebersamaan di antara sesama anggota kelompok (Solihatin dan
Raharjo, 2011, hlm.4).
Cooperative learning adalah model pembelajaran yang
mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk
pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam
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kelompok-kelompok kecil secara kolaborative, yang anggotanya
terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompok yang
bersifat heterogen (Majid, 2017, hlm.174).
Menurut Slavin dalam Isjoni (2007, hlm.12), Cooperative
Learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar
dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif
yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen.
Dalam Cooperative Learning, siswa terlibat aktif pada proses
pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap
kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas, dapat
memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya.
Cooperative Learning pada dasarnya mengandung pengertian
sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau
membantu di antara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur
dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana
keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap
anggota kelompok. Cooperative learning juga diartikan sebagai
suatu struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan di antara
sesama anggota kelompok Solihatin, E., dan Rahardjo dalam
Taniredja, Tukiran, Efi Miftah Faridli, dan Sri Harmianto (2017,
hlm.56).
b. Karakteristik Cooperative Learning
Ibrahim, dkk dalam Majid (2017, hlm.176) menerangkan
bahwa cooperative learning mempunyai ciri-ciri atau karakteristik
sebagai berikut:
1) Siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi
belajar,
2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilan
tinggi, sedang, dan rendah (heterogen),
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3) Apabila kemungkinan, anggota kelompok berasal dari ras,
budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda,
4) Penghargaan lebih berorietasi pada kelompok dari pada
individu.
c. Tujuan Cooperative Learning
Model Cooperative Learning dikembangkan untuk mencapai
setidaknya tiga tujuan penting. Menurut Depdiknas tujuan pertama
pembelajaran kooperatif, yaitu:
1) Meningkatkan hasil belajar, dengan meningkatkan kinerja siswa
dalam tugas-tugas akademiknya. Siswa yang lebih mampu akan
menjadi nara sumber bagi siswa yang kurang mampu, yang
memiliki orientasi dan bahasa yang sama.
2) Memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya
yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Perbedaan
tersebut yaitu perbedaan suku, agama, kemampuan akademik,
dan tingkat sosial.
3) Mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial
yang dimaksud antara lain, berbagai tugas, aktif bertanya,
mengahrgai pendapat orang lain, memancing teman untuk
bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam
kelompok, dan sebaginya (Taniredja, Tukiran, Efi Miftah
Faridli, dan Sri Harmianto, 2017, hlm.60).
3. Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Numbered Head
Together
a. Pengertian Numbered Head Together
Numbered

Head

Together

adalah

suatu

tipe

model

pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa
dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai
sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Numbered
Heads Together merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran
Cooperative Learning (Masruraini, 2018, hlm.9).
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Number Head Together adalah suatu pendekatan yang
dikembangkan oleh Spancer Kagen (1993) untuk melibatkan lebih
banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu
pelajaran, dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran
tersebut, sebagai pengganti mengajukan pertanyaan kepada seluruh
kelas (Majid, 2017, hlm.192).
Model Cooperative Learning terdiri atas beberapa pendekatan,
yaitu: 1) Student Teams Achievement Devisions (STAD); 2) Jigsaw;
3) Investigasi Kelmopok; 4) Pendekatan Struktual.
Pendekatan struktual dikembangkan oleh Spencer Kagen dan
kawan-kawannya. Meskipun memiliki banyak kesamaan dengan
pendekatan lain, namun pendekatan ini memberi penekanan pada
penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk memengaruhi
pola interaksi siswa. Pendekatan struktural dibagi menjadi dua tipe
yaitu: 1) Think-Pair-Share; dan 2) Numbered Heads Together
(Majid, 2017, hlm.190-191).
Numbered Heads Together (NHT) adalah suatu tipe model
pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagen untuk
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang
tercakup dalam suatu pelajaran, dan mengecek pemahaman mereka
terhadap isi pelajaran tersebut.
b.

Langkah-Langkah Numbered Head Together
Sebagai pengganti langkah langkah mengajukan pertanyaan
kepada seluruh kelas. Langkah-langkah penerapan Numbered Heads
Together yaitu sebagai berikut :
1. Penomoran : Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang
beranggotakan 3-5 orang, dan kepada setiap anggota
kelompok diberi nomor antara 1-5.
2. Mengajukan Pertanyaan : Guru mengajukan sebuah
pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi.

22

Pertanyaan bisa sangat spesifik dan dalam bentuk kalimat
tanya.
3. Berpikir Bersama : Siswa menyatukan pendapatnya terhadap
pertanyaan itu, dan menyakinkan flap anggota dalam timnya
mengetahui jawaban itu.
4. Menjawab : guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian
siswa yang nomornya sesuai harus mengacungkan tangan dan
mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas (Majid,
2017, hlm.192).
c. Kelebihan dan Kekurangan Numbered Head Together
1. Kelebihan Numbered Head Together
Kelebihan model cooperative learning tipe Numbered Heads
Together (NHT) sebagai berikut :
a) Menumbuhkebangkan kedisiplinan, kerjasama, keaktifan,
keberanian, dan tanggung jawab.
b) Diskusi dengan sungguh-sungguh.
c) Melatih siswa untuk menjadi tutor sebaya.
d) Kegiatan belajar mengajar menjadi kondusif.
e) Nomor yang telah dipanggil tidak dipanggil lagi.
2. Kekurangan Numbered Head Together
Kekurangan model Cooperative Learning tipe Numbered
Heads Together (NHT) sebagai berikut :
a) Waktu yang dibutuhkan banyak.
b) Tidak semua nomor kepala di panggil untuk
menyampaikan jawaban apabila waktu habis.
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5. Pembelajaran Tematik
a. Pengertian Pembelajaran Tematik
Istilah pembelajaran tematik disebut juga dengan pembelajaran
terpadu dan dipersamakan dengan istilah integrated teaching and
learning. Menurut Rakajoni dalam Sugiyar, dkk (2009, paket 1
hlm.6), pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran
yang memungkinkan siswa-siswi secara individual maupun
kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta
prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik.
Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan
sebagai pendekata belajar mengajar yang melibatkan beberapa
bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada
anak. Dikatakan bermakna, karena anak dalam pembelajaran akan
memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman
langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah
mereka fahami. Kegiatan pembelajaran terpadu tersebut memadukan
materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema (Majid, 2017,
hlm.119).
Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran
yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan
pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Keterpaduan
dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu,
aspek kurikulum dan aspek belajar-mengajar. Konsep pembelajaran
tematik terutama berfokus pada anak sebagai pelajar dan prosesproses yang berkaitan dengan perkembangan berfikir dan belajar
Depdiknas (2003) dalam Majid (2014, hlm.4).
Menurut
pembelajaran

Sukayati
tematik

dalam

Hattreztoka

merupakan

suatu

(2017,

hlm.16)

pendekatan

dalam

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan
beberapa

Kompetensi

Dasar

(KD)

dan

Indikator

dari
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kurikulum/Standar Isi (SI) dari beberapa mata pelajaran menjadi satu
kesatuan untuk dikemas dalam satu tema.
b. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik
Menurut

(Majid,

2014,

hlm.120)

prinsip-prinsip

dalam

pembelajaran tematik sebagai berikut :
1) Pembelajaran terpadu memiliki satu tema yang aktual, dekat
dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari.
Tema ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari
beberapa mata pelajaran;
2) Pembelajaran terpadu perlu memilih materi beberapa mata
pelajaran yang mungkin saling terkait;
3) Pembelajaran terpadu tidak boleh bertentangan dengan tujuan
kurikulum yang berlaku, tetapi harus mendukung pencapaian
tujuan yang utuh terhadap kegiatan pembelajaran yang
termuat dalam kurikulum;
4) Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema
selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat,
kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal;
5) Materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan.
Artinya materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah
dipadukan.
Pembelajaran tematik menekankan pada praktik pembelajaran
yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa.
Pendekatan ini berawal dari teori pembelajaran yang menolak proses
hafalan/latihan sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur
intelektual anak. Teori pembelajaran ini diawali oleh para tokoh
Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa
pembelajaran itu harus bermakna dan berorientasi pada kebutuhan
dan perkembangan anak Rusman dalam Hattreztoka (2017, hlm.15).
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c. Karakteristik Pembelajaran Tematik
Pembelajaran

tematik

memiliki

karakteristik-karakteristik

sebagai berikut:
1) Berpusat pada siswa, hal ini sesuai dengan pendekatan modern
yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar,
sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu
memberikan

kemudahan-kemudahan

pada

siswa

untuk

melakukan aktivitas belajar.
2) Memberikan

pengalaman

langsung,

dengan

pengalaman

langsung ini siswa dihadapkan dengan sesuatu yang nyata.
3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, fokus pembelajaran
diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat
berkaitan dengan kehidupan siswa.
4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajara, dengan
demikian siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara
utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan
sehari-hari.
5) Bersifat fleksibel, dimana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari
satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, bahkan
mengaitkannya

dengan

kehidupan

siswa

dan

keadaan

lingkungan dimana sekolah dan siswa berada.
6) Menggunakan

prinsip

belajar

sambil

beramain

dan

menyenangkan (Daryanto, 2014, hlm.5-6).
Penelitian tindakan kelas ini fokus pada tema 6 “Energi dan
Perbahannya” subtema “Perubahan Energi”. Adapun materi pokok
yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut :
Pembelajaran 1 :
Bahasa Indonesia :

Ayo membaca teks “Perubahan Energi”.
Ayo berdiskusi tentang “Peristiwa perubahan
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energi di rumah & peristiwa perubahan energi
di sekolah”.
Ayo bercerita “Membacakan hasil diskusi”.
SBdP

:

Ayo menari

Matematika

:

Menunjukkan pukul menggunakan jarum jam

Pembelajaran 2 :
PJOK

:

Ayo mengamati “Gerakan Tubuh”.
Ayo mengamati “Gerak meliukkan badan
sambil menggunakan bola”.

Bahasa Indonesia:

Ayo mengamati “Perubahan Energi”.
Ayo bercerita “Perubahan Energi”.

PKn

:

Ayo mengamati tentang “Penggunaan
Energi”.

B. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kajian teori diatas peneliti merumuskan hipotesis
penelitian tindakan kelas ini adalah bahwa dalam pembelajaran tematik
menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered
Heads Together sesuai dengan langkah-langkah yang tepat, maka dapat
meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas III Madrasah Ibidaiyah Negeri
4 Muaro Jambi.
C. Studi Relevan
Beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai bahan rujukan
penelitian yang terkait dengan Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa
Melalui Model Cooperative Learning Tipe Numbered Heads Together pada
Pebelajaran Tematik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi.
Pertama, Masruraini, pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan Model
Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) untuk Meningkatkan
Efektivitas Belajar Siswa pada Pendekatan Saintifik Kelas V di Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Ihsan Telanaipura Kota Jambi” berdasarkan hasil
penelitian pra siklus di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Ihsan Kota Jambi
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didapatkan hasil belajar siswa belum memuaskan dengan presentase
keberhasilan siswa 25%. Pada siklus I setelah penelitian ini dilakukan,
presentase keberhasilan siswa masih rendah, lalu dilakukan penelitian siklus
II dan hasil belajar siswa meningkat dengan nilai rata-rata 77,43%. Adapun
persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama menerapkan
model pembelajaran tipe Numbered Heads Together. Perbedaannya yaitu
tempat penelitian, objek penelitian, dan mata pelajaran, serta penelitian
terdahulu bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar sedangkan penelitian
ini bertujuan untuk meningkatkan keaktivan belajar siswa.
Kedua, Ria Geetha Fanasita Lubis, pada tahun 2016 dengan judul
“Penerapan Model Numbered Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran PKN Di SD Negeri 207
Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi” berdasarkan hasil penelitian
tindakan kelas (PTK) dan pembahasan di kelas IV B SD Negeri 207 kota
Jambi pada siklus 1 dan siklus 2, maka dapat disimpulkan bahwa dengan
penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) terdapat
peningkatan hasil belajar yang diperoleh dari setiap siklusnya, dan terdapat
peningkatan ketuntasan belajar dan hasil belajar setelah penerapan model
Numbered Heads Together. Adapun persamaan penelitian ini dengan
penulis yaitu sama-sama menerapkan Numbered Heads Together.
Perbedaannya yaitu tempat penelitian, objek penelitian, dan mata pelajaran,
serta tujuannya, penelitian terdahulu bertujuan untuk meningkatkan hasil
belajar sedangkan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktivan
belajar siswa.
Ketiga, Erwin Putera Permana, pada tahun 2016 dengan judul
“Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Numbered Heads Together
(NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Berfikir Kritis Siswa Pada
Mata Pelajaran IPS SD” berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas (PTK)
dan pembahasan dapat disimpulkkan bahwa terjadi peningkatan hasil
belajar setelah di terapkan pembelajaran dengan metode tipe Numberel
Heads Together pada siklus I dan siklus II. Siklus I pre tes mendapat
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presentase ketuntasan 6,25% dan post test mendapat presentase ketuntasan
65,63%. Pre tes pada siklus II dengan presentase ketuntasan 15,63% dan
post tes mendapat presentase ketuntasan 93,72%. Adapun persamaan
penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode
pembelajaran tipe Numbered Heads Together. Perbedaannya yaitu tempat
penelitian, mata pelajaran, objek yang diteliti, dan tujuannya, penelitian
terdahulu bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar sedangkan penelitian
ini bertujuan untuk meningkatkan keaktivan belajar siswa.
Keempat, Sriwinda Mana’a, Bonifasius Saneba, dan Anthonius
Palimbong, pada tahun 2014 dengan judul ”Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Pada Pembelajaran IPS Dengan Menggunakan Pembelajaran
Kooperatif Tipe Numbered Heads Together di Kelas IV SDN Lalong
Kecamatan

Tinangkung

Utara

Kabupaten

Banggai

Kepulauan”

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang
telah dipaparkan bahwa penggunaan metode tipe Numbered Heads
Together pada siklus I dinyatakan tidak tuntas, dengan nilai rata-rata 68,45.
Siklus II dengan nilai rata-rata 85,87 memperoleh klasifikasi sangat baik.
Ketuntasan belajar siswa pada siklus II untuk LKS dengan jumlah siswa
yang tuntas 24 orang presentase ketuntasan 100% dengan hasil tuntas.
Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama menerapkan
model Cooperative tipe Numbered Heads Together dalam upaya
meningkatkan hasil belajar. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini
bertujuan meningkatkan keaktivan siswa dalam belajar.
Kelima, Dandan Luhur Saraswati dan Ishafit, pada tuhan 2015 dengan
judul “Penggunaan Cooperative Learning Tipe Numbered Heads Together
(NHT) Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Hasil Belajar Siswa
SMP” berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan
yang telah dipaparkan bahwa penggunaan model Cooperative Learning tipe
Numbered Heads Together dengan kriteria ketuntasan minimal yang
digunakan di SMP adalah 6,5. Penelitian siklus I telah dinyatakan tuntas
dengan nilai rata-rata kelas sebesar 6,17 sedangkan diperoleh nilai terendah
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4,5 dan nilai tertinggi 7,5. Karena menurut peneliti nilai masih pas-pasan
dilakukan siklus II, dengan nilai rata-rata kelas menjadi 8,29. Pada siklus II
mengalami peningkatan prestasi yang signifikan, presentase ketuntasan
klasikal yang diperoleh sebesar 100% dengan nilai terendah 6,7 dan nilai
tertinggi 10. Persaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama
menerapkan model Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together
dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Perbedaannya terletak pada tempat
penelitian, objek yang di teliti, mata pelajaran, dan tujuannya, penelitian
terdahulu bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar sedangkan penelitian
ini bertujuan untuk meningkatkan keaktivan belajar siswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Desain penelitian secara sempit diartikan sebagai penggambaran secara
jelas tentang pemaparan permasalahan penelitian, hubungan antara bahan
teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan, sehingga
peneliti mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan permasalahan
dengan ubahan yang ada dalam konteks penelitian, dan apa yang hendak
dilakukan oleh orang seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian
tindakan (Sukardi, 2013, hlm.28).
Desain atau rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas pertama kali diperkenalkan oeh
ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946.
Inti gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain
seperti Stephen Kemmis, Robin Mc Taggart, John Elliot, Dave Ebbut, dan
sebagainya Iskandar dalam Lubis (2016, hlm.21).
Penelitian tindakan merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan
belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan tindakan (treatment)
yang sengaja dimunculkan (Mulyasa, 2011, hlm.11).
Penelitian tindakan kelas secara luas diartikan sebagai penelitian yang
berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau
pemecahan masalah pada sekolompok subyek yang diteliti dan mengamati
tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan
tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian
dengan kondisi situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik
(Paizaluddin, 2016, hlm.6).
Penelitian ini dengan penerapan motode Cooperative Learning tipe
Numbered Head Together yang dapat dijadikan cara untuk melakukan
pembelajaran.
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Penelitian tindakan kelas harus dilakukan secara sistematis. Penelitian
tindakan kelas harus dilakukan secara halus yang melibatkan sebuah refleksi
diri dalam merencakan, melakukakn tindakan, observasi, kesadaran
terhadap proses dan merencanakan kembali proses yang dilakukan untuk
tindakan selanjutnya.
Komponen penting pada Penelitian Tindakan Kelas pada setiap siklus,
yang menjadi ciri khas Penelitian Tindakan Kelas, yaitu Planning
(Perencanaan), Acting (Tindakan), Observing (Observasi), dan Reflecting
(Refleksi) (Sukardi, 2013, hlm. 5).
Pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK ) ini, penulis oleh guru bertukar
peran, maksudnya adalah peneliti sebagai guru yang memberikan pelajaran,
sedangkan guru berperan sebagai peneliti yang bertindak sebagai pengamat
ketika pembelajaran tematik dilakukan. Pemilihan atau pembagian peran ini
disebabkan oleh karena guru MIN 4 Muaro Jambi memberikan kepada
peneliti untuk mengaplikasikan konsep pembelajaran yang penulis susun.
Pada penelitian ini peneliti dan guru kelas berperan sebagai dasilitator
yang melakukan bimbingan secara bertahap atau scaffolding. Scaffolding
adalah bantuan yang diberikan guru ataupun siswa kepada siswa lainnya
untuk belajar dan menyelesaikan masalah. Bantuan tersebut dapat berupa
petunjuk, dorongan, dan peringatan, penguraian masalah ke dalam langkah
pemecahan, pemberian contoh, dan tindakan-tindakan lainnya yang
memungkinkan siswa itu belajar mandiri.
Penelitian ini berfokus pada tema Cuaca subtema Keadaan Cuaca
dilaksanakan dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dimana peran
peneliti disini turun langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah dengan
model pembelajaran yang peneliti gunakan dapat meningkatkan keaktifaan
belajar.

Adapun peneliti akan melakukan penelitian pada siswa kelas III MIN 4
Muaro Jambi pada bulan Januari, semester genap tahun ajaran 2019/2020,
dengan jumlah siswa keseluruhan 19 siswa terdiri dari 8 siswa dan 11 siswi.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan di MIN 04 Muaro Jambi. Objek
penelitian ini adalah siswa anak kelas III B MIN 04 Muaro Jambi
sebanyak 19 siswa yang berlokasi di Lorong Pematang Gajah RT.13.
2. Subjek Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas yang peneliti lakukan adalah sesuai
dengan subjek penelitian adalah siswa kelas III B MIN 4 Muaro Jambi
tahun ajaran 2019/2020, dengan jumlah siswa keseluruhan adalah 19
orang dengan 8 siswa dan 11 siswi. Lokasi sekolah di Lorong Pematang
Gajah RT.13.
C. Prosedur Penelitian
Prosedur Penelitian Tindakan Kelas yang sering dilakukan meliputi
beberapa siklus, sesuai dengan tingkat permasalahan yang akan dipecahkan
dan kondisi yang akan ditingkatkan.
Prosedur penelitian tindakan kelas biasanya meliputi beberapa siklus,
sesuai dengan tingkatan permasalahan yang akan dipecahkan dan kondisi
yang akan ditingkatkan.
Dalam pelaksanaannya, penelitian tindakan kelas ini menggunakan
model Kurt Lewin, yang menyatakan bahwa dalam satu siklus terdiri dari
empat langkah pokok yaitu : (1) perencanaan (planning), (2) aksi atau
tindakan (acting), (3) observasi (observing), (4) refleksi (reflecting). Siklus
penelitian dilaksanakan tiga kali siklus. Setiap siklus pelajaran yang di
sampaikan berbeda (melanjutkan materi siklus satu). Secara keseluruhan,
empat tahapan dalam PTK tersebut membentuk suatu siklus PTK yang
digambarkan dalam bentuk spiral.

Adapun daur siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kurt
Lewin yang di modifikasi oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

Daur Siklus PTK

Perencanaan
BELUM

Refleksi

SIKLUS I

Tindakan

Pengamatan

Perencanaan
BELUM

Refleksi

SIKLUS II

Tindakan

Pengamatan

Perencanaan
Refleksi

SIKLUS III

Tindakan

Pengamatan

Gambar 3.1: Model Kurt Lewin (Paizaluddin, 2016, hlm.30)

Penelitian di desain dan dilaksanakan dalam tiga siklus, masingmasing siklus dengan dua kali pertemuan dan tahap setiap siklus
diantaranya tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan
dilaksanakan oleh peneliti dalam pelaksanaan model pembelajaran

Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together untuk meningkatkan
keaktifan belajar di desain sebagai berikut :
1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan dalam penelitian ini untuk menyusun rancangan yang
meliputi keseluruhan aspek yang terkait dalam pembelajaran yang akan
dilakukan persiklus. Perencanaan yang dilakukan peneliti adalah
sebagai berikut:
a. Menentukan materi yang akan disampaikan
b. Menetapkan jadwal penelitian
c. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
d. Menyiapkan lembar kerja siswa
e. Menyiapkan bahan/sumber belajar berupa buku siswa dan buku
guru kelas 3 tema 6.
f. Mempersiapkan alat dan media yang akan digunakan. Yaitu
media gambar contoh perubahan energi dilengkapi atribut yang
akan digunakan, berupa nomor kepala dan kartu respon.
g. Menyiapkan kuesioner atau angket.
h. Soal evaluasi.
2. Pelaksanaan Tindakan (Action)
Pelaksanaan tindakan yang dimaksdud adalah tindakan yang
dilakukan secara sadar dan terkendali, yang merupakan variasi praktik
yang cermat dan bijaksana. Pada tahap ini yang akan dilakukan yaitu
sebagai berikut:
a. Melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
b. Menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran tipe Numbered Heads Together yang dilengkapi
dengan kartu respon.
c. Melaksanakan tes akhir tindakan masing-masing siklus untuk
mengetahui ada tidaknya peningkatan keaktifan belajar melalui
penerapan model pembelajaran tipe Numbered Heads Together.

3. Pengamatan (Observing)
Observing adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk
mendokumentasikan seberapa jauh efek tindakan telah mencapai
sasaran (Sugiyono, 2016, hlm.329). Pengamatan berfungsi untuk
mendokumentasikan pengaruh tindakan kelas yang dilakukan bersama
prosesnya.
Penelitian tindakan perlu mengamati proses tindakannya, pengaruh
tindakan, disengaja dan tidak disengaja, keadaan kendala, bagaimana
keadaan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan
yang telah direncanakan.
Tahap ini dilakukan oleh observer baik guru bidang studi yang ada
di sekolah maupun teman sejawat, yang diambil dan diamati oleh
observer berupa data kegiatan penelitian dan data kegiatan siswa yang
dijalankan selama proses belajar mengajar dilaksanakan.
Hal-hal yang akan diamati oleh peneliti yaitu sebagai berikut :
a. Situasi kegiatan pembelajaran.
b. Keaktifan siswa dalam pembelajaran.
c. Hasil belajar siswa.
4. Refleksi (Reflecting)
Tahap refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali
apa yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi sangat tepat dilakukan
ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemudian
berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi
rancangan tindakan.
Tahap ini menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil
pemantauan dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan
yang dilakukan, serta kriteria dan rencana tindakan pada siklus
berikutnya.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah : wawancara, obeservasi, angket, dan dokumentasi.
a) Observasi (Pengamatan)
b) Interview (Wawancara)
c) Angket
d) Dokumentasi
Teknik pengumpulan data di atas agar lebih jelas akan diuraikan
sebagai berikut :
a) Observasi (Pengamatan)
Observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian
di mana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian.
Teknik ini digunakan untuk mengamati dari dekat dalam upaya
mencari dan menggali data melalui pengamatan secara langsung
dan mendalam terhadap subjek dan objek yang teliti.
Peneliti memilih observasi terfokus dalam penelitian ini.
Observasi terfokus adalah observasi yang secara cukup spesifik
di arahkan kepada sesuatu aspek tindakan guru atau siswa dalam
proses pembelajaran. fokus observasi dibatasi pada sasaran
tertentu yang diperiotaskan dalam kerangka fikir tindakan
perbikan yang akan dilakukan dalam siklus Penelitian Tindakan
Kelas.

Fokus

observasi

amatan

peneliti

yaitu

model

Cooperative Learning tipe Numbered Head Together dan
keaktifan belajar siswa.
Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara peneliti
berkoalisasi bersama guru tematik mengajar kelas III B dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together.
Teknik ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh
informasi tentang keadaan objek penelitian dengan cara
mendatangi langsung lokasi penelitian di MIN 4 Muaro Jambi
dan mengajar menggunakan model Coopertive Learning tipe
Numbered Head Together untuk meningkatkan keaktifan
belajar siswa.
Kriteria yang peneliti gunakan dalam observasi bersifat
kualitatif yang berkenaan dengan sifat atau tujuan pertanyaan
yang di ajukan. Kriteria observasi dalam penelitian tindakan
kelas dikemukakan sebagai berikut :
1. Peningkatan proses pembelajaran :
a. Peningkatan

kualitas pertanyaan siswa dalam

interaki belajar mengajar.
b. Peningkatan

kerja

sama

antar

siswa

dalam

pelaksanaan tugas pembelajaran.
c. Peningkatan

keaktifan

siswa

dalam

proses

pembelajaran.
2. Peningkatan keaktifan belajar siswa
a. Peningkatan perasaan ingin tahu para siswa.
b. Peningkatan aktivitas para siswa dalam belajar.
c. Peningkatan mutu produk belajar yang dihasilkan
siswa.
Pelaksanaan observasi observer mengamati proses belajar
dan mengumpulkan data mengenai situasi kelas.

b) Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog
secara lisan antara pewawancara (interview) dengan responden
atau orang yang diinterview dengan tujuan untuk memperoleh
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti Widoyoko dalam Ria
Geetha Lubis (2016, hlm.26).
Wawancara yang peneliti lakukan disini adalah wawancara
yang bebas terpimpin. Pedoman wawancara yang digunakan
hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan
ditanyakan. Caranya dengan melakukan wawancara secara tatap
muka, yang bertujuan untuk mmencari informasi yang relevan
dengan pembelajaran tematik. Selain itu, metode ini digunakan
untuk memperoleh respon secara langsung dari Guru tematik
kelas III B, dan Siswa/i kelas III B MIN 4 Muaro Jambi.
c) Teknik Angket
Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan
kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi
yang dibutuhkan peneliti. Kuesioner ada dua macam yaitu
kuesioner berstruktur atau bentuk tertutup dan kuesioner tidak
terstruktur atau terbuka. Kuesioer tertutup berisikan pertanyaan
yang disertai dengan pilihan jawaban. Kuesioner terbuka berisi
pertanyaan yang tidak disertai dengan jawaban (Kusumah, 2011,
hlm.78).
Angket diberikan kepada siswa setelah pelaksanaan
pembelajaran telah selesai, angket diberikan kepada siswa untuk
mengetahui respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran
menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together dan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa
terhadap pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan model
Cooperative Learning tipe Numbered Head Together.

Prosedur penyusunan angket adalah sebagai berikut:
1) Merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam kuesioner.
2) Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sebagai
sasaran kuesioner.
3) Menjabarkan setiap variabel menjadi sub variabel yang
lebih spesifik dan tunggal.
4) Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan,
seklaigus

untuk

menentukan

teknik

analisisnya

(Arikunto, 2015, hlm.264).
d) Dokumentasi
Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensireferensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan
penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen
pribadi siswa, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto
mengajar, foto nilai rapor dan absensi siswa.
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang
berkenaan dengan:
1) Guru Tematik Kelas III B MIN 4 Muaro Jambi.
2) Siswa/i kelas III B MIN 4 Muaro Jambi.
Data yang diperoleh dari dokumentasi digunakan unutk
melengkapi dan memperkuat data dari hasil wawancara dan
observasi.
2. Instrumen Pengumpulan Data
a. Keaktifan Belajar
1) Definisi Konseptual
Keaktifan belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa
selama belajar di sekolah, yang merupakan perpaduan dari tiga
ranah tersebut, yang menyangkut ranah kognitif, ranah afektif,
dan ranah psikomotor (Ramadhani, 2018, hlm.15).

2) Definisi Operasional
Menurut Ramadhani (2018, hlm.16) suatu keaktifan proses
belajar mengajar yang mampu memperdayakan siswa di kelas,
dapat diukur salah satunya melalui pengamatan terhadap
kegiatan siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas. Adapun
indikator keaktifan belajar meliputi:
a) Aktif belajar yang terjadi dengan proses mengalami
(berani bertanya, berani menjawab pertannyaan teman,
dan berani mencoba mempraktikkan materi yang sedang
dipelajari).
b) Aktif belajar yang terbentuk dalam transaksi/peristiwa
belajar aktif (saling membantu, saling memberi
pemahaman, saling mengikuti, dan bekerjasama dalam
kelompok).
c) Keaktifan belajar terjadi melalui proses mengatasi
masalah sehingga terjadi proses pemecahan masalah
(mengutarakan

ide-ide

baru

dalam

kelompok,

menyelesaikan masalah/soal yang diberikan guru dalam
kelompok, dan kejelasan dalam kelompok).
3) Kisi-Kisi Instrumen
Tabel 3.1. Kegiatan Siswa, Penjabaran dari Indikator Keaktifan
Belajar Siswa.
No
1

Indikator

Kegiatan Siswa

Proses

a. Berani bertanya

Mengalami

b. Beranian menjawab pertanyaan
teman
c. Berani mencoba mempraktekkan
materi yang sedang dipelajari

2

Proses Transaksi

a. Saling membantu
b. Saling memberi pemahaman

c. Saling mengikuti
d. Bekerjasama dalam kelompok
3

Proses Mengatasi
Masalah

a. Mengutarakan

ide-ide

baru

dalam kelompok
b. Menyelesaikan
yang

diberikan

masalah/soal
guru

dalam

kelompok
c. Kejelasan dalam berdiskusi

b. Numbered Head Together (NHT)
1) Definisi Konseptual
Number Head Together adalah suatu pendekatan yang
dikembangkan oleh Spancer Kagen (1993) untuk melibatkan
lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam
suatu pelajaran, dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi
pelajaran tersebut, sebagai pengganti mengajukan pertanyaan
kepada seluruh kelas (Majid, 2017, hlm.192).
2) Definisi Operasional
Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran
yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam
kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa
dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk
mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Tujuan
dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan
kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam
proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal
ini sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa,
yakni mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk
memecahkan masalah.

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together
(NHT) merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang
menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk
mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk
meningkatkan keaktifan belajar siswa.
Menurut Majid (2017, hlm.192) dalam menerapkan model
tipe Numbered Head Together guru menggunakan struktual 4
langkah, yaitu sebagai berikut:
a) Langkah 1: Penomoran
Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang
beranggota 3-5 orang, dan kepada setiap anggota
kelompok diberi nomor antara 1-5.
b) Langkah 2: Mengajukan Pertanyaan
Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa.
Pertanyaan tersebut bervariasi, bisa sangat spesifik dan
dalam bentuk kalimat tanya.
c) Langkah 3: Berfikir Bersama
Siswa menyatukan pendapatnya

terhadap jawaban

pertanyaan, dan meyakinkan flab anggota dalam timnya
mengetahui jawaban itu.
d) Langkah 4: Menjawab
Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa
yang nomornya sesuai harus mengacungkan tangan dan
mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.
3) Kisi-Kisi Instrumen
Tabel 3.2. Penggunaan model Cooperative Learning tipe
Numbered Head Together
Kegiatan

Indikator

Rumusan

2

3

Pembelajaran
1

Pra

Menyiapkan

pembelajaran

materi,

dengan

menyiapkan

pembelajaran.

instrumen

a. Kesesuaian

meteri
tujuan

dalam b. Kesesuaian

format

RPP,

menyiapkan atribut
Numbered

instrumen

penilaian dengan tujuan
pembelajaran.

Head c. Kesesuaian

atribut

Together,

dengan

menyiapkan soal,

perkembangan anak.

dan angket.

tahap

d. Kesesuaian soal dengan
materi ajar dan pola
pikir siswa.
e. Kesesuaian
untuk

angket
mengetahui

keaktifan siswa.
Kegiatan Awal Menyiapkan kelas a. Guru bersama siswa
dan

memotivasi

siswa

berdoa.
b. Guru meminta siswa
untuk menyiapkan buku
tematik dan alat tulis.
c. Guru

mengecek

kehadiran siswa.
d. Guru

memberikan

apersepsi.
Menyampaikan

Kegiatan Inti

e. Guru

menyampaikan

tujuan

tujuan pelajaran yang

pembelajaran

akan dicapai.

Penyajian materi

a. Guru menyampaikan
materi tentang Enegi
dan

Perubahannya

sesuai

dengan

pemahaman siswa.
Penomoran

b. Guru membagi siswa
ke dalam 4 kelompok
yang
4-5

beranggotakan
orang.

anggota

Setiap

kelompok

diberi nomor antara 15, dan kartu respon
bergambar imot icon
senyum dan sedih.
Mengajukan
pertanyaan

c. Guru

memberikan

pertanyaan yang sama
pada setiap kelompok
masing-masing 5 butir
soal tentang Energi
dan Perubahannya.
d. Guru menyampaikan
langkah-langkah
dalam

penerapan

model tipe Numbered
Head Together.
Berpikir Bersama

e. Siswa membahas soal
dan

menyatukan

pendapat kelompok.
Menjawab

f. Guru

memanggil

siswa dengan nomor
urut satu ke depan
kelas

untuk

menyampaikan hasil

jawaban yang telah
didiskusikan

dan

seterusnya

sampai

nomor urut lima.
g. Siswa

yang

duduk

memberi kartu respon
untuk jawaban teman,
kartu

dengan

emot

icon

senyum

jika

jawaban benar dan
sedih

jika

jawaban

salah.
h. Guru

memberikan

komentar

atas

jawaban siswa
Kegiatan
Akhir

Evaluasi

a. Guru
suatu

memberikan
umpan

yang

balik
dapat

merangsang pola pikir
siswa.
b. Guru

dan

siswa

bersama-sama
menyimpulkan
pembelajaran.
c. Guru

memberi

evaluasi kepada siswa.

E. Keabsahan Data
Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik kriteria derajat
kepercayaan. Derajat kepercayaan yang direncanakan untuk digunakan
dalam penelitian ini adalah tiga cara, yaitu : (1) ketekunan pengamatan, (2)
triangulasi, (3) pemeriksaan sejawat.
a. Ketekunan pengamatan
Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti
mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan terus menerus
selama proses penelitian. Kegiatan ini diikuti dengan pelaksanaan
wawancara secara intensif, aktif dalam kegiatan belajar sehingga
dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya subjek
tidak jujur, menipu, atau berpura-pura.
b. Triangulasi
Tringulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah
pemeriksaan melalui sumber lainnya.
c. Pengecekan sejawat
Pengecekan sejawat yang dimaksudkan disini adalah
mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen
pembimbing atau teman mahasiswa yang telah/sedang mengadakan
penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterprestasi
data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan
fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan
penelitian Sanjaya dalam Ria Geetha Lubis (2016, hlm.28).
Analisis data akan dilakukan sebelum memsuki lapangan, di lapangan,
dan selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016, hlm.336)

analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum
terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.
Dalam penelitian ini, analisis data lebih difokuskan selama proses di
lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.
Data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas, dianalisis melalui
deskriptip kualitatif. Analisis data dilakukan pada tiap data yang
dikumpulkan, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Data kualitatif
dianalisis dengan menggunakan cara kuantitatif sederhana, yaitu dengan
presentase (%), dengan menggunakan angka atau data kualitatif yang
diberikan nilai/skor. Data kualitatif dianalisis dengan membuat penilaianpenilaian kualitatif yang berbentuk gambar atau kalimat.
Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas, ada dua jenis data yang
dapat dikumpulkan oleh peneliti, yaitu :
1. Data kualitatif (nilai hasil belajar siswa) merupakan data yang
berwujud angka-angka sebagai hasil observasi atau pengukuran
Widoyoko dalam Ria Geetha Lubis (2018, hlm. 28). Penelitian
kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis
dengan pendekatan indiktif, proses dan makna lebih ditonjolkan.
Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif.
Misalnya, mencari nilai rata-rata, presentase keberhasilan belajar,
dan lain sebagainya.
2. Data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat
yang memberikan gambaran tentang ekspresi peserta didik.
Berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap suatu mata
pelajaran (kognitif), sikap (afektif), aktifitas peserta didik
mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan
diri, motivasi belajar, dapat di analisis secara kualitatif, Iskandar
dalam Ria Geetha Lubis (2018, hlm.29).
Menurut Hopkins dalam Paizaluddin (2016, hlm.136), bahwa dalam
menganalisis data penelitian tindakan kelas diperlukan beberapa tahapan,
yaitu sebagai berikut :

1. Ketegori Data
Data yang diperoleh peneliti, guru, siswa, dan kepala sekolah
disusun menjadi 4 kategori tertentu untuk memudahkan analisis
yang tes pemahaman (konsep, proses, dan aplikasi konsep).
2. Validasi Data
Data yang diperoleh agar objektif, valid, dan saturasi yaitu dengan
melakukan beberapa tindakan, antara lain :
a. Menggunakan cara yang bervariasi untuk memperoleh data
yang sama, misal untuk menilai hasil belajar dengan tes tertulis
dan wawancara.
b. Menggali data yang sama dari sumber yang berbeda dalam
penelitian ini ada 4 sumber yaitu peneliti, guru, kepala sekolah,
dan siswa.
c. Melakukan pengecekan ulang dari data yang telah terkumpul
untuk kelengkapannya.
d. Melakukan pengolahan dan analisis ulang dari data yang telah
terkumpul.
e. Mempertimbangkan pendapat ahli, dalam penelitian ini yang
menjadi tenaga ahli adalah kepala sekolah.
3. Interpretasi Data
Data yang telah disusun diinterprestasikan berdasarkan teori
atau aturan yang disepakati atau intulsi peneliti dan guru untuk
menciptakan pembelajaran yang kondusif sebagai acuan dalam
melakukan tindakan selanjutnya.
4. Tindakan
Hasil interprestasi data digunakan untuk informasi dalam menyusun
rencana tindakan selanjutnya.
Penelitian dianalisis dari awal pada setiap aspek kegiatan penelitian.
Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar juga
membutuhkan data yakni hasil, adakah peningkatan minat masing-masing

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran oleh peneliti, pada data
kualitatif yang terdiri dari beberapa komponen yaitu :
1. Penyajian data setelah direduksi, data siap dibeberkan. Artinya
analisis sampai pada pembeberan data, berbagai macam data perlu
diteliti tindakan yang telah direduksikan perlu dibeberkan dengan
tertera rapi dalam bentuk narasi+matrik grafik atau diagram.
2. Penarikan kesimpulan, peningkatan atau perubahan yang terjadi
dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang
ditarik pada akhir siklus I dan terevisi pada siklus II dan kesimpulan
akhir pada siklus III (Sugiyono, 2016, hlm.338-341).
Menurut Trianto (2011) pada data kualitatif yang merupakan hasil
observasi aktivitas siswa dapat dihitung melalui:
Persentase respon siswa =

100%

Keterangan : A = Proporsi siswa yang memilih (aktif)
B = Jumlah Siswa (Keseluruhan)
Dengan penilaian :
0 – 19

= Tidak aktif

19 – 59 = Kurang aktif
60 – 69 = Cukup aktif
70 – 79 = Aktif
80 – 100 = Aktif sekali
Sedangkan hasil observasi aktivitas guru diberikan nilai sebagai
berikut:
1 = Kurang aktif
2 = Cukup aktif
3 = Baik
4 = Baik sekali (Trianto, 2011, hlm.63).
Hasil tes yang telah diperoleh, selanjutnya di analisis menggunakan
teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil tes tersebut kemudian dicari nilai

ketuntasan belajar dan persentase ketuntasan belajar siswa untuk setiap
siklusnya.
1. Ketuntasan Individu
Setiap siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai ≥ 70.
Data diolah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Persentase siswa individu :
Keterangan:

=

∑
∑

= Nilai rata – rata
∑x = Jumlah semua nilai siswa
∑N = Jumlah siswa (Daryanto, 2014, hlm.191).

Setelah mencari persentase ketuntasan siswa, selanjutya
menentukan kriteria ketuntasan dengan ketuntasan sebagai berikut:
85% - 100%

= sangat baik

75% - 84,99% = baik
65% - 74,99% = cukup
55% - 64,99% = kurang
<55%

= sangat kurang (Sugiyono, 2016, hlm.135).

2. Ketuntasan Klasikal

P=

∑
∑

100%

(Daryanto, 2014, hlm.192).

Ketuntasan belajar klasikal tercapai jika ≥ 70% siswa
memperoleh skor minimal 70 yang akan dilihat pada hasil evaluasi
tiap-tiap siklus.
G. Kriteria Keberhasilan Siswa
Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila telah terdapat
sedikitnya 70% siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. keberhasilan
atau ketuntasan belajar dilihat berdasarkan hasil tes yang diperoleh siswa.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang digunakan di Madrasah
Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi siswa dikatakan berhasil atau tuntas
apabila setiap siswa mencapai skor 70%-100% atau nilai 70. Sedangkan
KKM yang digunakan peneliti dalam meningkatkan keaktifan dalam proses
pembelajaran dikatakan berhasil atau tuntas apabila setiap siswa mencapai
skor 70%-100% atau nilai 70.

H. Jadwal Penelitian
Tabel 3.3. Jadwal Penelitian

No

Kegiatan

Agu

Sep

Bulan/Minggu
Okt
Nov

Des

Jan

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

Pengajuan dan
pengesahan

x

judul
2

PengajuanPro
posal
dan
penunjukan
dosen
pembimbing

x

3
Observasi
awal ke
sekolah
4

5

Konsultasi
dan perbaikan
proposal
Seminar
proposal

6

Perbaikan
seminar
proposal

x x x x x x x x x x x x X

x

7

8
9
10

11

12

Pengesahan
judul dan izin
riset
Pelaksanaan
siklus I
Pelaksanaan
siklus II
Analisis dan
penyusunan
draf
Penyempurna
an
dan
penggandaan
Ujian Skripsi

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Historis dan Geografis Sekolah
a. Historis Sekolah
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi adalah lembaga
pendidikan formal tingkat dasar yang berada dibawah naungan
Departemen Agama dengan berstatus Negeri.
Pada awalnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi Bernama
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda yang didirikan oleh masyarakat desa
Mendalo Darat yang peduli akan pentingnya pendidikan agama pada
anak yang disponsori oleh pemuka masyarakat bernama H. Ismail dan
M. Ishak. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda didirikan pada tahun 1992
dan mengalami perubahan status menjadi negeri pada tahun 1995
berdasarkan KMA RI Nomor: 515 A Tahun 1995.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi merupakan sekolah
setingkat Sekolah Dasar yang berbasis agama di kabupaten Muaro
Jambi. Madrasah ini mengedepankan keseimbangan penyelenggaraan
meteri umum dan agama.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi pada awalnya bernama
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Mendalo Darat yang didirikan pada
tahun 1992 dengan status swasta. Kemudian pada tahun 1995 Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Huda Mendalo Darat melalui surat Keputusan
penegerian Madrasah yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yaitu
KMA RI Nomor : 515 A tanggal 2 November 1995 dinegerikan dan
berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mendalo Darat.
Selama didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, kemudian di
negerikan hingga sekarang telah mengalami beberapa pergantian
pimpinan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.1. Nama-Nama Kepala Sekolah sejak didirikan hingga
sekarang.
No
1

Nama

Jabatan

H. Ismail

Kepala

Periode
1976 – 1992

Ket
MI –
NH

2

Mar’i

Kepala

1992 – 1993

Sda

3

M. Ishak

Kepala

1993 – 1995

Sda

4

Drs. Bustanudin Arif

Kepala

1995 – 2004

MIN

5

H.Muhammad

Arsyad, Kepala

2004 – 2010

MIN

2010-

MIN

S.Ag.M.Pd.I
6

Fitri Rianti, S.Ag

Kepala

Sekarang
Sumber: Bagian TU MIN 4 Muaro Jambi, Tentang Data Kepala Sekolah Yang
pernah Menjabat di MIN 4 Muaro Jambi.

Pada awal di negerikannya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro
Jambi beralamat di pinggir jalan Jambi-Muara Bulian Km.13 tepatnya
di gedung Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda sekarang dan di lahan itu
juga dibuatkan gedung oleh pemerintah (Departeman Agama) di atas
tanah seluas 70.785 M2 wakaf dari Bapak H. Ismail di RT 09 Jl.
Sidodadi 700M dari Jalan Jambi-Muara Bulian desa Mendalo Darat
dan setelah gedungnya selesai, maka secara spontan ia berpindah
hingga sekarang.
b. Geografis Sekolah
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi terletak di jalan JambiPijoan KM 13 Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi. Madrasah ini dibangun di atas tanah seluas 70.785 m2

yang mana tanah tersebut adalah merupakan waqaf dari M. Sholeh bin
Sapirin dengan batas-batas sebagai berikut :
1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Siti Halimah.
2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Marhasan.
3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Toyib.
4) Sebelah timur berbatasan dengan jalan Pematang Gajah.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi memiliki lokasi yang
sangat strategis untuk tempat belajar yang mempunyai ciri-ciri :
1) Berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi sehingga
mempunyai akses yang paling dekat dengan kota.
2) Lokasinya jauh dari pusat keramaian dan kebisingan lalu lintas
jalan raya ± 700 m dari jalan raya.
3) Berdekatan dengan lembaga pendidikan lain seperti SD,
SLTP/MTs, SLTA/MA maupun universitas.

2. Data Umum Madrasah
Tabel 4.2. Identitas sekolah MIN 4 Muaro Jambi
No

Identitas Sekolah

1.

Nama Sekolah

MIN 4 Muaro Jambi

2.

Status Sekolah

Negeri

3.

Alamat Sekolah

Jl. Jambi-Pijoan KM 13 Mendalo Darat

4.

Desa

Pematang Gajah Mendalo Darat

5.

Kecamatan

Jambi Luar Kota

6.

Kab/Kota

Kabupaten Muaro Jambi

7.

Propinsi

Jambi

8.

Kode Pos

36361

9.

KBM

Pagi dan Siang

10. Tahun Berdiri
11. Luas

1992

Tanah 70.785 m2

Bangunan
Sumber: Bagian TU MIN 4 Muaro Jambi Tentang Identitas Sekolah
MIN 4 Muaro Jambi.

3. Visi dan Misi Sekolah/Madrasah
a. Visi Madrasah
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi mempunyai visi yaitu
sebagai berikut “Mencetak Peserta Didik Islami.
b. Misi Sekolah
1) Menciptakan generasi Qurani.
2) Meletakkan pengetahuan dasar agama/umum menghasilkan lulusan
yang handal.
3) Terampil beribadah.
4) Mempunyai akhlakul karimah dalam kehiduapan masyarakat.
4. Keadaan Guru dan Siswa
a. Keadaan Guru
Tenaga pengajar di Madrasah Ibtidayah Negeri 4 Muaro Jambi
merupakan tenanga edukatif yang berlangsung berhadapan dengan
siswa yang mempunyai tugas utama mengelola pelajaran untuk
disampaikan kepada siswa. Untuk itu, demi tuntasnya tugas tersebut,
guru harus memiliki pengetahuan yang luas, berkompeten dan loyal
terhadap tugasnya karena berhasil tidaknya proses belajar mengajar
terletak di pundak seorang guru.
Adapun guru dan pegawai di Madrasah Ibtidayah Negeri 4 Muaro
Jambi berjumlah 26 orang dengan latar belakang pendidikan yang
berbeda baik umum maupun agama. Dengan demikin sumber daya

pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Mauro Jambi telah
memenuhi persyaratan baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Tabel 4.3. Data tenaga pendidik di MIN 4 Muaro Jambi
No

1.

2.

Nama Guru

Jabatan

Pendidikan Terakhir
Tingkat

Jurusan

Tahun

S1

PAI

1994

Fitri Rianti, S.Ag

Kepala

NIP.197306011996

Madrasa

031001

h

Dra. Mastura

Guru

S1

PAI

1992

Muhammad Tahdi, Guru

S1

PAI

2000

Guru

S1

PAI

2003

Guru

S1

PAI

2002

Guru

S1

PAI

2008

NIP.196601271998
032003
3.

S.Ag
NIP.197306011996
031001
4.

Ismiyati, S.Pd.I
NIP.197307241997
032002

5.

Suromah, S.Ag
NIP.197704011999
032003

6.

Destinar A, S.Pd.I
NIP.197912202005
012008

8.

Petrianti,S.Pd.I

Guru

S1

PAI

2008

9.

H. Harun HM, S.Ag Guru

S1

AIV

2006

NIP.197212312005
011034

PAI

Ket

10.

Siti Rahila

Guru

PGA

PAI

1986

Guru

D2

GK

2000

Abdul Kadir, S.Pd.I Guru

D2

GK

2004

S1

PAI

1999

Guru

S1

PAI

2008

GTT

S1

PBI

1999

Arifin, GTT

S1

PAI

2003

S1

PAI

1997

D2

PGAI

2007

NIP.196704221990
011034
11.

Afriana, S.Pd.
NIP.197604292003
122003

12.

NIP.198006092005
011002
14.

Nor Arima Suna, Guru
S.Ag
NIP.19740929
2007102002

15.

Rosnani, S.Pd.I
NIP.19720910
2005012005

16.

Kasno, S.Pd
NIP.
196909252014121
002

17.

Zainal
S.Pd.I

NIP.197607082014
122002
18.

Harizah

Ismail, GTT

S.Ag
NIP.
197301082014121
001
19.

Sumiati, A.Ma

GTT

20.

Nely

Hasanah, GTT

D2

GK

2007

TU

S1

MTK

2009

Satpam

S1

Hukum

2019

A.Ma
21.

Siti
Nurhasanah,S.Pd.I

22.

Danu Wibisono,SH

Pidana
Islam
23.

Suwandi

Satpam

SMA

IPS

1994

24.

Rahayu

TU

S1

Biologi

2018

Pustaka

S1

Peterna

Effendi,S.Pd
25.

Haria Veronita,S.Pt

wan
26.

Putri
Mahya,S.Pd

Nauly Pustaka

kan
S1

wan

Bahasa
Inggris

Sumber: Bagian TU MIN 4 Muaro Jambi Tentang Data Tenaga Pendidik di
MIN 4 Muaro Jambi

b. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH IBTIDAIYAH
NEGERI 4 MUARO JAMBI TAHUN 2019

KEPALA MADRASAH
Fitri Rianti,S.Ag
NIP.19701202 1997 03 2002

WAKA KURIKULUM

WAKA KESISWAAN

BENDAHARA

ROSNANI,S.Pd
NIP.197209102005012008

Kasno, S.Pd

Abdul Kadir, S.Pd.I

NIP. 196909252014121002

NIP.19800609 200501 1 00203

TATA USAHA

MAJELIS GURU
SISWA

Gambar 4.1. Struktur Organisasi
Sumber: Bagian TU MIN 4 Muaro Jambi Tentang Struktur Organisasi di
MIN 4 Muaro Jambi

c. Keadaan Siswa
Siswa adalah objek pendidikan, dididik, diarahkan, dan diberikan
bermacam-macam ilmu pengetahuan serta berbagai keterampilan.
Siswa merupakan unsur yang esensial dari pendidikan yang harus ada
dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya siswa tentunya tujuan
pembelajaran tidak akan terlaksana. Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri

Mendalo Darat 2014/2015 berjumlah 325 siswa yang terbagi menjadi
enam kelas dan 13 rombongan belajar. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dari table berikut :
Tabel 4.4. Daftar keadaan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro
Jambi Tahun Ajaran 2019/2020.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi
No

Kelas

Siswa

Jumlah

L

P

siswa

1.

Kelas I A

10

9

19

2.

Kelas I B

11

9

21

3.

Kelas I C

8

10

18

4.

Kelas II A

12

9

21

5.

Kelas II B

9

10

19

6.

Kelas II C

9

11

20

7.

Kelas III A

6

10

16

8.

Kelas III B

8

11

19

9.

Kelas IV A

12

15

27

10. Kelas IV B

11

15

26

11. Kelas V A

9

12

21

12. Kelas V B

9

13

22

13. Kelas VI A

13

11

23

14. Kelas VI B

12

12

24

15. Kelas VI C

13

12

25

152

168

320

Jumlah Siswa Keseluruhan

Sumber: Bagian TU MIN 4 Muaro Jambi Tentang Keadaan Siswa di
MIN 4 Muaro Jambi

5. Keadaan Sarana dan Prasarana
Saran dan prasaran maksudnya disini adalah sesuatu yang digunakan
sebagai alat dan fasilitas yang digunakan untuk menunjang terjadinya proses
belajar mengajar tercapai tujuan pendidikan. Pada Madrasah Ibtidaiyah
Negeri 4 Muaro Jambi saran dan prasarana merupakan salah satu faktor
yang mempunyai fungsi penting dalam mempelancar proses belajar
mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan.
a. Sarana
Sarana merupakan alat dan fasilitas yang digunakan sehingga proses
pembelajaran dapat berlangsung. Sarana dapat membantu proses
pembelajaran agar berjalan dengan lancar dan juga memberikan
motivasi kepada siswa dengan baik.
Adapun sarana yang dapat menunjang berlangsungnya proses
pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi dapat
dilihat dari tabel berikut:
Tabel 4.5. Keadaan Sarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro
Jambi
No

Bangunan/Ruang

Jlh

Keadaan

Ukuran
B

RR RB

Ruang Belajar

1.

a. Ruang Teori Kelas

b. Ruang Perpustakaan

4

410 m2

√

3

192 m2

√

3

162 m2

√

2

112 m2

1

100 m2

√

1

72 m2

√

√

Kantor
2

a. Kantor
Sekolah

Kepala

b. Ruang Guru

1

56 m2

√

c. Kantor Satpam

1

6 m2

√

a. Mushalla

1

36 m2

√

b. WC Kepala

1

4 m2

√

c. WC Guru

1

6 m2

√

d. WC Siswa

2

4 m2

√

a. Lapangan voly

1

50 m2

b. Lapangan Bola Kaki

1

500 m2

√

c. Lapangan Upacara

1

1000 m2

√

Ruang Penunjang

3.

Lapangan
4.

√

Sumber: Bagian TU MIN 4 Muaro Jambi Tentang Sarana di MIN 4 Muaro Jambi

b. Prasarana
Disamping sarana terdapat pula prasarana yang merupakan fasilitas
yang membantu dan menunjang proses pembelajaran. Di Madrasah
Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi, prasarana cukup memadai dalam arti
sangat cukup untuk terlaksanannya proses belajar mengajar.

Tabel 4.6. Keadaan Prasarana di MIN 4 Muaro Jambi
No

Jenis Prasarana

Jumlah

Keadaan
B

1.

Air Conditioner (AC)

1

2.

Wireless

1

RR

√
√

Sumber: Bagian TU MIN 4 Muaro Jambi Tentang Prasarana di
MIN 4 Muaro Jambi

RB

B. Temuan Penelitian
1. Kondisi Awal Keaktifan Belajar Siswa
Kondisi awal keaktifan belajar siswa kelas III B di MIN 4 Muaro Jambi
masih rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal penelitian.
Tabel 4.7. Kondisi Awal Keaktifan Belajar Siswa
No

Nama Siswa

Hasil

Kriteria Keaktifan

Observasi
Prasiklus
1

Aisah Aljani Rohman

1

Sangat Kurang
Aktif

2

Albar Rohim

3

Cukup Aktif

3

Alysa Amanda Putri

1

Sangat Kurang
Aktif

4

Chusna Khairunnisa

3

Cukup Aktif

5

Fadhil Taufiqul Rahman

2

Kurang Aktif

6

Fapon Kasjahni

2

Kurang Aktif

7

Jubaidah Angraini

2

Kurang Aktif

8

Kayla Rifa Zahra

4

Aktif

9

M.

3

Cukup Aktif

Nawwar

Alyan

Firdaus
10

M. Razan Nibraj

2

Kurang Aktif

11

M. Shandy Prasetyo

2

Kurang Aktif

12

Putri Rizky Ersawati

2

Kurang Aktif

13

Rd. Teddy Saputra

1

Sangat Kurang
Aktif

14

Shella Risma Aldani

1

Sangat Kurang
Aktif

15

Sulis Nurhidayah

3

Cukup Aktif

16

Vitriyani

1

Sangat Kurang
Aktif

17

Yasmin Indah Aulya

3

Cukup Aktif

18

Raziq Luthfi Khairi

1

Sangat Kurang
Aktif

19

Queen Anika Rizkiani

2

Kurang Aktif

39

Kurang Aktif

PambudiA
Jumlah
Rata-Rata

2,05

Keterangan:
1

: Sangat Kurang Aktif

2

: Kurang Aktif

3

: Cukup Aktif

4

: Aktif

5

: Sangat Aktif
Data tersebut dapat diperoleh bahwa skor rata-rata keaktifan siswa

adalah 2,05% (Kurang Aktif). Terdapat 6 siswa yang termasuk dalam
kategori sangat kurang aktif, 2 siswa yang termasuk dalam kategori kurang
aktif, 5 siswa yang termasuk dalam kategori cukup aktif, dan 1 siswa yang
termasuk dalam kategori aktif.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata keaktifan siswa
kelas III B MIN 4 Muaro Jambi termasuk ke dalam kategori “kurang aktif”.
Hasil tersebut disebabkan saat proses pembelajaran tematik guru masih
mengguanakan metode maupun model pembelajaran yang berpusat pada
guru, guru masih menggunakan metode ceramah saat proses pembelajaran,
dan membaca teks secara bergiliran, guru masih kurang mengkreasikan
penggunaan media maupun model pembelajaran yang tepat sebagai alat
pemahaman siswa. Sehingga proses pembelajaran berlangsung secara
monoton dan tidak ada feedback.
Proses pembelajaran yang dialami siswa masih kurang bervariatif,
seperti penggunaan berbagai macam metode maupun model pembelajaran,

sehingga kurang terlihat keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung.
Siswa hanya disuruh mencatat dan mengerjakan tugas-tugas yang terdapat
di dalam buku tematik siswa. Materi tidak disampaikan melalui permainan,
yang mana siswa kelas bawah masih senang dalam bermain. Sehingga
proses pembelajaran ini kurang memberikan ruang kepada siswa untuk
mengolah pikiran sendiri serta berperan dalam pembelajaran.
Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran tematik yang diperoleh
siswa hanya mengikuti apa yang diberikan oleh guru, tanpa siswa
mengetahui sendiri seperti apa dan bagaimana mendapat pengetahuan
melalui pembelajaran, karena siswa tidak diajak untuk menemukan konsep
sendiri sesuai pemahaman dan pengetahuan siswa, yang menyebabkan
siswa cenderung ribut dan termenung sendiri saat proses pembelajaran
berlangsung. Sehingga keaktifan belajar siswa yang dalam proses
pembelajaran tematik tidak berlangsung seperti ayng diharapkan. Hal ini
berdampak pada pemahaman dan hasil keaktifan belajar siswa.
Oleh karena itu guru harus menerapkan model pembelajaran yang
efektif dan efisien yang menarik sehingga akan tercipta feedback dan
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.
C. Deskripsi Data
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai 28 Februari
2020 penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan
dalam tiga kali pertemuan, dimana dua pertemuan pemberian tindakan dengan
penerpan model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together dan satu
kali tes kemampuan hasil keaktifan siswa selama proses pembelajaran siklus
yang setiap pertemuannya terdiri dari 2x35 menit. Tindakan pembelajaran yang
dilakukan pada setiap siklus disesuaikan dengan rencana pelaksanaan
pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik dengan menggunakan model
pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head Together di kelas III
B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi dengan jumlah siswa 19 anak,
yang terdiri dari 8 siswa dan 11 siswi.

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini melalui empat tahapan yaitu,
tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi.
Setelah melalui tahap-tahap tersebut maka diperoleh data-data yang berkaitan
dengan tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa
dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together di kelas III B MIN 4 Muaro Jambi. Sebelum terjun langsung untuk
menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran tipe Numbered
Head Together, peneliti terlebih dahulu mengikuti guru kelas mengajar tematik
selama dua hari, dimulai tanggal 14 Februari 2020 hal ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana cara guru mengajar. Model, dan strategi apa saja yang
digunakan guru serta untuk lebih dekat dengan siswa sebelum menerapkan
model pembelajaran tipe Numbered Head Together.
1. Pelaksanaan Penelitian Siklus I
Pelaksanaan siklus satu dilaksanakan selama tiga kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada tanggal 17 Februari 2020 dan di akhiri
pada tanggal 19 Februari 2020 dengan memberikan tes siklus I kepada
siswa. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan siklus I meliputi
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
a. Tahap Perencanaan Siklus I
Tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi
menyusun rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang tema “Energi
dan Perubahannya” subtema “Perubahan Energi” yang akan
dipelajari menggunakan model tipe Numbered Head Together,
menyusun dan mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan,
mempersiapkan

lembar

observasi

keterlaksanaan

proses

pembelajaran, mempersiapkan angket akhir siklus I.

Tabel 4.8. Jadwal Pelaksanaan Siklus I
No
1

Hari/Tanggal
Senin,

Pertemuan
Pertemuan I

Subtema
Perubahan Energi

17 Februari 2020
2

Selasa,

Pembelajaran 1
Pertemuan II

18 Februari 2020
3

Rabu,

Perubahan Energi
Pembelajaran II

Pertemuan

19 Februari 2020 III

Pemberian Angket
(Siklus I)

b. Tahap Pelaksanaan Siklus I
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) tahap pelaksanaan siklus I.
Pelaksanaan tindakan penelitian diakukan dalam dua kali
pertemuan pemberian tindakan, dan satu kali pertemuan
pemberian angket akhir siklus I untuk mengukur hasil keaktifan
siswa selama proses pembelajaran yang dilakukan selama 2x35
menit atau 2 jam pelajaran dengan subtema Perubahan Energi.
Berikut deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran tematik dengan menggunakan model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together.
1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pada hari Senin
tanggal 17 Februari 2020 jam ke 2-3 pada pukul 07.50-09.00
dengan Tema yang akan disampaikan yaitu Energi dan
Perubahannya subtema Perubahan Energi pembelajaran 1.
Tabel 4.9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I
Pertemuan I.
Tahap

Kegiatan

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Kegiatan

a. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

b. Guru meminta ketua kelas Menit
memimpin do’a.

±15

c. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
d. Guru memberi motivasi kepada
siswa.
e. Siswa

diajak

mengingat

kembali tentang pelajaran yang
lalu.
f. Guru mengadakan tanya jawab
untuk

menguji

pemahaman

siswa tentang materi.
g. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
Kegiatan Inti

h. Siswa diminta membaca teks ±45
pada

buku

siswa

secara Menit

bergantian.
i. Siswa

dibagi

menjadi

4

kelompok yang beranggotakan
4 anak. (Tahap I NHT)
j. Setiap

kelompok

diberikan

nomor kepala dengan nomor 14, kartu respon, serta soal
sebanyak 4 butir. (Tahap II
NHT)
k. Guru menjelaskan peraturan
permainan.
l. Siswa diberi waktu ± 7 menit
untuk

mengerjakan

soal.

(Tahap III NHT)
m. Setelah waktu habis siswa
bernomor kepala 1 di panggil
maju

ke

depan

untuk

menyampaikan
(sampai

nomor

jawaban.
kepala

4).

(Tahap IV NHT)
n. Apabila jawaban benar teman
yang tidak maju memberikan
kartu respon senyum, jika salah
kartu respon cemberut.
Kegiatan

o. Dengan

Penutup

bimbingan

guru ±10

menyimpulkan pelajaran.

Menit

p. Guru memberikan penguatan
tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.
q. Guru memberi pesan belajar
dan moral kepada anak.
r. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa.

2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus I dilaksanakan pada hari Selasa
18 Februari 2020 jam ke 3-4 pada pukul 08.25-09.00
istrirahat 09.15-09.50 dengan Tema yang akan disampaikan
yaitu Energi dan Perubahannya subtema Perubahan Energi
pembelajaran 2.
Tabel 4.10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SiklusI
Pertemuan II.
Tahap

Kegiatan

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Kegiatan

a. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

b. Guru meminta ketua kelas Menit
memimpin do’a.

±15

c. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
d. Guru memberi motivasi kepada
siswa.
e. Guru mengadakan tanya jawab
untuk

menguji

pemahaman

materi.
f. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
Kegiatan Inti

g. Siswa diminta membaca teks ±45
pada

buku

siswa

secara Menit

bergantian.
h. Siswa

dibagi

menjadi

4

kelompok yang beranggotakan
4 anak. (Tahap I NHT)
i. Setiap

kelompok

diberikan

nomor kepala dengan nomor 14, kartu respon, serta soal
sebanyak 4 butir. (Tahap II
NHT)
j. Guru menjelaskan peraturan
permainan.
k. Siswa diberi waktu ± 7 menit
untuk

mengerjakan

soal.

(Tahap III NHT)
l. Setelah waktu habis siswa
bernomor kepala 1 di panggil
maju

ke

depan

menyampaikan
(sampai

nomor

(Tahap IV NHT)

untuk
jawaban.

kepala

4).

m. Apabila jawaban benar teman
yang tidak maju memberikan
kartu respon senyum, jika salah
kartu respon cemberut.
Kegiatan

n. Dengan

Penutup

bimbingan

guru ±10

menyimpulkan pelajaran.

Menit

o. Guru memberikan penguatan
tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.
p. Guru memberi pesan belajar
dan moral kepada anak.
q. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa.

3) Pertemuan III
Pertemuan II pada siklus I dilaksanakan pada hari
Rabu 19 Februari jam ke 5-6 pada pukul 09.50-11.00
Pada pertemuan ini guru mengadakan tes untuk
mengetahui tingkat keaktifan belajar siswa.
a) Kegiatan Awal
Awal pembelajaran guru memulai dengan salam
dan doa. Selanjutnya guru menginformasikan bahwa
akan dilaksanakan tes mengisi lembar angket untuk
mengukur keaktifan siswa selama mengikuti proses
pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
(1) Guru memberikan intruksi dan menjelaskan
aturan mengerjakan angket dalam mengukur
keaktifan belajar siswa akhir siklus I.

(2) Siswa bertugas menanggapi masalah perintah
guru dan mengerjakan soal dengan jujur dan
benar.
(3) Siswa mengisi lembar angket siswa.
c) Penutup
Guru memberi intruksi kepada siswa untuk
mengumpulkan lembar angket dengan tertib da guru
menutup pelajaran.
c. Hasil Observasi Siklus I
Tabel 4.11. Hasil Observasi Aktifitas Belajar Siswa dengan
Menggunakan Model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together .
No

Indikator atau Aspek
yang dinilai

1

Skor

Jum

Rata-

lah

Rata%

P1

P2

a. Berani bertanya

2

3

5

50

b. Berani

3

3

6

60

2

2

4

40

e. Saling membantu

3

3

6

60

f. Saling

memberi

2

3

5

50

dalam

2

3

5

50

2

2

4

40

Proses mengalami

menjawab

pertanyaan teman
c. Berani

mencoba

mempraktekkan materi
yang sedang dipelajari
2

Proses transaksi

pemahaman
g. Bekerjasama
kelompok
3

Proses mengatasi masalah
d. Mengutarakan ide-ide
baru dalam kelompok

e. Menyelesaikan

3

4

7

70

3

4

7

70

Jumlah

22

27

49

Rata-Rata (%)

48

Rata-Rata Keseluruhan (%)

54

masalah/soal

yang

diberikan guru dalam
kelompok
f. Kejelasan

dalam

berjalannya diskusi

60

108

Keterangan:
1

: Sangat Kurang Aktif

P1

: Pertemuan Pertama

2

: Kurang Aktif

P2

: Pertemuan Kedua

3

: Cukup Aktif

4

: Aktif

5

: Sangat Aktif
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.11 dapat diketahui

bahwa keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tematik
masih kurang aktif yaitu dengan presentase rata-rata sebesar
54%, masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu proses
mengalami (Berani mencoba mempraktekkan materi yang
sedang dipelajari) dan proses mengatasi masalah (Mengutarakan
ide-ide baru dalam kelompok)

masih terdapat banyak

kekurangan dengan presentase rata-rata hanya dengan nilai 40%.

Tabel 4.12. Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru dengan
Menggunakan Model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together (Siklus I).

No

Fase

Tingkah Laku
Guru

1

Orientasi

a. Guru memasuki

siswa

kelas

kepada

waktu.

masalah.

Skor

Jumlah

RataRata%

P1

P2

2

3

5

50

3

4

7

70

3

5

8

80

3

4

7

70

3

4

7

70

4

4

8

80

tepat

b. Guru
menjelaskan
tujuan
pemmbelajaran.
c. Guru
memotivasi
siswa
terlibat

agar
dalam

proses
pembelajaran.
d. Guru mengajak
siswa

untuk

mengingat
pelajaran lalu.
2

Menanya, a. Guru menggali
memuncu

pengetahuan

lkan

siswa

permasala

pembelajaran

han.

yang

tentang

berlangsung.
b. Guru

memberi

pertanyaan
kepada

siswa

yang

dapat

memberikan

penugasan
siswa

dalam

melakukan
aktifitas.
3

Menalar

a. Guru

dan

mendorong

Mengum

siswa

pulkan

mengumpulkan

Data

informasi.

3

3

6

60

2

3

5

50

3

4

7

70

4

4

8

80

2

3

5

50

3

3

6

60

dalam

b. Guru mendesain
pengelompokka
n

kelompok

diskusi.
4

Mengasos a. Guru
iasi

dan

memonitor kerja

Merumus

siswa

kan

kelompok.

Jawaban

dalam

b. Guru
membimbing
siswa

dalam

melaksanakan
tugasnya.
5

Mengko

a. Guru

munikasi

memfasilitasi

kan

siswa

dalam

mempresentasik
an

hasil

diskusinya.
b. Guru membantu
siswa

melakukan
refleksi

atau

evaluasi
terhadap proses
pembelajaran.
35

44

70

58,3

73,3

116,6

Jumlah
Rata-Rata (%)

65,8

Jumlah Keseluruhan (%)

Keterangan:
1 : Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan Pertama

2 : Kurang Aktif

P2 : Pertemuan Kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif
5 : Sangat Aktif

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.12 dapat diketahui
bahwa aktifitas guru pada proses pembelajaran tematik pada
siklus I sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pesentase
setiap itemnya. Tetapi masih terdapat item yang menunjukkan
aktifitas mengajar guru di kelas masih rendah, yaitu guru masih
belum tepat waktu untuk memasuki kelas, guru masih kurag
bervariatif dalam menentukan kelompok, dan guru kurang
memfasilitasi siswa dalam menyampaikan hasil diskusi.

Tabel

4.13.

Keaktifan

Belajar

Siswa

dengan

Model

Cooperative Learning tipe Numbered Head Together (Siklus I)
No

Nama Siswa

Skor

Rata-Rata

Kriteria

Keaktifan

Skor

Keaktifan

Siklus I

Keaktifan

P1

P2

1

Aisah Aljani Rohman

2

3

2,5

Kurang Aktif

2

Albar Rohim

3

4

3,5

Cukup Aktif

3

Alysa Amanda Putri

2

3

2,5

Kurang Aktif

4

Chusna Khairunnisa

3

4

3,5

Cukup Aktif

5

Fadhil

3

4

3,5

Cukup Aktif

Taufiqul

Rahman
6

Fapon Kasjahni

2

3

2,5

Kurang Aktif

7

Jubaidah Angraini

3

4

3,5

Cukup Aktif

8

Kayla Rifa Zahra

4

5

4,5

Aktif

9

M.

4

5

4,5

Aktif

Nawwar

Alyan

Firdaus
10

M. Razan Nibraj

3

3

3

Cukup Aktif

11

M. Shandy Prasetyo

3

3

3

Cukup Aktif

12

Putri Rizky Ersawati

3

4

3,5

Cukup Aktif

13

Rd. Teddy Saputra

2

3

2,5

Kurang Aktif

14

Shella Risma Aldani

2

3

2,5

Kurang Aktif

15

Sulis Nurhidayah

4

5

4,5

Aktif

16

Vitriyani

2

3

2,5

Kurang Aktif

17

Yasmin Indah Aulya

4

5

4,5

Aktif

18

Raziq Luthfi Khairi

2

3

2,5

Kurang Aktif

19

Queen Anika Rizkiani

2

3

2,5

Kurang Aktif

Jumlah

53

70

61,5

Cukup Aktif

Rata – Rata Skor

2, 7

3,6

3,2

Pambudi

Keterangan:
1

: Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan Pertama

2

: Kurang Aktif

P2 : Pertemuan Kedua

3

: Cukup Aktif

4

: Aktif

5

: Sangat Aktif

Adapun hasil keaktifan siswa akhir siklus I dengan tema
energi dan perubahannya subtema Perubahan Energi dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together terdapat pada tabel 4.13 keaktifan siswa berada
pada ketegori “Cukup Aktif” yaitu dengan skor rata-ratanya
3,2%. Dimana sudah terlihat siswa yang semula sangat kurang
aktif sekarang sudah meningkat mencapai kategori cukup aktif,
siswa yang kurang aktif sudah terlihat cukup aktif dalam proses
pembelajaran. Sedangkan siswa yang cukup aktif sudah bisa
terlihat aktif dalam proses pembelajaran.
Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan
keaktifan yang lebih baik dibandingkan dengan keaktifan pada
saat observasi melalui model Cooperative Learning tipe
Numbered Head Together.

Tabel 4.14 Hasil Tes Pengisian Angket Keaktifan Belajar Siswa
Menggunakan Model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together.
No

Nama Siswa

Hasil Tes Angket
Siklus I

1

Aisah Aljani Rohman

3

2

Albar Rohim

3

Alysa Amanda Putri

3

4

Chusna Khairunnisa

3,75

5

Fadhil Taufiqul Rahman

3

6

Fapon Kasjahni

3

3,75

7

Jubaidah Angraini

3,75

8

Kayla Rifa Zahra

4,5

9

M. Nawwar Alyan Firdaus

4,25

10

M. Razan Nibraj

3,25

11

M. Shandy Prasetyo

3,5

12

Putri Rizky Ersawati

4

13

Rd. Teddy Saputra

3

14

Shella Risma Aldani

3,25

15

Sulis Nurhidayah

3,25

16

Vitriyani

17

Yasmin Indah Aulya

4,25

18

Raziq Luthfi Khairi

3

19

Queen

3

Anika

Rizkiani

3

Pambudi
Jumlah

65,5

Rata-Rata

3,44

Pada tabel 4.14 terlihat hasil tes angket belajar penggunaan
model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together,
yang dilkukan pada setiap akhir siklus I. Hasil tes angket belajar
siswa pada siklus I sebesar 65,5 dengan skor rata-ratanya 3,44
dengan kategori “cukup aktif”.
d. Tahap Refleksi
Tahapan refleksi dilakukan setelah melewati tahap
pelaksanaan tindakan dan tahap observasi. Kegiatan refleksi
dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindakan yang
dilakukan pada siklus I sudah mengalami peningkatan
dibandingkan dengan keaktifan siswa pada saat observasi. Hal
ini terlihat dari keaktifan siswa sudah terlihat memenuhi
indikator yang telah ditetapkan, setelah peneliti dan guru

berkolaborasi berdiskusi dengan menggunakan data-data yang
diperoleh dari kegiatan pelaksanaan tindakan dan observasi,
diketahui hasil keaktifan siswa pada siklus I dalam kategori
cukup aktif, yaitu sudah mencapai 3,2%.
Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan
keaktifan yang lebih baik dibandingkan dengan keaktifan siswa
pada saat observasi. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan
siswa pada pembelajaran Tematik kelas III B meningkat.
Berdasarkan hasil observasi terhadap keaktifan siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran Tematik melalui model
Cooperative Learning tipe Numbered Head Together pada
siklus I, adalah sebagai berikut:
1.

Pada saat proses pembelajaran berlangsung pada pertemuan
pertama, masih banyak siswa yang tampak berbicara sendiri
dengan teman, tidak menyimak penjelasan guru, bermain
dengan mainannya sendiri, dan masih tergantung pada
teman yang pintar dalam kelompoknya.

2.

Sebagian besar siswa sudah mampu mengemukakan
pendapatnya dalam kelompok, menjawab secara baik
sesuai dengan pemahamannya, dan berani menyampaikan
jawaban di depan kelas dengan rasa percaya diri.

3.

Dua kelompok sudah tampak aktif , namun dua kelompok
lainnya masih terlihat pasif (kurang menunjukkan
partisipasinya) dalam kegiatan pembelajaran.

4.

Terdapat kelompok yang masih menjadikan sebuah
kelompok sebagai sarana untuk bercerita dengan temannya,
sehingga soal yang diberikan tidak selesai dalam waktu
yang telah diberikan.

Berdasarkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan
aktivitas mengajar guru masih terlihat adanya beberapa
kekurangan, dalam proses pembelajaran siklus I yaitu:
1. Masih terdapat beberapa siswa dalam kelompok yang
kurang berani mencoba mempraktekkan materi yang
sedang dipelajari dilihat dari presentasinya 40%.
2. Masih terdapat siswa dalam kelompok yang kurang berani
mengutarakan ide-ide baru dalam kelompok dilihat
presentasinya 40%.
3. Masih terdapat siswa yang kurang berani beranya
presentasi 50%.
4. Masih terdapat siswa yang kurang memberi pemahaman
kepada teman sekelompoknya presentasi 50%.
5. Masih terdapat kelompok yang kurang bekerjasama
presentasi 50%.
Setelah mulai terlihat hasil keberhasilan siswa selama
pembelajaran kelompok dalam kategori “Kurang Aktif”,
peneliti akan melanjutkan pada siklus II dimana akan
diterapkan pembelajaran tematik melalui model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together. Disini yang akan
direncanakan adalah revisi RPP, dengan menambahkan
pelaksanaan dalam pembelajaran yaitu guru lebih memotivasi
siswa untuk berfikir kritis, guru juga akan lebih mendorong
siswa untuk mampu menanggapi materi yang sedang dipelajari
menurut pemahamannya dan guru lebih mendorong siswa untuk
menggali pengetahuan siswa, dalam pembagian kelompok,
anggota kelompok di acak lagi, dan menggunakan media
pembelajaran berupa gambar.

2. Pelaksanaan Siklus II
Pelaksanaan siklus II dilakukan selama tiga kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada tanggal 20 Februari 2020, 21 Februari
2020, dan diakhiri tanggak 22 Februari 2020 dengan memberikan
angket pada siklus II kepada siswa. Pelaksanaan siklus II kegiatan yang
dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
a. Tahap Perencanaan Siklus II
Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi
menyusun Tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi
menyusun rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang tema “Energi dan
Perubahannya” subtema “Perubahan Energi” yang akan dipelajari
menggunakan model tipe Numbered Head Together, menyusun dan
mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan, mempersiapkan
lembar

observasi

keterlaksanaan

proses

pembelajaran,

mempersiapkan angket akhir siklus II.
Tabel 4.15. Jadwal Pelaksanaan Siklus II
No
1

Hari/Tanggal
Kamis,

Pertemuan
Pertemuan I

20 Februari 2020
2

Jum’at

Perubahan Energi
Pembelajaran 1

Pertemuan II

21 Februari 2020
3

Subtema

Perubahan Energi
Pembelajaran II

Sabtu,

Pertemuan

Pemberian Angket

22 Februari 2020

III

(Siklus II)

b. Tahap Pelaksanaan Siklus II
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) tahap pelaksanaan siklus II.
Pelaksanaan tindakan penelitian diakukan dalam dua kali pertemuan

pemberian tindakan, dan satu kali pertemuan pemberian angket
akhir siklus II untuk mengukur hasil keaktifan siswa selama proses
pembelajaran yang dilakukan selama 2 x 35 menit atau 2 jam
pelajaran dengan subtema Perubahan Energi. Berikut deskripsi
pelaksanaan dan pengamatan kegiatan pembelajaran tematik dengan
tema Energi dan Perubahannya subtema Perubahan Energi.
Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran Tematik dengan menggunakan model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together.
1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari Kamis
tanggal 20 Februari 2020 jam ke 3-4 pukul 08.25-09.00 istirahat
09.15-09.50 dengan Tema yang akan disampaikan yaitu Energi
dan Perubahannya subtema Perubahan Energi pembelajaran 1.
Materi yang akan disampaikan adalah Bahasa Indonesia
(Peristiwa Perubahan Energi di Rumah & Peristiwa Perubahan
Energi di Sekolah), SBdP (mempraktikkan gerak lemah kaki
pada tari), dan Matematika (Menunjukkan pukul menggunakan
jarum jam).
Tabel 4.16. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II
Pertemuan I.
Tahap

Kegiatan

Alokasi

Kegiatan

Waktu

Kegiatan

a. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

b. Guru

meminta

ketua

±15
kelas Menit

memimpin do’a.
c. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
d. Guru memberi motivasi kepada
siswa.

e. Guru mengadakan tanya jawab
untuk menguji pemahaman materi
yang

telah

lalu,

dengan

memberikan permen untuk siswa
yang

bisa

menjawab

dengan

menyampaikan

tujuan

benar.
f. Guru

pembelajaran.
Kegiatan Inti

g. Siswa diminta membaca senyap ±45
teks tentang “Perubahan Energi”
h. Siswa

diberikan

pertanyaan

tentang teks yang telah dibaca
secara acak.
i. Siswa bersama-sama
mempraktikaan gerakan lemah
kaki pada tari.
j. Siswa diminta menuliskan nama
benda yang ada di lingkungannya
yang bersumber dari energi listrik.
k. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok
yang beranggotakan 4-5 anak.
(Tahap I NHT)
l. Setiap kelompok diberikan nomor
kepala dengan nomor 1-5, kartu
respon, serta soal sebanyak 5 butir.
(Tahap II NHT)
m. Guru

menjelaskan

peraturan

permainan.
n. Siswa diberi waktu ± 7 menit
untuk mengerjakan soal. (Tahap
III NHT)

Menit

o. Setelah

waktu

habis

siswa

bernomor kepala 1 di panggil maju
ke depan untuk menyampaikan
jawaban. (sampai nomor kepala
4). (Tahap IV NHT)
p. Apabila jawaban benar teman
yang tidak

maju memberikan

kartu respon senyum, jika salah
kartu respon cemberut.
Kegiatan
Penutup

q. Dengan

bimbingan

guru ±10

menyimpulkan pelajaran.
r. Guru

memberikan

Menit

penguatan

tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.
s. Guru memberi pesan belajar dan
moral kepada anak.
t. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa.

2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada hari Jum’at
21 Februari 2020 jam ke 2-3 pada pukul 07.30-08.40 dengan
Tema yang akan disampaikan yaitu Energi dan Perubahannya
subtema Perubahan Energi pembelajaran 2. Materi yang akan
disampaikan adalah PJOK (Gerakan Tubuh), Bahasa Indonesia
(Mengamati dan bercerita tentang perubahan energi), dan PKn
(Penggunaan Energi).

Tabel 4.17. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II
Pertemuan II.
Tahap

Kegiatan

Alokasi

Kegiatan

Waktu

Kegiatan

a. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

b. Guru

meminta

ketua

±15
kelas Menit

memimpin do’a.
c. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
d. Guru memberi motivasi kepada
siswa.
e. Guru mengadakan tanya jawab
untuk menguji pemahaman materi
yang

telah

lalu,

dengan

memberikan permen untuk siswa
yang

bisa

menjawab

dengan

menyampaikan

tujuan

benar.
f. Guru

pembelajaran.
Kegiatan Inti

g. Siswa bersama-sama

±45

mempraktikaan gerak meliukkan Menit
badan sambil mengayun bola.
h. Siswa diperlihatkan contoh nyata
dari benda yang menunjukan
perubahan energi (Charger hp:
energi listrik menjadi panas, kipas
angin mini:energi listrik menjadi
gerak, korek api: energi kimia
enjadi panas

i. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok
yang beranggotakan 4-5 anak.
(Tahap I NHT)
j. Setiap kelompok diberikan nomor
kepala dengan nomor 1-5, kartu
respon, serta soal sebanyak 5 butir.
(Tahap II NHT)
k. Guru

menjelaskan

peraturan

permainan.
l. Siswa diberi waktu ± 7 menit
untuk mengerjakan soal. (Tahap
III NHT)
m. Setelah

waktu

habis

siswa

bernomor kepala 1 di panggil maju
ke depan untuk menyampaikan
jawaban. (sampai nomor kepala
4). (Tahap IV NHT)
n. Apabila jawaban benar teman
yang tidak

maju memberikan

kartu respon senyum, jika salah
kartu respon cemberut.
Kegiatan
Penutup

o. Dengan

bimbingan

guru ±10

menyimpulkan pelajaran.
p. Guru

memberikan

penguatan

tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.
q. Guru memberi pesan belajar dan
moral kepada anak.
r. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa.

Menit

3) Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu 22
Februari jam ke 7-8 pukul 10.55-12.05. Pada pertemuan ini guru
mengadakan tes untuk mengetahui tingkat keaktifan belajar
siswa.
a) Kegiatan Awal
Awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan
doa. Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan
dilaksanakan tes mengisi lembar angket untuk mengukur
keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
(1) Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan
mengerjakan angket dalam mengukur keaktifan belajar
siswa akhir siklus II.
(2) Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mengerjakan soal dengan jujur dan benar.
(3) Siswa mengisi lembar angket siswa.
c) Penutup
Guru

memberi

intruksi

kepada

siswa

untuk

mengumpulkan lembar angket dengan tertib da guru
menutup pelajaran.

c. Hasil Observasi Siklus II
Tabel 4.18. Hasil Observasi Aktifitas Belajar Siswa dengan
Menggunakan Model Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together .
No

Indikator atau Aspek
yang dinilai

1

Skor
P1

P2

3

4

Jum

Rata-

lah

Rata%

7

70

Proses mengalami
a. Berani bertanya

b. Berani

menjawab

3

4

7

70

3

4

7

70

a. Saling membantu

4

4

8

80

b. Saling

memberi

3

4

7

70

dalam

3

4

7

70

2

3

5

50

4

5

9

90

4

5

9

90

Jumlah

29

37

66

Rata-Rata (%)

64

82

146

Rata-Rata Keseluruhan (%)

73

pertanyaan teman
c. Berani

mencoba

mempraktekkan
materi yang sedang
dipelajari
2

Proses transaksi

pemahaman
c. Bekerjasama
kelompok
3

Proses mengatasi masalah
a. Mengutarakan ide-ide
baru dalam kelompok
b. Menyelesaikan
masalah/soal

yang

diberikan guru dalam
kelompok
c. Kejelasan

dalam

berjalannya diskusi

Keterangan:
1 : Sangat Kurang Aktif

P1

: Pertemuan Pertama

2 : Kurang Aktif

P2

: Pertemuan Kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif

5 : Sangat Aktif
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.18 dapat diketahui
bahwa keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tematik
sudah meningkat dari siklus 1 dengan presentase rata-rata 54%
dan siklus II mendapat presentase rata-rata 73% dengan kategori
“Aktif”. Upaya peningkatan keakifan belajar siswa sudah mulai
terlihat walaupun secara keseluruhan belum memuaskan, masih
terdapat beberapa kekurangan yaitu masih kurang berani
mengutarakan ide-ide baru dalam kelompok
Tabel 4.19. Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru dengan
Menggunakan Model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together (Siklus II).
No

1

Fase

Orientasi
siswa
kepada
masalah.

Tingkah Laku Guru

a. Guru

memasuki

Skor

Jumlah

RataRata%

P1

P2

3

4

7

70

4

4

8

80

4

5

9

90

4

5

9

90

4

5

9

90

kelas tepat waktu.
b. Guru menjelaskan
tujuan
pemmbelajaran.
c. Guru

memotivasi

siswa agar terlibat
dalam

proses

pembelajaran.
d. Guru

mengajak

siswa

untuk

mengingat
pelajaran lalu.
2

Menanya,
memuncu

a. Guru

menggali

pengetahuan siswa

lkan

tentang

permasala

pembelajaran yang

han.

berlangsung.
b. Guru

memberi

4

5

9

90

3

4

7

70

3

4

7

70

4

5

9

90

4

5

9

90

3

4

7

70

3

4

7

70

pertanyaan kepada
siswa yang dapat
memberikan
penugasan

siswa

dalam melakukan
aktifitas.
3

Menalar

a. Guru

mendorong

dan

siswa

dalam

Mengum

mengumpulkan

pulkan

informasi.

Data

b. Guru

mendesain

pengelompokkan
kelompok diskusi.

4

Mengasos
iasi

dan

Merumus
kan
Jawaban

a. Guru

memonitor

kerja siswa dalam
kelompok.
b. Guru membimbing
siswa

dalam

melaksanakan
tugasnya.
5

Mengko

a. Guru memfasilitasi

munikasi

siswa

dalam

kan

mempresentasikan
hasil diskusinya.

b. Guru

membantu

siswa

melakukan

refleksi

atau

evaluasi

terhadap

proses
pembelajaran.
Jumlah

43

54

97

Rata-Rata (%)

71

90

156

80,5

Jumlah Keseluruhan (%)

Keterangan:
1 : Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan Pertama

2 : Kurang Aktif

P2 : Pertemuan Kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif
5 : Sangat Aktif

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.19 dapat diketahui bahwa
aktifitas guru pada proses pembelajaran tematik pada siklus II
mengalami peningkatan dalam menciptakan suasana belajar yang
mampu membuat siswa aktif, hal ini dapat dilihat dari presentase setia
itemnya. Terlihat dari presentase 65,8% meningkat menjadi 80,5%.
Guru sudah mengajar dengan baik sesuai dengan tahapan pembelajaran
model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together.

Tabel 4.20. Keaktifan Belajar Siswa dengan Model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together (Siklus II)
No

Nama Siswa

Skor

Rata-Rata

Kriteria

Keaktifan

Skor

Keaktifan

Siklus II

Keaktifan

P1

P2

1

Aisah Aljani Rohman

3

4

2,5

Kurang Aktif

2

Albar Rohim

4

4

3,5

Cukup Aktif

3

Alysa Amanda Putri

3

3

2,5

Kurang Aktif

4

Chusna Khairunnisa

4

5

3,5

Cukup Aktif

5

Fadhil

4

5

3,5

Cukup Aktif

Taufiqul

Rahman
6

Fapon Kasjahni

2

3

2,5

Kurang Aktif

7

Jubaidah Angraini

4

5

4,5

Aktif

8

Kayla Rifa Zahra

4

5

4,5

Aktif

9

M.

4

5

4,5

Aktif

Nawwar

Alyan

Firdaus
10

M. Razan Nibraj

3

3

3

Cukup Aktif

11

M. Shandy Prasetyo

3

3

3

Cukup Aktif

12

Putri Rizky Ersawati

3

4

3,5

Cukup Aktif

13

Rd. Teddy Saputra

3

3

3

Cukup Aktif

14

Shella Risma Aldani

2

3

2,5

Kurang Aktif

15

Sulis Nurhidayah

4

5

4,5

Aktif

16

Vitriyani

3

4

3,5

Cukup Aktif

17

Yasmin Indah Aulya

4

5

4,5

Aktif

18

Raziq Luthfi Khairi

2

3

2,5

Kurang Aktif

19

Queen Anika Rizkiani

2

3

2,5

Kurang Aktif

Jumlah

56

72

64

Mendekati

Rata – Rata Skor

2,9

3,7

3,3

Aktif

Pambudi

Keterangan:
1

: Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan Pertama

2

: Kurang Aktif

P2 : Pertemuan Kedua

3

: Cukup Aktif

4

: Aktif

5

: Sangat Aktif
Adapun hasil keaktifan siswa akhir siklus II dengan tema
energi dan perubahannya subtema Perubahan Energi dengan
menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together terdapat pada tabel 4.20 keaktifan siswa sebesar
64 dengan rata-rata skornya 3,3 dan ini memperlihatkan adanya
peningkatan dari siklus I dimana jumlah skor yang diperoleh
sebesar 61,5 dengan rata-rata skornya 3,2.
Tabel 4.21 Hasil Tes Pengisian Angket Keaktifan Belajar Siswa
Menggunakan Model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together.
No

Nama Siswa

Hasil Tes Angket
Siklus II

1

Aisah Aljani Rohman

3,25

2

Albar Rohim

3

Alysa Amanda Putri

3,25

4

Chusna Khairunnisa

4

5

Fadhil Taufiqul Rahman

3,50

6

Fapon Kasjahni

3,25

7

Jubaidah Angraini

4

8

Kayla Rifa Zahra

4,75

9

M. Nawwar Alyan Firdaus

4,5

10

M. Razan Nibraj

3,5

11

M. Shandy Prasetyo

3,75

12

Putri Rizky Ersawati

4,25

13

Rd. Teddy Saputra

3,25

14

Shella Risma Aldani

3,75

15

Sulis Nurhidayah

3,75

16

Vitriyani

3,50

4

17

Yasmin Indah Aulya

4,5

18

Raziq Luthfi Khairi

3,25

19

Queen

Anika

Rizkiani

3,25

Pambudi
Jumlah

71,25

Rata-Rata

3,75

Pada tabel 4.21 terlihat hasil tes angket belajar penggunaan
model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together,
yang dilkukan pada setiap akhir siklus II. Hasil tes angket
belajar siswa pada siklus II sebesar 71,25 dengan skor rataratanya 3,75 dengan kategori mendekati aktif.
c.

Tahap Refleksi
Tahap refleksi yang dilakukan setelah melewati tahap
pelaksanaan tindakan dan tahap observasi. Kegiatan refleksi
dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindakan yang
dilakukan pada siklus II sudah mengalami peningkatan dari
siklus I. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa sudah
memenuhi indikator yang telah ditetapkan, setelah peneliti dan
guru berkolaborasi berdiskusi dengan menggunakan data-data
yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan tindakan dan
observasi, diketahui hasil keaktifan siswa pada siklus II dalam
kategori Cukup Aktif dan mendekati Sangat Aktif, yaitu
mencapai skor 3,3.
Berdasarkan hasil observasi terhadap keaktifan siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran Tematik menggunakan model
Cooperative Learning tipe Numbered Head Together pada
siklus II, yaitu sebagai berikut:
1. Pada saat proses pembelajaran berlangsung pada pertemuan
pertama, sudah sedikit siswa yang tampak berbicara sendiri

dengan teman, tidak menyimak penjelasan guru dan masih
bergantung pada teman yang pintar dalam kelompoknya.
2. Sudah banyak siswa yang mampu mengemukakan suatu
pendapat dan menjawabnya secara baik sesuai dengan
pemahamannya, walaupun masih terdapat beberapa siswa
yang belum mampu mengemukakan pendapat dan jawaban
dengan baik.
3. Sebagian besar anggota kelompok sudah tampak aktif,
namun masih terdapat 1 kelompok yang terlihat masih pasif
(kurang menunjukkan partisipasinya) dalam kegiatan
pembelajaran.
4. Terdapat 1 kelompok yang masih bermain-main saat diskusi,
sehingga tugas tidak dapat diselesaikan.
Berdasarkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan
aktivitas mengajar guru masih terlihat adanya beberapa
kekurangan, dalam proses pembelajaran siklus I yaitu: Masih
terdapat

siswa

mengutarakan

dalam
ide-ide

kelompok
baru

yang

dalam

kurang

berani

kelompok

dilihat

presentasinya 50%.
Setelah mulai terlihat hasil keberhasilan siswa selama
pembelajaran kelompok dalam kategori “Cukup Aktif”, peneliti
akan melanjutkan pada siklus III dimana akan diterapkan
pembelajaran tematik melalui model Cooperative Learning tipe
Numbered Head Together. Disini yang akan direncanakan
adalah revisi RPP, dengan menambahkan pelaksanaan dalam
pembelajaran yaitu guru lebih memotivasi siswa untuk aktif
dalam diskusi, guru juga akan lebih mendorong siswa untuk
mampu menanggapi materi yang sedang dipelajari menurut
pemahamannya dan guru lebih mendorong siswa untuk
menggali pengetahuan siswa, dalam pembagian kelompok,

anggota kelompok di acak lagi (dengan membagi kelompok
anak yang tidak aktif dalam satu kelompok, kurang aktif
menjadi satu kelompok, dan anak yang aktif menjadi satu
kelompok), dan akan lebih berpusat pada forum diskusi
kelompok.
3. Pelaksanaan Siklus III
Pelaksanaan siklus III dilakukan selama tiga kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2020, 25 Februari
2020, dan diakhiri tanggak 26 Februari 2020 dengan memberikan
angket pada siklus III kepada siswa. Kegiatan yang dilakukan pada
siklus III sama seperti kegiatan pada siklus I dan II, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
a. Tahap Perencanaan Siklus III
Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi
menyusun Tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi
menyusun rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang tema “Energi dan
Perubahannya” subtema “Perubahan Energi” yang akan dipelajari
menggunakan model tipe Numbered Head Together, menyusun dan
mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan, mempersiapkan
lembar

observasi

keterlaksanaan

proses

pembelajaran,

mempersiapkan angket akhir siklus III.

Tabel 4.22. Jadwal Pelaksanaan Siklus III
No
1

Hari/Tanggal
Senin,

Pertemuan
Pertemuan I

24 Februari 2020
2

Selasa,
25 Februari 2020

Subtema
Perubahan Energi
Pembelajaran 1

Pertemuan II

Perubahan Energi
Pembelajaran II

3

Rabu,

Pertemuan

Pemberian Angket

26 Februari 2020

III

(Siklus III)

b. Tahap Pelaksanaan Siklus III
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) tahap pelaksanaan siklus III.
Pelaksanaan tindakan penelitian diakukan dalam dua kali pertemuan
pemberian tindakan, dan satu kali pertemuan pemberian angket
akhir siklus III untuk mengukur hasil keaktifan siswa selama proses
pembelajaran yang dilakukan selama 2 x 35 menit atau 2 jam
pelajaran dengan subtema Perubahan Energi. Berikut deskripsi
pelaksanaan dan pengamatan kegiatan pembelajaran tematik dengan
tema Energi dan Perubahannya subtema Perubahan Energi.
Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran Tematik dengan menggunakan model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together.
1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus III dilaksanakan pada hari Senin
tanggal 24 Februari 2020 jam ke 2-3 pukul 07.50-09.00 dengan
Tema yang akan disampaikan yaitu Energi dan Perubahannya
subtema Perubahan Energi pembelajaran 1.
Tabel 4.23. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II
Pertemuan I.
Tahap

Kegiatan

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Kegiatan

a. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

b. Guru memunjuk salah satu siswa Menit
untuk memimpin do’a.

±15

c. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
d. Guru memberi motivasi kepada
siswa.
e. Siswa diajak mengingat kembali
tentang pelajaran yang lalu.
f. Guru mengadakan tanya jawab
untuk menguji pemahaman siswa
tentang materi.
g. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran.
Kegiatan Inti

h. Pada awal pembelajaran, guru ±45
mengkondisikan
klasikal

siswa

dengan

secara Menit

menunjukkan

pertanyaan:
1) Apakah kamu tahu manusia
beraktifitas karena mempunyai
apa?
2) Apakah

kamu

pernah

menghidupkan kipas angin ?
3) Apakah kamu tahu perubahan
energi apa yang terjadi pada
kipas angin?
i. Secara mandiri siswa diminta
untuk membaca menyimak teks
tentang “Perubahan Energi”.
j. Siswa

yang

melanjutkan

tidak
bacaan

bisa
mendapat

hukuman mempraktikkan gerakan
lemah kaki pada tari yang telah

dipraktikkan bersama-sama pada
pertemuan sebelumnya.
k. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok,
berdasarka keaktifan sisfa. (Tahap
1 NHT)
l. Siswa diberikan nomor kepala,
kartu respon, serta pertanyaan
yang harus didiskusikan. (Tahap 2
NHT)
m. Guru

menjelaskan

langkah

pembelajaran dan memberikan
waktu

untuk

mendiskusikan

pertanyaan.
n. Siswa

berdiskusi

mengerjakan

soal yang diberikan. (Tahap 3
NHT)
o. Guru memberitahu bahwa waktu
berdiskusi telah selesai.
p. Siswa bernomor kepala 1 maju ke
depan

menyampaikan

jawabannya, seterusnya sampai
siswa bernomor kepala 5. (Tahap
4 NHT)
q. Siswa

mengomentari

jawaban

yang disampaikan teman di depan
kelas mengunakan kartu respon,
imot icon senyum jika jawaban
benar dan imot icon sedih jika
jawaban salah.
Kegiatan
Penutup

r. Dengan

bimbingan

menyimpulkan pelajaran.

guru ±10
Menit

s. Guru

memberikan

penguatan

tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.
t. Guru memberi pesan belajar dan
moral kepada anak.
u. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa.

2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada hari Selasa
25 Februari 2020 jam ke 2-3 pada pukul 09.15-10.25 dengan
Tema yang akan disampaikan yaitu Energi dan Perubahannya
subtema Perubahan Energi pembelajaran 2. Materi yang akan
disampaikan adalah PJOK (Mengamati gerakan tubuh), Bahasa
Indonesia (Mengamati Perubahan Energi), PKn (Mengamati
penggunaan energi).9
Tabel 4.24. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II
Pertemuan II.
Tahap

Kegiatan

Alokasi

Kegiatan

Waktu

Kegiatan

a. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

b. Guru

meminta

ketua

±15
kelas Menit

memimpin do’a.
c. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
d. Guru memberi motivasi kepada
siswa.
e. Guru mengadakan tanya jawab
untuk menguji pemahaman materi

yang

telah

lalu,

dengan

memberikan permen untuk siswa
yang

bisa

menjawab

dengan

menyampaikan

tujuan

benar.
f. Guru

pembelajaran.
Kegiatan Inti

g. Guru menunjuk salah satu siswa ±45
untuk

memperagakan

gerak Menit

meliukka badan sambil mengayun
bola seperti di buku, dan siswa
yang lain mengamati.
h. Siswa diminta mengamati kipas
angin, hp yang di cas, laptop yang
ada di kelas sebagai contoh nyata
perubahan energi.
i. Siswa

menyampaikan

hasil

pengamatan di depan kelas.
j. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok
yang beranggotakan 4-5 anak.
(Tahap I NHT)
k. Setiap kelompok diberikan nomor
kepala dengan nomor 1-5, kartu
respon, serta soal sebanyak 5 butir.
(Tahap II NHT)
l. Guru

menjelaskan

peraturan

permainan.
m. Siswa diberi waktu ± 7 menit
untuk mengerjakan soal. (Tahap
III NHT)
n. Setelah

waktu

habis

siswa

bernomor kepala 1 di panggil maju

ke depan untuk menyampaikan
jawaban. (sampai nomor kepala
4). (Tahap IV NHT)
o. Apabila jawaban benar teman
yang tidak

maju memberikan

kartu respon senyum, jika salah
kartu respon cemberut.
Kegiatan

p. Dengan

Penutup

bimbingan

guru ±10

menyimpulkan pelajaran.
q. Guru

memberikan

Menit

penguatan

tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.
r. Guru memberi pesan belajar dan
moral kepada anak.
s. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa.

3) Pertemuan III
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada hari Rabu 26
Februari jam ke 4-5 pukul 09.15-10.25. Pada pertemuan ini guru
mengadakan tes untuk mengetahui tingkat keaktifan belajar
siswa.
a) Kegiatan Awal
Awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan
doa. Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan
dilaksanakan tes mengisi lembae angket untuk mengukur
keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

b) Kegiatan Inti
(1) Guru memberikan intruksi dan menjelaskan aturan
mengerjakan angket dalam mengukur keaktifan belajar
siswa akhir siklus III.
(2) Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mengerjakan soal dengan jujur dan benar.
(3) Siswa mengisi lembar angket siswa.
c) Penutup
Guru

memberi

intruksi

kepada

siswa

untuk

mengumpulkan lembar angket dengan tertib da guru
menutup pelajaran.

c. Hasil Observasi Siklus III
Tabel 4.25. Hasil Observasi Aktifitas Belajar Siswa dengan
Menggunakan Model Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together .
No

Indikator atau

Skor

Aspek yang dinilai

1

Juml

Rata-

ah

Rata%

P1

P2

a. Berani bertanya

4

5

9

90

b. Berani menjawab

4

5

9

90

4

5

9

90

a. Saling membantu

5

5

10

100

b. Saling memberi

4

5

9

90

Proses mengalami

pertanyaan teman
c. Berani mencoba
mempraktekkan
materi yang sedang
dipelajari
2

Proses transaksi

pemahaman
c. Bekerjasama dalam

4

5

9

90

3

4

7

70

5

5

10

100

5

5

10

100

38

44

82

84,4

97,7

182,2

kelompok
3

Proses

mengatasi

masalah
a. Mengutarakan ideide

baru

dalam

kelompok
b. Menyelesaikan
masalah/soal yang
diberikan

guru

dalam kelompok
c. Kejelasan

dalam

berjalannya diskusi
Jumlah
Rata-Rata (%)
Rata-Rata

Keseluruhan 91,05

(%)

Keterangan:
1

: Sangat Kurang Aktif

2

: Kurang Aktif

3

: Cukup Aktif

4

: Aktif

5

: Sangat Aktif

P1: Pertemuan Pertama
P2: Pertemuan Kedua

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.25 dapat diketahui bahwa
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tematik sudah “Aktif
Sekali” yaitu dengan presentase rata-rata sebesar 91,05%. Upaya
peningkatan keaktifan belajar siswa sudah terlihat, hal ini terlihat
dari presentasenya mulai dari 54% menjadi 73%, dan pada siklus
meningkat menjadi 91,05%. Keaktifan belajar siswa sudah
memuaskan (Sangat Aktif), meskipun masih ada yang tergolong
kategori Aktif yaitu berani menyampaikan ide-ide pada kelomponya
dengan presentase 70%.

Tabel 4.26. Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru dengan
Menggunakan Model Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together (Siklus III).
No

1

Fase

Orientasi
siswa
kepada
masalah.

Tingkah Laku Guru

a. Guru

memasuki

Skor

Juml

Rata-

P1

P2

ah

Rata%

4

5

9

90

5

5

10

100

5

5

10

100

5

5

10

100

5

5

10

100

kelas tepat waktu.
b. Guru menjelaskan
tujuan
pemmbelajaran.
c. Guru

memotivasi

siswa agar terlibat
dalam

proses

pembelajaran.
d. Guru

mengajak

siswa

untuk

mengingat
pelajaran lalu.
2

Menanya, a. Guru
memuncu

menggali

pengetahuan siswa

lkan

tentang

permasala

pembelajaran yang

han.

berlangsung.
b. Guru

memberi

5

5

10

100

4

5

9

90

4

5

9

90

5

5

10

100

5

5

10

100

4

5

9

90

3

4

7

70

pertanyaan kepada
siswa yang dapat
memberikan
penugasan

siswa

dalam melakukan
aktifitas.
3

Menalar

a. Guru

mendorong

dan

siswa

dalam

Mengum

mengumpulkan

pulkan

informasi.

Data

b. Guru

mendesain

pengelompokkan
kelompok diskusi.

4

Mengasos a. Guru
iasi

dan

Merumus
kan
Jawaban

memonitor

kerja siswa dalam
kelompok.
b. Guru membimbing
siswa

dalam

melaksanakan
tugasnya.
5

Mengko

a. Guru memfasilitasi

munikasi

siswa dalam

kan

mempresentasikan
hasil diskusinya.

b. Guru

membantu

siswa

melakukan

refleksi atau
evaluasi

terhadap

proses
pembelajaran.
Jumlah

54

59

113

Rata-Rata (%)

90

98,3

188,3

Jumlah Keseluruhan (%)

94,15

Keterangan:
1 : Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan Pertama

2 : Kurang Aktif

P2 : Pertemuan Kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif
5 : Sangat Aktif

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4. 19 dapat diketahui bahwa
aktifitas guru pada proses pembelajaran tematik pada siklus III
mengalami peningkatan dalam menciptakan suasana belajar yang
mampu membuat siswa aktif, hal ini dapat dilihat dari presentase setiap
itemnya. Terlihat dari presentase 65,8% meningkat menjadi 82,5%
kemudian setelah dilakukan siklus III meningkat menjadi 94,15%. Guru
sudah mengajar dengan baik sesuai dengan tahapan pembelajaran model
Cooperative Learning tipe Numbered Head Together.

Tabel 4.27. Keaktifan Belajar Siswa dengan Model Cooperative Learning
tipe Numbered Head Together (Siklus III)
No

Nama Siswa

Skor

Rata-Rata

Kriteria

Keaktifan

Skor

Keaktifan

Siklus I

Keaktifan

P1

P2

1

Aisah Aljani Rohman

3

3

3

Kurang Aktif

2

Albar Rohim

4

5

4,5

Aktif

3

Alysa Amanda Putri

3

4

3,5

Cukup Aktif

4

Chusna Khairunnisa

4

5

4,5

Aktif

5

Fadhil Taufiqul Rahman

4

5

4,5

Aktif

6

Fapon Kasjahni

3

4

3,5

Cukup Aktif

7

Jubaidah Angraini

5

5

5

Sangat Aktif

8

Kayla Rifa Zahra

5

5

5

Sangat Aktif

9

M.

5

5

5

Sangat Aktif

Nawwar

Alyan

Firdaus
10

M. Razan Nibraj

4

5

4,5

Aktif

11

M. Shandy Prasetyo

4

5

4,5

Aktif

12

Putri Rizky Ersawati

4

5

4,5

Aktif

13

Rd. Teddy Saputra

3

4

3,5

Cukup Aktif

14

Shella Risma Aldani

3

4

3,5

Cukup Aktif

15

Sulis Nurhidayah

5

5

5

Sangat Aktif

16

Vitriyani

4

5

4,5

Aktif

17

Yasmin Indah Aulya

5

5

5

Sangat Aktif

18

Raziq Luthfi Khairi

4

4

4

Aktif

19

Queen Anika Rizkiani

3

4

3,5

Cukup Aktif

Jumlah

75

87

81

Aktif

Rata – Rata Skor

3,9

4,5

4,2

Pambudi

Keterangan:
1 : Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan Pertama

2 : Kurang Aktif

P2 : Pertemuan Kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif
5 : Sangat Aktif
Adapun hasil keaktifan siswa akhir siklus III dengan tema Energi dan
Perubahannya subtema Perubahan Energi dengan menggunakan model
Cooperative Learning tipe Numbered Head Together terdapat pada tabel
4.27 keaktifan siswa berada pada ketegori “Aktif” yaitu dengan skor
keaktifan siswa sebesar 81 dengan rata-rata skornya 4,2 dan ini meningkat
secara signifikan dari siklus I dengan jumlah skor yang diperoleh sebesar
61,5 dengan rata-rata skornya 3,2.

Tabel 4.28 Hasil Tes Pengisian Angket Keaktifan Belajar Siswa
Menggunakan Model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together.
No

Nama Siswa

Hasil Tes Angket
Siklus III

1

Aisah Aljani Rohman

3,5

2

Albar Rohim

4,25

3

Alysa Amanda Putri

3,25

4

Chusna Khairunnisa

4,5

5

Fadhil Taufiqul Rahman

3,75

6

Fapon Kasjahni

3,5

7

Jubaidah Angraini

4,75

8

Kayla Rifa Zahra

5

9

M. Nawwar Alyan Firdaus

4,75

10

M. Razan Nibraj

3,5

11

M. Shandy Prasetyo

4

12

Putri Rizky Ersawati

4,5

13

Rd. Teddy Saputra

3,75

14

Shella Risma Aldani

15

Sulis Nurhidayah

4,5

16

Vitriyani

3,75

17

Yasmin Indah Aulya

5

18

Raziq Luthfi Khairi

3,25

19

Queen Anika Rizkiani Pambudi

3,25

4

Jumlah

76,75

Rata-Rata

4,03

Pada tabel 4.28 terlihat hasil tes angket belajar penggunaan model
Cooperative Learning tipe Numbered Head Together, yang dilkukan pada
akhir siklus III. Hasil tes angket belajar siswa pada siklus III sebesar 76,75
dengan skor rata-ratanya 4,03 dengan kategori Aktif.
d. Tahap Refleksi
Tahap refleksi yang dilakukan setelah melewati tahap pelaksanaan
tindakan dan tahap observasi. Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tindakan yang dilakukan pada siklus III sudah
mengalami peningkatan dari siklus II. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan
siswa sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan, setelah peneliti
dan guru berkolaborasi berdiskusi dengan menggunakan data-data yang
diperoleh dari kegiatan pelaksanaan tindakan dan observasi, diketahui
hasil keaktifan siswa pada siklus III dalam kategori Aktif dan mendekati
Sangat Aktif, yaitu mencapai skor 4,2.
Berdasarkan hasil refleksi siklus III dikatakan sudah berhasil karena
sudah memenuhi indikator keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan,
yaitu adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dan adanya peningkatan
keaktifan siswa kedalam kategori Aktif yaitu dengan skor 4,2. Maka

pemberian tindakan pada penelitian diakhiri pada siklus III dan
dinyatakan berhasil.
D. Analisi Data
Tahap analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, data
tersebut berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa, hasil observasi
aktivitas mengajar guru, dan tes angket siswa. Hasil data yang diperoleh dari
pengumpulan data dengan teknik observasi adalah sebagai berikut:
1. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh rata-rata
presentase sebesar 54%, sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
presentase sebesar 73%, dan pada siklus III diperoleh rata-rata presentase
sebesar 91,05%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas
belajar siswa dalam proses pembelajaran tematik dengan menggunakan
model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together.
2. Hasil observasi aktivitas mengajar guru ada siklus I diperoleh rata-rata
presentase sebesar 65,8%, sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
presentase sebesar 80, 5%, dan pada siklus III diperoleh rata-rata
presentase sebesar 94,15%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga mampu meningkatkan
keaktifan belajar siswa.
3. Sedangkan hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik
pemberian angket belajar adalah sebagai berikut: perolehan skor keaktifan
belajar siswa pada tes akhir siklus I sebesar 3,44 dengan kategori Cukup
Aktif, pada tes akhir siklus II diperoleh skor keaktifan belajar siswa
sebesar 3,75 dengan kategori Mendekati Aktif, sedangkan pada tes akhir
siklus III diperoleh skor keakifan belajar siswa sebesar 4,03 dengan
kategori Aktif.
E. Interprestasi Hasil Analisis Data
Dari hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa
pada pelaksanaan siklus I dari hasik observasi yang dilakuka selama proses
pembelajaran menunjukkan aktivitas belajar dan keaktifan siswa belum begitu
optimal. Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II, dan III terjadi

peningkatan pada aktivitas belajar dan keaktifan siswa. Adapun data yang
diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Lembar Observasi
Lembar observasi digunakan sebagai pedoman bagi observer dalam
melakukan pengamatan terhadap keaktifan belajar siswa dan aktifitas
mengajar guru selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil yang
diperoleh dari lembar observasi yang digunakan peneliti dan observer sebagai
bahan untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan yang telah
dilakukan dan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada siklus
selanjutnya. Hasil observasi yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Tabel 4.29 Presentase Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Model
Cooperative Learnign tipe Numbered Head Together.
Skor

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Rata-Rata

Siklus I

48%

60%

54%

Siklus II

64%

82%

73%

Siklus III

84,4%

97,7%

91,05%

Aktivitas

Peningkatan

Siklus I-II : 16%

Siklus I-II : 22%

Siklus I-II : 19%

Siklus II-III: 20,4%

Siklus II-III: 15,7%

Siklus II-III: 18,05%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.29 terjadi peningkatan keaktifan
belajar siswa dari siklus I ke siklus II dan ke siklus III. Hal ini menunjukkan
bahwa pembelajaran tematik dengan menggunakan model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together dapat meningkatkan keaktifan
belajar siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 04 Muaro Jambi selama
proses pembelajaran.
Adapun presentase keaktifan belajar siswa pada siklus I, siklus II, dan
siklus III disajikan pada diagram berikut :

Presentase Aktifitas Belajar Siswa Menggunakan Model
Cooperative Learning Tipe Numbered Head Together
100
80
60
40
20
0
Siklus I

Siklus II
Perteuan 1

Siklus III
Perteuan 2

Gambar 4.1 Diagram Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan
Model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together.

Sedangkan hasil observasi aktivitas engajar guru yang diperoleh pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30 Presentase Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan
Model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together.
Skor

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Rata-Rata

Siklus I

58,3%

73,3%

65,8%

Siklus II

71%

90%

80,5%

Siklus III

90%

98,3%

94,15%

Aktivitas

Peningkatan

Siklus I-II : 12,7% Siklus I-II : 16,7% Siklus I-II : 14,7%
Siklus II-III: 19%

Siklus II-III: 8,3%

Siklus II-III: 13,65%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.30 terjadi peningkatan mengajar
guru dari siklus I ke siklus II, dan ke siklus III. Hal ini menunjukkan bahwa
guru mengalami perbaikan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran

tematik dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas dan keaktifan
belajar siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 04 Muaro Jambi.
Adapun presentase aktivitas mengajar guru pada siklus I, II, dan III
disajikan pada diagram berikut:

Aktivitas Mengajar Guru Menggunakan Model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Siklus I

Siklus II
Pertemuan I

Siklus III
Pertemuan II

Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Mnegajar Guru dengan Menggunakan
Model Cooperative Learning tipe Nummbered Head Together.

Tabel 4.31 Skor Keaktifan Belajar Siswa Kelas III B dengan Menggunakan
Model Cooperative Learning tipe Nummbered Head Together.
Tes Akhir

Skor

Kriteria

Skor Awal

2,05

Kurang Aktif

Siklus I

3,2

Cukup Aktif

Siklus II

3,3

Mendekati Aktif

Siklus III

4,2

Aktif

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.31 dapat dilihat adanya
peningkatan skor keaktifan belajar siswa dari skor awal ke siklus I ke siklus

II dan ke siklus III dengan peningkatan skor sebesar 1,15 (Skor awal ke siklus
I), 0,1 (siklus I ke siklus II) dan 0,9 (siklus II ke siklus III). Peningkatan hasil
angket ini menunjukkan tercapainya indikator keberhasilan.

Skor Keaktifan
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Skor Keaktifan

Gambar 4.3 Diagram Skor Keaktifan Belajar Siswa Menggunakan Model
Cooperative Learning tipe Numbered Head Together.
2. Angket
Angket yang digunakan adalah angket untuk mengukur tingkat keaktifan
belajar siswa, dimana pengisian lembar angket dilaksanakan pada setiap akhir
siklus. Angket ini bertujuan untuk mengukur peningkatan keaktifan belajar
siswa. Adapun angket hasil belajar siswa pada setiap tes akhir siklus tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.32 Skor Keaktifan Belajar Siswa Kelas III B Madrasah Ibtidaiyah
Negeri 04 Muaro Jambi dengan Menerapkan Model Cooperative Learning
tipe Numbered Head Together Berdasarkan Lemmbar Angket.
Skor Akhir

Skor

Kriteria

Siklus I

3,44

Cukup Aktif

Siklus II

3,75

Mendekati Aktif

Siklus III

4,03

Aktif

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.13 dapat dilihat adanya
peningkatan skor keaktifan belajar siswa dilihat dari lembar pengisian angket
yang dilakukan oleh siswa. Dimana siklus I ke siklus II dan siklus II ke siklus
III mengalami hasil peningkatan keaktifan siswa dilihat dari lembar pengisian
angket dimana siklus I memperoleh skor 3,44 dengan kategori Cukup Aktif
yang mengalami peningkatan pada siklus II dengan skor 3,75 dengan kategori
Mendekati Aktif dan mengalami peningkatan pada siklus III dengan skor 4,03
dengan kategori Aktif.

SKOR

5
4
3

Skor
2
1
0
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.4 Diagram Skor Keaktifan Belajar Siswa Menggunakan
Model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together.

F. Pembahasan
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk
meningkatkan keaktifan belajar siswa menggunakan model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together pada kelas III B Madrasah Ibtidaiyah
Negeri 4 Muaro Jamb. Pembelajaran pada penelitian ini sudah dilaksanakan
dengan mengikuti tahapan model Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together. Tahapan-tahapan pembelajaran pada model Cooperative Learning
tipe Numbered Head Together dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.
Sesuai dengan hasil penelitian bahwa keaktifan belajar siswa dapat
meningkat setelah diterapkan model Cooperative Learning tipe Numbered
Head Together. Model Numbered Head Together adalah pembelajaran yang

lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan
melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di
depan kelas dengan menggunakan nomor kepala. Maka dapat dikatakan bahwa
pada model pembelajaran tipe Numbered Head Together, guru berperan sebagai
fasilitator bagi siswa untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penuntun.
Melalui pembelajaran menggunakan nomor kepala, siswa dapat menggali
materi, bekerjasama, serta berani menyampaikan ide-ide yang dimiliki kepada
teman sekelompoknya menggunakan cara yang bermakna bagi dirinya. Siswa
dibiasakan bekerja secara berkolaboratif, penilaian dilakukan dengan cara
mengukur, memonitor, dan menilai semua hasil belajar dan sumber belajar bisa
sangat berkembang (Samanthis, 2014, hlm.24).
Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model Cooperative Learning
tipe Numbered Head Together telah menunjukan hasil yang cukup efktif dalam
pelaksanaan proses pembelajaran tematik di kelas III B Madrasah Ibtidaiyah
Negeri 4 Muaro Jambi. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan aktivitas belajar
siswa da guru dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe
Numbered Head Together , karena model pembelajaran tipe Numbered Head
Together menggunakan kerjasama dengan tanggung jawab soal masing-masing
individu yang membuat siswa secara aktif, berfikir kreatif, dan membangun
pengetahuan sendiri.
Selain itu dlihat dari hasil observasi selama penelitian di kelas III B
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi, terlihat sangat jelas bagaimana
keaktifan siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together . Seperti terlihat bahwa keaktifan siswa
meningkat dari pra siklus ke siklus I , dari siklus I ke siklus II, dan dari siklus
II ke siklus III, hasil aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 54%
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 73% dan masih mengalami
peningkatan pada siklus III menjadi 91,05%. Sejalan dengan peningkatan
aktivitas belajar siswa dengan menerapkan model Cooperative Learning tipe
Numbered Head Together, hal ini serupa terjadi pada tes keaktifan belajar siswa
yang terbukti berdasarkan hasil tes keaktifan belajar siswa akhir siklus I

diperoleh skor keaktifan sebesar 3,2 dengan kategori ‘Cukup Aktif’ lalu skor
keaktifan siswa meningkat sebesar 3,3 dengan kategori ‘Mendekati Aktif’ dan
skor keaktifan siswa semakin meningkat lagi menjadi 4,2 dengan kategori
‘Aktif’, berdasarkan analisis hasil tes keaktifan belajar siklus I, siklus II, dan
siklus III, keaktifan belajjar siswa kelas III B Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4
Muaro Jambi mengalami peningkatan pada setiap indikatonya. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa model Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas III B Madrasah
Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi.
Dampak yang diperoleh siswa dari diterapkannya model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together yaitu siswa yang semula tidak aktif dan
malas mengikuti proses pembelajaran tematik berlangsung, siswa yang jarang
bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru sekarang sudah berani bertanya
dan mmenjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, siswa yang semula tidak
berani

menyampaikan

ide

dalam

kelompok

menjadi

berani

untuk

menyampaikan ide kepada kelompoknya, siswa sekarang dalam menyelesaikan
soal-soal dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran, dan siswa yang
semula takut dan malu-malu ketika diminta mempresentasikan hasil diskusi
kelompok. Penggunaan model Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together dapat mengoptimalkan pembelajaran tematik di kelas III B Madrasah
Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik dengan menggunakan
model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together dapat
meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap
siklus penelitian yang telah dilakukan.
Skor nilai keaktifan belajar siswa pada pra siklus yang telah dilakukan
yaitu sebesar 2,05 dengan kategori ‘Kurang Aktif’, dan hanya beberapa
siswa saja yang mencapai kategori cukup aktif dan aktif. Setelah dilakukan
tindakan siklus I skor nilai keaktifan belajar siswa naik menjadi 3,2 dengan
kategori ‘Cukup Aktif’ dengan jumlah siswa yang aktif sebanyak 4 siswa,
siswa yang cukup aktif sebanyak 7 siswa dan siswa yang kurang aktif
sebanyak 8 siswa. Pelaksanaan siklus II mendapat skor nilai keaktifan
belajar siswa3,3 dengan kategori ‘Mendekati Aktif’ dengan jumlah siswa
yang cukup aktif sebanyak 8 siswa, siswa yang aktif sebanyak 5 siswa dan
meningkat secara signifikan setelah dilakukan siklus III dengan skor nilai
keaktifan belajar siswa menjadi 4,2 dengan kategori ‘Aktif’, dengan jumlah
siswa yang kurang aktif sebanyak 1 siswa, cukup aktif sebanyak 5 siswa,
siswa yang aktif sebanyak 8 siswa, dan siswa yang sangat aktif sebanyak 3
siswa.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan saran
kepada guru sebagai berikut:
1. Model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together pada

siswa kelas III B di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi
dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, sehingga dapat
dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran tematik.
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2. Fokus pembelajaran dapat lebih tertuju kepada siswa untuk
memperoleh pengetahuannya secara langsung melalui pengalaman
dan konteks nyata sekitar siswa.
3. Disarankan kepada guru kelas sebelum memulai pelajaran terlebih
dahulu menyiapkan rencana pembelajaran, metode pembelajaran,
metode maupun model pembelajaran yang sesuai dengan materi
pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terwujud dengan baik
apabila alat pelajaran yang dibutuhkan lengkap.
4. Penulis penyarankan kepada guru dan siswa hendaknya menyadari
bahwa setiap siswa mempunyai keaktifan yang berbeda dan harus
diasah terus menerus agar dapat lebih meningkat. Sehingga proses
pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

C. Penutup
Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah
SWT., bahwa dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) ini, meskipun dalam penulisan sekripsi ini masih
banyak terdapat kekurangan, baik dalam sistematika penulisan maupun
kata-kata yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini.
Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi perbaikan
penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini. Kemudian penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia
memberikan bantuan kepada penulisan dalam penulisan karya ilmiah ini
dapat bermanfaat bagi para guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro
Jambi.
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Lampiran I : Instrumen Pengumpulan Data

A. Lembar Observasi Siswa
Tema

:

Sub tema

:

Kelas

:

Nama siswa

:

Hari dan tanggal :
Jam pelajaran

:

Tujuan Observasi :
1. Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan siswa dalam proses pembelajaran
sebelum menggunakan metode Cooperative Learning tipe Numbered Head
Together.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menghambat model pembelajaran.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan model Cooperative
Learning tipe Numbered Head Together terhadap keaktifan siswa.
Petunjuk :
1. Observasi harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran
tetapi tetap harus dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan siswa.
2. Observasi memberikan skor dengan petunjuk berikut :
Skor

Kualitas

1

Sangat Kurang

2

Kurang

3

Cukup

4

Baik

5

Baik Sekali

3. Ceklis pada angka yang memenuhi aspek-aspek penilaian siswa dalam
proses pembelajaran.
No

Aktifitas Belajar Siswa

Skor
1

1

Proses mengalami
d. Berani bertanya
e. Berani menjawab pertanyaan teman
f. Berani mencoba mempraktekkan materi
yang sedang dipelajari

2

Proses transaksi
d. Saling membantu
e. Saling memberi pemahaman
f. Bekerjasama dalam kelompok

3

Proses mengatasi masalah
d. Mengutarakan

ide-ide

baru

dalam

masalah/soal

yang

kelompok
e. Menyelesaikan

diberikan guru dalam kelompok
f. Kejelasan dalam berjalannya diskusi

2

3

4

5

B. Lembar Observasi Keakifan Siswa
Siklus pertemuan ke

:

Pengamat

:

Petunjuk pengisian

:

Berilah skor 1-5 dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Tidak Aktif
2 = Kurang Aktif
3 = Cukup Aktif
4 = Aktif
5 = Sangat Aktif
Dengan aspek yang diamati
A : Berani bertanya
B : Berani menjawab pertanyaan teman
C : Berani mencoba mempraktekkan materi yang sedang dipelajari
D : Saling membantu
E : Saling memberi pemahaman
F : Bekerjasama dalam kelompok
G : Mengutarakan ide-ide baru dalam kelompok
H : Menyelesaikan masalah/soal yang diberikan guru dalam kelompok
I : Kejelasan dalam berjalannya diskusi

No

Nama Siswa

Aspek yang dinilai
A

1

Aisah Aljani Rohman

2

Albar Rohim

3

Alysa Amanda Putri

4

Chusna Khairunnisa

5

Fadhil

Taufiqul

Rahman
6

Fapon Kasjahni

B

C

D

E

F

G H

Jumlah
I

Skor

7

Jubaidah Angraini

8

Kayla Rifa Zahra

9

M.

Nawwar

Alyan

Firdaus
10

M. Razan Nibraj

11

M. Shandy Prasetyo

12

Putri Rizky Ersawati

13

Rd. Teddy Saputra

14

Shella Risma Aldani

15

Sulis Nurhidayah

16

Vitriyani

17

Yasmin Indah Aulya

18

Raziq Luthfi Khairi

19

Queen Anika Rizkiani
Pambudi

C. Lembar Observasi Guru
Siklus

:

Pertemuan

:

No

Fase

Tingkah Laku

Skor

Jumlah

Rata
-rata
%

1

Orientasi
siswa
kepada
masalah.

e. Guru

memasuki

kelas tepat waktu.
f. Guru

menjelaskan

tujuan
pemmbelajaran.
g. Guru

memotivasi

siswa agar terlibat
dalam

proses

pembelajaran.
h. Guru

mengajak

siswa

untuk

mengingat pelajaran
lalu.
2

Menanya,

c. Guru

menggali

memunculk

pengetahuan

an

tentang

permasalaha

pembelajaran

n.

berlangsung.
d. Guru

yang

memberi

pertanyaan
siswa

siswa

yang

kepada
dapat

memberikan
penugasan

siswa

dalam

melakukan

aktifitas.
3

Menalar dan

c. Guru

mendorong

Mengumpul

siswa

dalam

kan Data

mengumpulkan
informasi.
d. Guru

mendesain

pengelompokkan
kelompok diskusi.
4

Mengasosia
si

dan

Merumuska
n Jawaban

c. Guru

memonitor

kerja siswa dalam
kelompok.
d. Guru membimbing
siswa

dalam

melaksanakan
tugasnya.
5

Mengkomu
nikasikan

e. Guru memfasilitasi
siswa

dalam

mempresentasikan
hasil diskusinya.
f. Guru

membantu

siswa

melakukan

refleksi atau evaluasi
terhadap
pembelajaran.
Jumlah
Rata-rata %
Rata-rata % keseluruhan

proses

D. Lembar Wawancara Siswa
Nama

:

Kelas

:

No absen

:

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah kamu suka pembelajaran
menggunakan tema-tema ?

2

Bagaimana

cara

mengajar

yang

digunakan guru selama mengajar di
kelas 3 min ini ?
3

Pernahkah kamu mendengar atau
mengetahui

model

pembelajaran

Numbered Head Together ?
4

Apakah yang kamu rasakan saat
belajar

menggunakan

model

Numbered Head Together ?
5

Bagaimana cara kamu membuat nilai
kamu lebih bagus dari sebelumnya
dengan

menggunakan

model

Numbered Head Together ?
6

Apakah kamu percaya diri saat
menyampaikan ide-ide di dalam
kelompok ?

7

Apa

yang

mempelajari

kamu

dapat

tematik

setelah
dengan

menggunakan model Numbered Head
Together ?
8

Apakah dengan diterapkannya model
Numbered Head Together dapat

membuat kamu lebih giat untuk
belajar ?
9

Keterampilan apa yang kamu peroleh
setelah belajar menggunakan model
Numbered Head Together ?

10

Apakah kamu masih ingat apa yang
kamu

pelajari

saat

belajar

menggunakan model Numbered Head
Together ?
11

Apakah kamu tidak merasa malu saat
menyampaikan hasil diskusi di depan
kelas ?

12

Apakah kamu bertanya pada guru saat
kamu tidak paham dengan pelajaran ?

13

Apakah saat diskusi mengerjakan soal
kamu dan teman sekelompok mu
saling membantu ?

14

Apa yang kamu rasakan tentang
belajar

tematik

setelah

belajar

menggunakan model Numbered Head
Together ?
15

Dibanding

dengan

sebelumnya
tematik

apakah

pada

menyenangkan ?

saat

pelajaran
pembelajaran
ini

lebih

E. Lembar Wawancara Guru
Nama guru

:

Wali kelas

:

Instrumen wawancara dengan guru sebelum pembelajara :
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Berapa lama ibu mengajar di MIN 4
Muaro Jambi ?

2

Berapa lama ibu mengajar di kelas III
B?

3

Berapa jumlah siswa kelas III B ?

4

Berapa lama ibu mengajar di tematik di
kelas III B ?

5

Bagaimana hasil belajar siswa di kelas
pada pembelajaran tematik ?

6

Bagaimana cara ibu menyampaikan
materi kepada siswa ?

7

Bagaimana respon siswa terhadap
pembelajaran ?

8

Apa model pembelajaran yang sering
ibu terapkan dalam pembelajaran ?

9

Bagaimana respon siswa terhadap
model pembelajaran yang ibu terapkan
pada pembelajaran tematik ?

10

Apakah dalam proses pembelajaran ibu
pernah

menggunakan

pembelajaran
Together ?

Numbered

model
Head

Lembar Wawancara Guru
Nama guru

:

Wali kelas

:

Instrumen wawancara dengan guru setelah pembelajara :
No

Pertanyaan

1

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran

Numbered

Jawaban

Head

Together materi pembelajaran tematik
lebih mudah untuk di pahami oleh
siswa ?
2

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran

Numbered

Head

Together dapat mengecek pemahaman
masing-masing siswa dalam diskusi
kelompok ?
3

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran

Numbered

Head

Together siswa lebih aktif dalam proses
pembelajaran ?
4

Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran

Numbered

Head

Together siswa berani mengemukakan
jawabannya ?
5

Bagaimana hasil belajar siswa dan
sikap

kerjasama

diterapkannya

siswa

model

setelah

pembelajaran

Numbered Head Together ?

F. Angket Respon Siswa
Nama

:

Kelas

:

No.Absen :
Berilah tanda Check List sesuai dengan pilihan sikapmu terhadap pernyataan
di bawah ini !
No

Pertanyaan

Pilihan Sikap
Setuju

Tidak
Setuju

1
2

3
4

5
6
7
8

9
10

Cara belajar yang baru saja berlangsung sangat
menarik.
Kesempatan berdiskusi dalam pembelajaran ini,
membua saya lebih berani mengemukakan
pendapat.
Dengan cara belajar seperti ini, membuat saya
lebih menghargai pendapat orang lain.
Saya lebih mudah mengerjakan soal pada
pembelajaran tematik dengan cara seperti ini
(NHT).
Saya ingin tema lain diajarkan seperti ini.
Saya lebih suka belajar kelompok dari pada
belajar sendiri-sendiri.
Cara belajar seperti ini, membuat saya senang
belajar.
Cara belajar seperti ini, membuat saya berani
mengajukan pertanyaan pada guru maupun
teman.
Belajar kelompok membuat saya lebih mudah
mengerjakan soal-soal.
Cara belajar seperti ini, menumbuhkan sikap
kritis, berfikir ilmiah dan kerja sama.

Nama siswa

:

Kelas

:

Petunjuk pengisian :
 Tulislah nama dan nomor absen kalian di tempat yang sudah disediakan
 Berilah tanda silang pada jawaban yang sesuai dengan pilihan kalian
 Jawablah pertanyaan dengan benar dan jujur
 Jangan lupa berdo’a sebelum menjawab pertanyaan
1. Saya .......... membantu teman yang belum paham.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

2. Saya .......... ikut berpartisipasi dalam belajar kelompok.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

3. Saya ......... mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

4. Saya ......... mengeluarkan pendapat saat pembelajaran berlangsung.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

5. Saya ......... merasa malas untuk mencatat materi yang sedang diajarkan.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

6. Saya ......... lebih suka diam saat berdiskusi dalam kelompok.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

7. Saya ......... menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru maupun teman.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

8. Saya ......... bosan dengan model pembelajaran kelompok.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

9. Saya ......... bertanya kepada guru jika ada materi yang belum jelas.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

10. Saya ......... mendengarkan pendapat teman yang sedang berbicara di depan
kelas.
a. Selalu

b. Kadang

c. Tidak pernah

Lampiran II Silabus
SILABUS KELAS III
MIN 4 MUARO JAMBI

1. Tema 6
: Energi dan Perubahannya
Alokasi Waktu : 120 jam pelajaran
Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

Materi Pokok

Subtema 1: Sumber Energi
(30 jam pelajaran)
• Mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan
sumber energi melalui kegiatan membaca

BI KD 3.2

 Teks informasi sumber energi

BI KD 4.2

• Menemukan kata/istilah khusus yang berkaitan dengan
konsep sumber energi yang terdapat dalam teks bacaan
• Menyatakan luas daerah bidang datar dengan satuan
luas tidak baku

MAT KD 3.8
MAT KD 4.8

 Luas dalam satuan tidak baku

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

• Mengidentifikasi peran-peran yang ada di dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar rumah
(pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, dll)

PPKn KD 1.2

• Menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran
dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar
rumah

PPKn KD 3.2

• Menjelaskan makna/istilah yang berkaitan dengan
konsep sumber energi secara lisan/tulis

BI KD 3.2

• Mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan
permainan alat musik ritmis

SBdP KD 3.2

• Menjelaskan prosedur gerakan senam irama
menggunakan ketukan

PJOK KD 3.6

• Menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan
dengan konsep sumber energi menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif

BI KD 3.2

Materi Pokok
 Kewajiban dan hak

PPKn KD 2.2

PPKn KD 4.2

 Teks informasi sumber energi

BI KD 4.2
 Variasi pola irama

SBdP KD 4.2
 Gerakan senam irama

PJOK KD 4.6

BI KD 4.2

 Teks informasi sumber energi

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

Materi Pokok

PPKn KD 1.3
PPKn KD 2.3
PPKn KD 3.3
PPKn KD 4.3

 Keberagaman karakteristik

• Menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang
berkaitan dengan konsep sumber energi dalam
kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa sendiri

BI KD 3.2

 Teks informasi sumber energi

• Membandingkan luas berbagai bangun datar

MAT KD 3.8

• Mengidentifikasi keberagaman kebiasaan,
kesukaan/hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di
sekitar rumah
• Menceritakan pengalaman tentang kebiasaan, kesukaan
dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah

BI KD 4.2
 Luas dalam satuan tidak baku

MAT KD 4.8
• Menyusun informasi lisan/tulis/visual yang diperoleh
tentang sumber energi dalam kalimat yang efektif
dengan tepat

BI KD 3.2

• Menyebutkan arti penting hidup sederhana

PPKn KD 1.2

• Menceritakan pengalaman hidup sederhana

PPKn KD 2.2

 Teks informasi sumber energi

BI KD 4.2

PPKn KD 3.2

 Kewajiban dan hak

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

Materi Pokok

PPKn KD 4.2
• Memeragakan pola irama sederhana dengan permainan
alat musik ritmis

SBdP KD 3.2

• Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas
daerah bangun datar menggunakan satuan luas tidak
baku

MAT KD 3.8

• Mempraktikkan prosedur gerak senam irama
menggunakan ketukan

PJOK KD 3.6

 Variasi pola irama

SBdP KD 4.2
 Luas dalam satuan tidak baku

MAT KD 4.8
 Gerakan senam irama

PJOK KD 4.6

Subtema 2: Perubahan Energi
(30 jam pelajaran)
• Mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan
perubahan energi melalui kegiatan membaca
• Menemukan kata/istilah khusus yang berkaitan dengan
konsep perubahan energi yang terdapat dalam teks
bacaan

BI KD 3.2
BI KD 4.2

 Teks informasi sumber energi

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

• Menyebutkan arti penting menolong orang lain

PPKn KD 1.2

• Menceritakan pengalaman menolong orang lain

PPKn KD 2.2

Materi Pokok
 Kewajiban dan hak sebagai
anggota keluarga

PPKn KD 3.2
PPKn KD 4.2
• Mempraktikkan prosedur gerakan senam irama
menggunakan ketukan

PJOK KD 3.6

• Memeragakan gerak lambat kepala dalam suatu tari

SBdP KD 3.3

 Gerakan senam irama

PJOK KD 4.6
 Gerak tari

SBdP KD 4.3
• Menjelaskan makna/istilah yang berkaitan dengan
konsep perubahan energi secara lisan/tulis

BI KD 3.2

• Menentukan volume benda konkret dengan satuan
volume tidak baku

MAT KD 3.8

 Teks informasi sumber energi

BI KD 4.2

MAT KD 4.8

 Volume dalam satuan tidak baku

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

• Menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan
dengan perubahan energi menggunakan kosakata baku
dan kalimat efektif.

BI KD 3.2

• Menyebutkan arti penting bergotong royong

PPKn KD 1.4

• Menceritakan pengalaman bergotong royong

PPKn KD 2.4

Materi Pokok
 Teks informasi sumber energi

BI KD 4.2
 Bersatu dalam keberagaman

PPKn KD 3.4
PPKn KD 4.4
• Memeragakan gerak cepat kepala dalam suatu tari

SBdP KD 3.3

 Gerak tari

SBdP KD 4.3
• Menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang
berkaitan dengan konsep perubahan energi
menggunakan bahasa sendiri

BI KD 3.2

• Membandingkan bangun ruang menurut volumenya

MAT KD 3.8

 Teks informasi sumber energi

BI KD 4.2

MAT KD 4.8

 Volume dalam satuan tidak baku

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

• Menyusun informasi lisan/tulis/visual yang diperoleh
tentang perubahan energi dalam kalimat yang efektif
dengan

BI KD 3.2

• Mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan
sikap bersatu di sekitar rumah

PPKn KD 1.4

• Menceritakan pengalaman saling tolong menolong
dengan orang-orang di sekitar rumah

Materi Pokok
 Teks informasi sumber energi

BI KD 4.2
 Bersatu dalam keberagaman

PPKn KD 2.4
PPKn KD 3.4
PPKn KD 4.4

• Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume
bangun ruang menggunakan satuan volume tidak baku

MAT KD 3.8

• Mempratikkan prosedur gerakan senam irama
menggunakan ketukan

PJOK KD 3.6

Subtema 3: Energi Alternatif

 Volume dalam satuan tidak baku

MAT KD 4.8

PJOK KD 4.6

 Gerakan senam irama

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

Materi Pokok

(30 jam pelajaran)
• Mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan
energi alternatif melalui kegiatan membaca

BI KD 3.2

• Membuat daftar tugas individu berdasarkan peranperannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah
masyarakat (pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, dll)

PPKn KD 1.2

• Menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai
perannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan
rumah

PPKn KD 3.2

• Mengidentifikasi bidang dan warna sebagai unsur karya
dekoratif

SBdP KD 3.1

 Teks informasi energi altenatif

BI KD 4.2
 Kewajiban dan hak sebagai
anggota keluarga

PPKn KD 2.2

PPKn KD 4.2

 Unsur rupa dalam karya dekoratif

SBdP KD 4.1

• Menggunakan bidang dan warna untuk membuat karya
dekoratif
• Menemukan kata/istilah khusus yang berkaitan dengan
konsep energi alternatif yang terdapat dalam teks
bacaan

BI KD 3.2
BI KD 4.2

 Teks informasi energi alternatif

Pembelajaran
• Mengenal simetri lipat bangun datar menggunakan
benda konkrit

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai
MAT KD 3.9

Materi Pokok
 Simetri lipat bangun datar

MAT KD 4.9

• Mengenal sumbu simetri lipat bangun datar
menggunakan benda konkrit
• Menjelaskan makna/istilah yang berkaitan dengan
konsep energi alternatif secara lisan/tulis
• Membandingkan tugas-tugas individu berdasarkan
perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah
masyarakat (pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, dll)

BI KD 3.2
BI KD 4.2

 Teks informasi energi altenatif
 Kewajiban dan hak sebagai
anggota keluarga

PPKn KD 1.2
PPKn KD 2.2

• Menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai
peran dalam sebuah kegiatan yang dilakukan bersamasama individu berdasarkan perannya dalam kehidupan
sehari-hari di tengah masyarakat (pelajar, karyawan,
ilmuwan, dokter, dll)

PPKn KD 3.2

• Menjelaskan prosedur gerakan senam irama
menggunakan hitungan 1 sampai 8

PJOK KD 3.6

PPKn KD 4.2

PJOK KD 4.6

 Gerakan senam irama

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

• Menentukan banyak simetri lipat pada sebuah bangun
datar menggunakan benda konkrit

MAT KD 3.9

• Menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang
berkaitan dengan konsep energi alternatif menggunakan
bahasa sendiri

BI KD 3.2

Materi Pokok

 Simetri lipat bangun datar

MAT KD 4.9
 Teks informasi energi altenatif

BI KD 4.2

• Menyusun informasi lisan/tulis/visual yang diperoleh
tentang energi alternatif dalam kalimat yang efektif
dengan tepat
• Mengidentifikasi keberagaman kebiasaan,
kesukaan/hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di
rumah

PPKn KD 1.3

• Menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan,
kesukaan/hobi dalam kehidupan sehari-hari di rumah

PPKn KD 3.3

• Mempratikkan prosedur gerakan senam irama
menggunakan hitungan 1 sampai 8

PJOK KD 3.6

 Keberagaman karakteristik
individu

PPKn KD 2.3

PPKn KD 4.3

PJOK KD 4.6

 Gerakan senam irama

Pembelajaran
• Menentukan sumbu simetri lipat pada sebuah bangun
datar menggunakan benda konkrit

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai
MAT KD 3.9

Materi Pokok
 Simetri lipat bangun datar

MAT KD 4.9

Subtema 4: Penghematan Energi
(30 jam pelajaran)
• Mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan
penghematan energi melalui kegiatan membaca

BI KD 3.2

 Teks informasi tentang hemat
energi

BI KD 4.2

• Menemukan kata/istilah khusus yang berkaitan dengan
konsep penghematan energi yang terdapat dalam teks
bacaan
• Menyebutkan arti penting hidup sederhana

PPKn KD 1.3

• Menceritakan pengalaman hidup sederhana

PPKn KD 2.3

 Keberagaman karakteristik
individu

PPKn KD 3.3
PPKn KD 4.3
• Mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya
keterampilan (menempel dan menjahit)

SBdP KD 3.4

 Tenik sambung

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

Materi Pokok

SBdP KD 4.4
• Mengenal simetri putar pada bangun datar
menggunakan benda konkret

MAT KD 3.9

 Simetri putar bangun datar

MAT KD 4.9

• Mengenal pusat simetri putar pada bangun datar
menggunakan benda konkret
• Menjelaskan makna/istilah yang berkaitan dengan
konsep penghematan energi secara lisan/tulis

BI KD 3.2

• Mempraktikkan prosedur gerakan senam irama
menggunakan hitungan 1 sampai 8

PJOK KD 3.6

• Menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan
dengan konsep penghematan energi menggunakan
kosakata baku dan kalimat efektif

BI KD 3.2

• Menggunakan teknik sambung dalam membuat suatu
karya keterampilan (menempel/menjahit)

SBdP KD 3.4

 Teks informasi tentang hemat
energi

BI KD 4.2
 Gerakan senam irama

PJOK KD 4.6
 Teks informasi tentang hemat
energi

BI KD 4.2

SBdP KD 4.4

 Teknik sambung

Pembelajaran

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai

• Menentukan banyak simetri lipat pada sebuah bangun
datar menggunakan benda konkrit

MAT KD 3.9

• Mengidentifikasi keberagaman kebiasaan,
kesukaan/hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di
sekolah

PPKn KD 1.3

• Menceritakan pengalaman tentang kebiasaan, kesukaan
dalam kehidupan sehari-hari di sekolah

PPKn KD 3.3

• Mempraktikkan prosedur gerakan senam irama
menggunakan hitungan 1 sampai 8

PJOK KD 3.6

• Menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang
berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan
menggunakan bahasa sendiri

BI KD 3.2

• Menentukan sumbu simetri lipat pada sebuah bangun
datar menggunakan benda konkrit

MAT KD 3.9

Materi Pokok
 Simetri lipat bangun datar

MAT KD 4.9
 Keberagaman karakteristik
individu

PPKn KD 2.3

PPKn KD 4.3
 Gerakan senam irama

PJOK KD 4.6
 Teks informasi tentang hemat
energi

BI KD 4.2

MAT KD 4.9

 Simetri lipat bangun datar

Pembelajaran
• Mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan
sikap bersatu di rumah
• Menceritakan pengalaman saling tolong menolong
dengan keluarga di rumah

Kompetensi Dasar
yang akan dicapai
PPKn KD 1.4

Materi Pokok
 Bersatu dalam keberagaman

PPKn KD 2.4
PPKn KD 3.4
PPKn KD 4.4

• Menyusun informasi lisan/tulis/visual yang diperoleh
tentang penghematan energi dalam kalimat yang efektif
dengan tepat

BI KD 3.2

 Teks informasi tentang hemat
energi

BI KD 4.2

Mengetahui:
Kepala Sekolah

Jambi,
Februari 2020
Guru Kelas

Fitri Riani, S.Ag
NIP:197012021997032002

Petrianti, S.Pd. I
NIP: 198112122005012011

Lampiran III Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Muatan Terpadu
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

: MIN 4 Muaro Jambi
: III /II
: Energi dan Perubahannya
: Perubahan Energi
: Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP
: 1
: 2 x 35 menit

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1
:Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya.
KI 2
:Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya.
KI 3
:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah, dan tempat bermain.
KI 4
:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.

B. Kompetensi Dasar (KD)
BAHASA INDONESIA
NO

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

1

3.2 Menggali informasi tentang sumber dan
bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.
4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi
tentang konsep sumber dan bentuk
energi dalam bentuk tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan
kalimat efektif.

3.2.1 Mengidentifikasi tentang sumber
energi.
3.2.2 Mengidentifikasi bentuk energi.

2

4.2.1 Menuliskan konsep sumber dan
bentuk energi.
4.2.2 Membacakan hasil informasi yang
di dapat.

MATEMATIKA
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

3.6 Menjelaskan dan menentukan lama 3.6.1 Menentukan lama waktu suatu
waktu suatu kejadian berlangsung.
kejadian.
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 4.6.1 Menggambar jam dengan jarum
lama
waktu
suatu
kejadian
jam yang menunjukkan lama
berlangsung.
waktu suatu kejadian berlangsung.

SBdB
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)
3.3. Mengetahui dinamika gerak
tari.
4.3 Memeragakan dinamika gerak tari.

INDIKATOR
3.3.1 Mampu menyebutkan gerakan tari.
4.3.1 Mampu mempraktikkan dinamika
gerak tari.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait
perubahan energi dengan tepat.
2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok
informasi
tentang perubahan energi yang terdapat pada teks, dengan tepat.

3. Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat
mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian.
4. Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat
melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat.
5. Dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi
lamanya suatu kegiatan.
6. Dengan mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan.
 Karakter siswa yang diharapkan :

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong Royong
Integritas

D. METODE PEMBELAJARAN


Pendekatan

: Saintifik



Model

: Cooperative Learning, tanya jawab, demonstrasi.



Tipe

: Numbered Head Together

E. Kegiatan Pembelajaran
Tahap

Kegiatan

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Kegiatan

s. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

t. Guru meminta ketua kelas Menit
memimpin do’a.
u. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
v. Guru memberi motivasi kepada
siswa.

±15

w. Siswa

diajak

mengingat

kembali tentang pelajaran yang
lalu.
x. Guru mengadakan tanya jawab
untuk

menguji

pemahaman

siswa tentang materi.
y. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
Kegiatan Inti

z. Siswa diminta membaca teks ±45
pada

buku

siswa

secara Menit

bergantian.
aa. Siswa

dibagi

menjadi

4

kelompok yang beranggotakan
4 anak. (Tahap I NHT)
bb.

Setiap kelompok diberikan

nomor kepala dengan nomor 14, kartu respon, serta soal
sebanyak 4 butir. (Tahap II
NHT)
cc. Guru menjelaskan peraturan
permainan.
dd.

Siswa diberi waktu ± 7

menit untuk mengerjakan soal.
(Tahap III NHT)
ee. Setelah waktu habis siswa
bernomor kepala 1 di panggil
maju

ke

depan

menyampaikan
(sampai

nomor

(Tahap IV NHT)

untuk
jawaban.

kepala

4).

ff. Apabila jawaban benar teman
yang tidak maju memberikan
kartu respon senyum, jika salah
kartu respon cemberut.
Kegiatan

gg.

Penutup

Dengan bimbingan guru ±10

menyimpulkan pelajaran.
hh.

Guru

Menit

memberikan

penguatan tentang kesimpulan
yang telah dipelajari.
ii. Guru memberi pesan belajar
dan moral kepada anak.
jj. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa.

F. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Buku Pedoman Guru Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).
2. Buku Siswa Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).
3. Nomor kepala
4. Kartu respon
5. Atribut untuk mengisi jawaban yang didiskusikan.
6. Media pembelajaran.
G. Penilaian
1. Penilaian Sikap
Pengamatan dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan menggunakan
lembar

observasi (Lihat panduan penilaian sikap).
2. Penilaian Pengetahuan
a. Tes lisan tentang informasi dalam teks.
b. Tes lisan tentang gerak lemah kaki dalam tari.
c. Tes lisan tentang lama/singkatnya peristiwa.
3. Penilaian Keterampilan
Menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi.
N

Kriteria

o

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)
1

Kesesuai

Seluruh

Sebagian

Separuh

Hampir

an

Informasi

besar

saja

semua

informasi

yang

informasi

informasi

informasi

dengan

disampaik

yang

disampaik

tidak

sumber

an sangat disampaik

informasi

lengkap

an dengan dengan

an sangat lengkap

dan sesuai lengkap
dengan

dan sesuai

informasi

dengan

yang

informasi

terdapat

yang

pada

terdapat

sumber

pada

informasi

sumber

sumber
informasi

informasi
2

sesuai

Susunan

Seluruh

Ada

Separuh

Belum

kalimat

kalimat

sedikit

saja

mampu

informasi

sesuai

kalimat

kalimat

yang tidak yang

dengan

sesuai

strukturny

EYD

EYD

a

Menyusun

sesuai kalimat yang

EYD

sesuai dengan
EYD

Memeragakan gerak lemah kaki dalam tari.
N

Kriteria

o

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)
1

Penguasan Siswa
gerak

Separuh

Sebagian

memeragaka kecil

gerakan

besar

n

gerakan

tidak

gerakan tidak

gerak

tari

tepat

tepat

dengan

tidak

Belum

tepat

Sebagian

dari tepat

awal
hingga akhir
2

Penampila Ekspresif,

Memenu

Memenu

n

luwes,

hi

sesuai irama

kriteria

satu Memenuhi
kriteria
kriteria

dua hi

Jambi,

Februari 2020

Mengetahui:
Mahasiswa

Guru Kelas III B

Asdaqul Islam
TPG.161855

Petrianti, S.Pd. I
NIP: 198112122005012011
Kepala Sekolah

Fitri Riani, S.Ag
NIP:197012021997032002

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Muatan Terpadu
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

: MIN 4 Muaro Jambi
: III /II
: Energi dan Perubahannya
: Perubahan Energi
: Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP
: 1
: 2 x 35 menit

H. Kompetensi Inti (KI)
KI 1
:Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya.
KI 2
:Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya.
KI 3
:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah, dan tempat bermain.
KI 4
:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.

I. Kompetensi Dasar (KD)
BAHASA INDONESIA
NO
1

2

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

3.2 Menggali informasi tentang sumber dan 3.2.1 Mengidentifikasi tentang sumber
bentuk energi yang disajikan dalam
energi.
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau 3.2.2 Mengidentifikasi bentuk energi.
eksplorasi lingkungan.
4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi 4.2.1 Menuliskan konsep sumber dan
tentang konsep sumber dan bentuk
bentuk energi.
energi dalam bentuk tulis dan visual

menggunakan kosakata baku dan 4.2.2 Membacakan hasil informasi yang
kalimat efektif.
di dapat.

MATEMATIKA
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

3.6 Menjelaskan dan menentukan lama 3.6.1 Menentukan lama waktu suatu
waktu suatu kejadian berlangsung.
kejadian.
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 4.6.1 Menggambar jam dengan jarum
lama
waktu
suatu
kejadian
jam yang menunjukkan lama
berlangsung.
waktu suatu kejadian berlangsung.

SBdB
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)
3.3. Mengetahui dinamika gerak
tari.
4.3 Memeragakan dinamika gerak tari.

INDIKATOR
3.3.1 Mampu menyebutkan gerakan tari.
4.3.1 Mampu mempraktikkan dinamika
gerak tari.

J. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait
perubahan energi dengan tepat.
2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok
informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks, dengan tepat.
3. Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat
mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian.
4. Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat
melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat.
5. Dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi
lamanya suatu kegiatan.
6. Dengan mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan.
 Karakter siswa yang diharapkan :

Religius
Nasionalis
Mandiri

Gotong Royong
Integritas

1. METODE PEMBELAJARAN


Pendekatan

: Saintifik



Model

: Cooperative Learning, tanya jawab, demonstrasi.



Tipe

: Numbered Head Together

2. Kegiatan Pembelajaran
Tahap

Kegiatan

Alokasi

Kegiatan

Waktu

Kegiatan

u. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

v. Guru

meminta

ketua

±15
kelas Menit

memimpin do’a.
w. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
x. Guru memberi motivasi kepada
siswa.
y. Guru mengadakan tanya jawab
untuk menguji pemahaman materi
yang

telah

lalu,

dengan

memberikan permen untuk siswa
yang

bisa

menjawab

dengan

menyampaikan

tujuan

benar.
z. Guru

pembelajaran.
Kegiatan Inti

aa. Siswa diminta membaca senyap ±45
teks tentang “Perubahan Energi”

Menit

bb.

Siswa diberikan pertanyaan

tentang teks yang telah dibaca
secara acak.
cc. Siswa bersama-sama
mempraktikaan gerakan lemah
kaki pada tari.
dd.

Siswa diminta menuliskan

nama

benda

yang

ada

di

lingkungannya yang bersumber
dari energi listrik.
ee. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok
yang beranggotakan 4-5 anak.
(Tahap I NHT)
ff. Setiap kelompok diberikan nomor
kepala dengan nomor 1-5, kartu
respon, serta soal sebanyak 5 butir.
(Tahap II NHT)
gg.

Guru menjelaskan peraturan

permainan.
hh.

Siswa diberi waktu ± 7 menit

untuk mengerjakan soal. (Tahap
III NHT)
ii. Setelah

waktu

habis

siswa

bernomor kepala 1 di panggil maju
ke depan untuk menyampaikan
jawaban. (sampai nomor kepala
4). (Tahap IV NHT)
jj. Apabila jawaban benar teman
yang tidak

maju memberikan

kartu respon senyum, jika salah
kartu respon cemberut.

Kegiatan
Penutup

kk.

Dengan

bimbingan

guru ±10

menyimpulkan pelajaran.
ll. Guru

memberikan

Menit

penguatan

tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.
mm.

Guru memberi pesan belajar

dan moral kepada anak.
nn.

Guru

mengakhiri

pembelajaran dengan doa.

3. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Buku Pedoman Guru Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).
2. Buku Siswa Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).
3. Nomor kepala
4. Kartu respon
5. Atribut untuk mengisi jawaban yang didiskusikan.
6. Media pembelajaran.
4.

Penilaian
a. Penilaian Sikap
Pengamatan dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan menggunakan
lembar observasi (Lihat panduan penilaian sikap).
b. Penilaian Pengetahuan
1) Tes lisan tentang informasi dalam teks.
2) Tes lisan tentang gerak lemah kaki dalam tari.
3) Tes lisan tentang lama/singkatnya peristiwa.
c. Penilaian Keterampilan
Menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi.

No

Kriteri

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

a

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)
1

Kesesua Seluruh

Sebagian

Separuh

Hampir

ian

Informasi

besar

saja

semua

informa

yang

informasi

informasi

informasi

si

disampaik

yang

disampaik

tidak

dengan

an sangat disampaik

sumber

lengkap

informa

dan sesuai lengkap

si

dengan

dan sesuai

informasi

dengan

yang

informasi

terdapat

yang

pada

terdapat

sumber

pada

informasi

sumber

sesuai

an dengan dengan

an sangat lengkap

sumber
informasi

informasi
2

Susunan Seluruh

Ada

Separuh

Belum

kalimat

kalimat

sedikit

saja

mampu

informa

sesuai

kalimat

kalimat

Menyusun

si

dengan

yang tidak yang

kalimat yang

EYD

sesuai

strukturny

sesuai dengan

EYD

a

sesuai

EYD
Memeragakan gerak lemah kaki dalam tari.

EYD

N

Kriteria

o

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)
1

Penguasan Siswa
gerak

Separuh

Sebagian

memeragaka kecil

gerakan

besar

n

gerakan

tidak

gerakan tidak

gerak

tari

tepat

tepat

dengan

tidak

Belum

tepat

Sebagian

dari tepat

awal
hingga akhir
2

Penampila Ekspresif,

Memenu

Memenu

n

luwes,

hi

sesuai irama

kriteria

satu Memenuhi
kriteria
kriteria

dua hi

Jambi,

Februari 2020

Mengetahui:
Mahasiswa

Guru Kelas III B

Asdaqul Islam
TPG.161855

Petrianti, S.Pd. I
NIP: 198112122005012011
Kepala Sekolah
Fitri Riani, S.Ag
NIP:197012021997032002

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Muatan Terpadu
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

: MIN 4 Muaro Jambi
: III /II
: Energi dan Perubahannya
: Perubahan Energi
: Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP
: 1
: 2 x 35 menit

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1
:Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya.
KI 2
:Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya.
KI 3
:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah, dan tempat bermain.
KI 4
:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar (KD)
BAHASA INDONESIA
NO

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

1

3.2 Menggali informasi tentang sumber dan
bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.
4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi
tentang konsep sumber dan bentuk
energi dalam bentuk tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan
kalimat efektif.

3.2.1 Mengidentifikasi tentang sumber
energi.
3.2.2 Mengidentifikasi bentuk energi.

2

4.2.1 Menuliskan konsep sumber dan
bentuk energi.
4.2.2 Membacakan hasil informasi yang
di dapat.

MATEMATIKA
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

3.6 Menjelaskan dan menentukan lama 3.6.1 Menentukan lama waktu suatu
waktu suatu kejadian berlangsung.
kejadian.
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 4.6.1 Menggambar jam dengan jarum
lama
waktu
suatu
kejadian
jam yang menunjukkan lama
berlangsung.
waktu suatu kejadian berlangsung.

SBdB
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)
3.3. Mengetahui dinamika gerak
tari.
4.3 Memeragakan dinamika gerak tari.

INDIKATOR
3.3.1 Mampu menyebutkan gerakan tari.
4.3.1 Mampu mempraktikkan dinamika
gerak tari.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait
perubahan energi dengan tepat.
2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok
informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks, dengan tepat.
3. Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat
mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian.
4. Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat
melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat.
5. Dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi
lamanya suatu kegiatan.
6. Dengan mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan.
 Karakter siswa yang diharapkan :

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong Royong
Integritas

D. METODE PEMBELAJARAN


Pendekatan

: Saintifik



Model

: Cooperative Learning, tanya jawab, demonstrasi.



Tipe

: Numbered Head Together

E. Kegiatan Pembelajaran
Tahap

Kegiatan

Alokasi

Kegiatan

Waktu

Kegiatan

s. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

t. Guru

meminta

ketua

±15
kelas Menit

memimpin do’a.
u. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
v. Guru memberi motivasi kepada
siswa.
w. Guru mengadakan tanya jawab
untuk menguji pemahaman materi
yang

telah

lalu,

dengan

memberikan permen untuk siswa
yang

bisa

menjawab

dengan

menyampaikan

tujuan

benar.
x. Guru

pembelajaran.
Kegiatan Inti

y. Siswa bersama-sama

±45

mempraktikaan gerak meliukkan Menit
badan sambil mengayun bola.
z. Siswa diperlihatkan contoh nyata
dari benda yang menunjukan
perubahan energi (Charger hp:

energi listrik menjadi panas, kipas
angin mini:energi listrik menjadi
gerak, korek api: energi kimia
enjadi panas
aa. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok
yang beranggotakan 4-5 anak.
(Tahap I NHT)
bb.

Setiap kelompok diberikan

nomor kepala dengan nomor 1-5,
kartu respon, serta soal sebanyak 5
butir. (Tahap II NHT)
cc. Guru

menjelaskan

peraturan

permainan.
dd.

Siswa diberi waktu ± 7 menit

untuk mengerjakan soal. (Tahap
III NHT)
ee. Setelah

waktu

habis

siswa

bernomor kepala 1 di panggil maju
ke depan untuk menyampaikan
jawaban. (sampai nomor kepala
4). (Tahap IV NHT)
ff. Apabila jawaban benar teman
yang tidak

maju memberikan

kartu respon senyum, jika salah
kartu respon cemberut.
Kegiatan
Penutup

gg.

Dengan

bimbingan

guru ±10

menyimpulkan pelajaran.
hh.

Guru memberikan penguatan

tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.

Menit

ii. Guru memberi pesan belajar dan
moral kepada anak.
jj. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa.

F. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Buku Pedoman Guru Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).
2. Buku Siswa Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).
3. Nomor kepala.
4. Kartu respon.
5. Atribut untuk mengisi jawaban yang didiskusikan.
6. Media pembelajaran.

G. Penilaian
a. Penilaian Sikap
Pengamatan dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan menggunakan
lembar observasi (Lihat panduan penilaian sikap).
b. Penilaian Pengetahuan
1. Tes lisan tentang informasi dalam teks.
2. Tes lisan tentang gerak lemah kaki dalam tari.
3. Tes lisan tentang lama/singkatnya peristiwa.
c. Penilaian Keterampilan
Menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi.
No

Kriteri

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

a

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)
1

Kesesua Seluruh

Sebagian

Separuh

Hampir

ian

Informasi

besar

saja

semua

informa

yang

informasi

informasi

informasi

si

disampaik

yang

disampaik

tidak

dengan

an sangat disampaik

sumber

lengkap

informa

dan sesuai lengkap

si

dengan

dan sesuai

informasi

dengan

yang

informasi

terdapat

yang

pada

terdapat

sumber

pada

informasi

sumber

sesuai

an dengan dengan

an sangat lengkap

sumber
informasi

informasi
2

Susunan Seluruh

Ada

Separuh

Belum

kalimat

kalimat

sedikit

saja

mampu

informa

sesuai

kalimat

kalimat

Menyusun

si

dengan

yang tidak yang

kalimat yang

EYD

sesuai

strukturny

sesuai dengan

EYD

a

sesuai

EYD

EYD

Memeragakan gerak lemah kaki dalam tari.
N
o

Kriteria

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)

1

Penguasan Siswa
gerak

Separuh

Sebagian

memeragaka kecil

gerakan

besar

n

gerakan

tidak

gerakan tidak

gerak

tari

tepat

tepat

dengan

tidak

Belum

tepat

Sebagian

dari tepat

awal
hingga akhir
2

Penampila Ekspresif,

Memenu

Memenu

n

luwes,

hi

sesuai irama

kriteria

satu Memenuhi
kriteria
kriteria

dua hi
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Februari 2020

Mengetahui:
Mahasiswa

Guru Kelas III B

Asdaqul Islam
TPG.161855

Petrianti, S.Pd. I
NIP: 198112122005012011

Kepala Sekolah

Fitri Riani, S.Ag
NIP:197012021997032002

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Muatan Terpadu
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

: MIN 4 Muaro Jambi
: III /II
: Energi dan Perubahannya
: Perubahan Energi
: Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP
: 1
: 2 x 35 menit

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1
:Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya.
KI 2
:Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya.
KI 3
:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah, dan tempat bermain.
KI 4
:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar (KD)
BAHASA INDONESIA
NO

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

1

3.2 Menggali informasi tentang sumber dan
bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.
4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi
tentang konsep sumber dan bentuk
energi dalam bentuk tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan
kalimat efektif.

3.2.1 Mengidentifikasi tentang sumber
energi.
3.2.2 Mengidentifikasi bentuk energi.

2

4.2.1 Menuliskan konsep sumber dan
bentuk energi.
4.2.2 Membacakan hasil informasi yang
di dapat.

MATEMATIKA
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

3.6 Menjelaskan dan menentukan lama 3.6.1 Menentukan lama waktu suatu
waktu suatu kejadian berlangsung.
kejadian.
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 4.6.1 Menggambar jam dengan jarum
lama
waktu
suatu
kejadian
jam yang menunjukkan lama
berlangsung.
waktu suatu kejadian berlangsung.

SBdB
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)
3.3. Mengetahui dinamika gerak
tari.
4.3 Memeragakan dinamika gerak tari.

INDIKATOR
3.3.1 Mampu menyebutkan gerakan tari.
4.3.1 Mampu mempraktikkan dinamika
gerak tari.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait
perubahan energi dengan tepat.
2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok
informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks, dengan tepat.
Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat
mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian.
3. Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat
melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat.
4. Dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi
lamanya suatu kegiatan.
5. Dengan mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan.
 Karakter siswa yang diharapkan :

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong Royong
Integritas

D. METODE PEMBELAJARAN


Pendekatan

: Saintifik



Model

: Cooperative Learning, tanya jawab, demonstrasi.



Tipe

: Numbered Head Together

E. Kegiatan Pembelajaran

Tahap

Kegiatan

Alokasi

Kegiatan

Waktu

Kegiatan

v. Guru mengucapkan salam.

±15

Pendahuluan

w. Guru memunjuk salah satu siswa Menit
untuk memimpin do’a.
x. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
y. Guru memberi motivasi kepada
siswa.
z. Siswa diajak mengingat kembali
tentang pelajaran yang lalu.
aa. Guru mengadakan tanya jawab
untuk menguji pemahaman siswa
tentang materi.
bb. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran.
Kegiatan Inti

cc. Pada awal pembelajaran, guru ±45
mengkondisikan
klasikal

dengan

pertanyaan:

siswa

secara Menit

menunjukkan

4) Apakah kamu tahu manusia
beraktifitas karena mempunyai
apa?
5) Apakah

kamu

pernah

menghidupkan kipas angin ?
6) Apakah kamu tahu perubahan
energi apa yang terjadi pada
kipas angin?
dd.

Secara mandiri siswa diminta

untuk membaca menyimak teks
tentang “Perubahan Energi”.
ee. Siswa

yang

melanjutkan

tidak
bacaan

bisa
mendapat

hukuman mempraktikkan gerakan
lemah kaki pada tari yang telah
dipraktikkan bersama-sama pada
pertemuan sebelumnya.
ff. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok,
berdasarka keaktifan sisfa. (Tahap
1 NHT)
gg.

Siswa

kepala,

diberikan
kartu

pertanyaan

respon,
yang

nomor
serta
harus

didiskusikan. (Tahap 2 NHT)
hh.

Guru menjelaskan langkah

pembelajaran dan memberikan
waktu

untuk

mendiskusikan

pertanyaan.
ii. Siswa

berdiskusi

mengerjakan

soal yang diberikan. (Tahap 3
NHT)

jj. Guru memberitahu bahwa waktu
berdiskusi telah selesai.
kk.

Siswa bernomor kepala 1

maju ke depan menyampaikan
jawabannya, seterusnya sampai
siswa bernomor kepala 5. (Tahap
4 NHT)
ll. Siswa

mengomentari

jawaban

yang disampaikan teman di depan
kelas mengunakan kartu respon,
imot icon senyum jika jawaban
benar dan imot icon sedih jika
jawaban salah.
Kegiatan
Penutup

mm.

Dengan

bimbingan

guru ±10

menyimpulkan pelajaran.
nn.

Menit

Guru memberikan penguatan

tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.
oo.

Guru memberi pesan belajar

dan moral kepada anak.
pp.

Guru

mengakhiri

pembelajaran dengan doa.

F. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Buku Pedoman Guru Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).

2. Buku Siswa Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).
3. Nomor kepala.
4. Kartu respon.
5. Atribut untuk mengisi jawaban yang didiskusikan.
6. Media pembelajaran.

G. Penilaian
a. Penilaian Sikap
Pengamatan dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan menggunakan
lembar observasi (Lihat panduan penilaian sikap).
b. Penilaian Pengetahuan
1. Tes lisan tentang informasi dalam teks.
2. Tes lisan tentang gerak lemah kaki dalam tari.
3. Tes lisan tentang lama/singkatnya peristiwa.
c. Penilaian Keterampilan
Menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi.
No

Kriteri

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

a

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)
1

Kesesua Seluruh

Sebagian

Separuh

Hampir

ian

Informasi

besar

saja

semua

informa

yang

informasi

informasi

informasi

si

disampaik

yang

disampaik

tidak

dengan

an sangat disampaik

sumber

lengkap

informa

dan sesuai lengkap

si

dengan

an dengan dengan

an sangat lengkap

dan sesuai

sesuai

sumber
informasi

informasi

dengan

yang

informasi

terdapat

yang

pada

terdapat

sumber

pada

informasi

sumber
informasi

2

Susunan Seluruh

Ada

Separuh

Belum

kalimat

kalimat

sedikit

saja

mampu

informa

sesuai

kalimat

kalimat

Menyusun

si

dengan

yang tidak yang

EYD

sesuai

strukturny

EYD

a

kalimat yang
sesuai

EYD

sesuai dengan
EYD

Memeragakan gerak lemah kaki dalam tari.
N

Kriteria

o

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)
1

Penguasan Siswa
gerak

Separuh

Sebagian

memeragaka kecil

gerakan

besar

n

gerakan

tidak

gerakan tidak

gerak

tari

tepat

tepat

dengan

tidak

tepat

Sebagian

dari tepat

awal
hingga akhir

2

Belum

Penampila Ekspresif,

Memenu

Memenu

n

luwes,

hi

sesuai irama

kriteria

satu Memenuhi
kriteria
kriteria

dua hi
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Mengetahui:
Mahasiswa

Guru Kelas III B

Asdaqul Islam
TPG.161855

Petrianti, S.Pd. I
NIP: 198112122005012011

Kepala Sekolah

Fitri Riani, S.Ag
NIP:197012021997032002

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Muatan Terpadu
Pembelajaran ke
Alokasi waktu

: MIN 4 Muaro Jambi
: III /II
: Energi dan Perubahannya
: Perubahan Energi
: Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP
: 1
: 2 x 35 menit

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1
:Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya.
KI 2
:Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangganya.
KI 3
:Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah,
sekolah, dan tempat bermain.
KI 4
:Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar (KD)
BAHASA INDONESIA
NO

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

1

3.2 Menggali informasi tentang sumber dan
bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.
4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi
tentang konsep sumber dan bentuk
energi dalam bentuk tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan
kalimat efektif.

3.2.1 Mengidentifikasi tentang sumber
energi.
3.2.2 Mengidentifikasi bentuk energi.

2

4.2.1 Menuliskan konsep sumber dan
bentuk energi.
4.2.2 Membacakan hasil informasi yang
di dapat.

MATEMATIKA
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)

INDIKATOR

3.6 Menjelaskan dan menentukan lama 3.6.1 Menentukan lama waktu suatu
waktu suatu kejadian berlangsung.
kejadian.
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 4.6.1 Menggambar jam dengan jarum
lama
waktu
suatu
kejadian
jam yang menunjukkan lama
berlangsung.
waktu suatu kejadian berlangsung.

SBdB
NO
1
2

KOMPETENSI DASAR (KD)
3.3. Mengetahui dinamika gerak
tari.
4.3 Memeragakan dinamika gerak tari.

INDIKATOR
3.3.1 Mampu menyebutkan gerakan tari.
4.3.1 Mampu mempraktikkan dinamika
gerak tari.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait
perubahan energi dengan tepat.
2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok
informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks, dengan tepat.
3. Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat
mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian.
4. Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat
melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat.
5. Dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi
lamanya suatu kegiatan.
6. Dengan mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan.
 Karakter siswa yang diharapkan :

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong Royong
Integritas

D. METODE PEMBELAJARAN


Pendekatan

: Saintifik



Model

: Cooperative Learning, tanya jawab, demonstrasi.



Tipe

: Numbered Head Together

E. Kegiatan Pembelajaran
Tahap

Kegiatan

Alokasi

Kegiatan

Waktu

Kegiatan

t. Guru mengucapkan salam.

Pendahuluan

u. Guru

meminta

ketua

±15
kelas Menit

memimpin do’a.
v. Guru melakukan absensi dan
memeriksa kerapian siswa.
w. Guru memberi motivasi kepada
siswa.
x. Guru mengadakan tanya jawab
untuk menguji pemahaman materi
yang

telah

lalu,

dengan

memberikan permen untuk siswa
yang

bisa

menjawab

dengan

menyampaikan

tujuan

benar.
y. Guru

pembelajaran.
Kegiatan Inti

z. Guru menunjuk salah satu siswa ±45
untuk

memperagakan

gerak Menit

meliukka badan sambil mengayun
bola seperti di buku, dan siswa
yang lain mengamati.

aa. Siswa diminta mengamati kipas
angin, hp yang di cas, laptop yang
ada di kelas sebagai contoh nyata
perubahan energi.
bb.

Siswa menyampaikan hasil

pengamatan di depan kelas.
cc. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok
yang beranggotakan 4-5 anak.
(Tahap I NHT)
dd.

Setiap kelompok diberikan

nomor kepala dengan nomor 1-5,
kartu respon, serta soal sebanyak 5
butir. (Tahap II NHT)
ee. Guru

menjelaskan

peraturan

permainan.
ff. Siswa diberi waktu ± 7 menit
untuk mengerjakan soal. (Tahap
III NHT)
gg.

Setelah waktu habis siswa

bernomor kepala 1 di panggil maju
ke depan untuk menyampaikan
jawaban. (sampai nomor kepala
4). (Tahap IV NHT)
hh.

Apabila jawaban benar teman

yang tidak

maju memberikan

kartu respon senyum, jika salah
kartu respon cemberut.
Kegiatan
Penutup

ii. Dengan

bimbingan

menyimpulkan pelajaran.

guru ±10
Menit

jj. Guru

memberikan

penguatan

tentang kesimpulan yang telah
dipelajari.
kk.

Guru memberi pesan belajar

dan moral kepada anak.
ll. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa.

F. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Buku Pedoman Guru Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).
2. Buku Siswa Tema : Energi dan Perubahannya Kelas III (Buku Tematik
Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018).
3. Nomor kepala.
4. Kartu respon.
5. Atribut untuk mengisi jawaban yang didiskusikan.
6. Media pembelajaran.
G. Penilaian
a.Penilaian Sikap
Pengamatan dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan menggunakan
lembar observasi (Lihat panduan penilaian sikap).
b. Penilaian Pengetahuan
1. Tes lisan tentang informasi dalam teks.
2. Tes lisan tentang gerak lemah kaki dalam tari.
3. Tes lisan tentang lama/singkatnya peristiwa.
c. Penilaian Keterampilan
Menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi.

No

Kriteri

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

a

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)
1

Kesesua Seluruh

Sebagian

Separuh

Hampir

ian

Informasi

besar

saja

semua

informa

yang

informasi

informasi

informasi

si

disampaik

yang

disampaik

tidak

dengan

an sangat disampaik

sumber

lengkap

informa

dan sesuai lengkap

si

dengan

dan sesuai

informasi

dengan

yang

informasi

terdapat

yang

pada

terdapat

sumber

pada

informasi

sumber

sesuai

an dengan dengan

an sangat lengkap

sumber
informasi

informasi
2

Susunan Seluruh

Ada

Separuh

Belum

kalimat

kalimat

sedikit

saja

mampu

informa

sesuai

kalimat

kalimat

Menyusun

si

dengan

yang tidak yang

kalimat yang

EYD

sesuai

strukturny

sesuai dengan

EYD

a

sesuai

EYD
Memeragakan gerak lemah kaki dalam tari.

EYD

N

Kriteria

o

Sangat

Baik

Cukup

Perlu

Baik

(3)

Baik

Pendamping

(2)

an

(4)

(1)
1

Penguasan Siswa
gerak

Separuh

Sebagian

memeragaka kecil

gerakan

besar

n

gerakan

tidak

gerakan tidak

gerak

tari

tepat

tepat

dengan

tidak

Belum

tepat

Sebagian

dari tepat

awal
hingga akhir
2

Penampila Ekspresif,

Memenu

Memenu

n

luwes,

hi

sesuai irama

kriteria

satu Memenuhi
kriteria
kriteria

dua hi
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