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ABSTRAK 

 

Nama :   Riazul Fitri Rahmi 

NIM :  150209001 

Fakultas/Prodi :   Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Guru Madrasah          

Ibtidaiyah 

Judul Skripsi :   Penerapan Model Numbered Head Together (NHT)Untuk   

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV MIN 22 Aceh 

Besar 

Tanggal Sidang   :  7 Januari 2020 

Pembimbing I :   Darmiah, S, Ag., MA 

Pembimbing II :   Sri Mutia, S.Pd,I., M.Pd 

 

Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh kekurangan pada kegiatan 

pembelajaran, seperti kurangnya penggunaan model pembelajaran yang bervariasi 

maupun media yang menarik dalam proses pembelajaran yang dapat memancing 

siswa menumbuhkan keingintahuan terhadap apa yang akan dipelajari. Sehingga 

siswa kurang aktif dan tidak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dilakukan sebuah tindakan yaitu dengan 

menerapkan model Numbered Heads Together (NHT) dengan menggunakan 

media gambar. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa melalui model Numbered 

Heads Together (NHT) pada pembelajaran tematik di MIN 22 Aceh Besar. 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

dilaksanakan pada kelas IVb dengan jumlah 22 siswa. Teknik pengumpulan data 

ini melalui lembar observasi aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil test, 

sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan rumus persentase sesuai 

dengan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis data 

lembar observasi aktivitas guru pada siklus I (68,96%) termasuk dalam kategori 

baik dan pada siklus II kemampuan guru mengalami peningkatan sebesar 

(89,81%) yaitu dalam kategori baik sekali. Hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus I (67,24%) dalam kategori baik dan pada siklus II aktivitas siswa 

mengalami peningkatan sebesar (91,67%) yaitu dalam kategori baik sekali. Hasil 

belajar siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata (63,64%) termasuk kategori 

cukup namun secara klasikal belum tuntas. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata 

sudah meningkat menjadi (90,91%) termasuk kategori baik dan sudah memenuhi 

ketuntasan klasikal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

Numbered Heads Together (NHT) pada pembelajaran tematik dapat 

meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas IV MIN 

22 Aceh Besar. 

 

Kata Kunci: Penerapan Model Numbered Head Together (NHT), Media Gambar, 

Hasil Belajar Siswa.                  
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1    BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya, pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik bergantung pada dua unsur yang saling mempengaruhi, yakni bakat yang dimiki oleh peserta didik sejak lahir, dan lingkungan yang mempengaruhi hingga bakat itu tumbuh dan berkembang.1 Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, yang melibatkan guru dan peserta didik didalamnya sehingga terjadiya proses belajar mengajar didalamnya. Untuk itu “pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)”.2Didalam keseluruhan proses pendidikan disekolah, Pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan dirinya sendiri, siswa dengan orang lain, dan siswa dengan objek pembelajaran.3 ______________  1Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 3.  2E. Mulyasa,Pengembangan dan implimentasi kurikulum 2013, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 20.  3Mujiburrahman, Kompetensi (Jurnal ilmiah pendidikan dan pembelajaran Vol.IX,No.2,), ( Banda Aceh: Instructional Development Center (IDC), 2015),  h. 1-2. 



2    Diketahui pembelajaran bukan hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan saja, melainkan mengkondisikan siswa itu belajar. Adapun tujuan utama pembelajaran adalah membuat seluruh siswa belajar dan terwujudnya efesiensi dan efektifitas kegiatan belajar, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik dan peserta didik.4Oleh karena itu proses pembelajan harus disusun sebaik mungkin untuk menunjang keberhasilan pendidikan kearah yang lebih baik. Dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 berbasis kompetensi. Didalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai siswa. Begitu juga dengan mata pelajaran pada kurikulum 2013 dipadukan menjadi satu dalam sebuah tema.5Tema merupakan gagasan pokon pikiran yang menjadi bahan pembicaraan, dalam suatu pembelajaran. Tema diberikan untuk menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang dikenal dengan pembelajaran tematik, dimana dalam pembelajaran tematik ini mata pelajaran telah diintegrasikan satu dalam sebuah tema dan akan dikembangkan kedalam beberapa mata pelajaran dalam sekali tatap muka, pembelajaran tematik adalah program pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema tertentu.Jumlah mata pelajaran semua ada 6 yaitu matematika, Bahasa Indonesia, PPkN, SBdp, IPA dan IPS. Satu mata pelajaran dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran. ______________  4 ISjoni, Cooperative Learning efektifitas pembelajaran kelompok, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 5.  5 E. Mulyasa, Pengembangan dan implimentasi kurikulum 2013…, h.7. 



3    Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok pembahasan lain, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain, yang dilakukan secara spontan atau direncanakan baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar siswa, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna.Dengan pembelajaran tematik anak didik di harapkan mendapatkan hasil belajar yang optimal dan maksimal dengan cara mengangkat pengalaman anak didik yang mempuyai jaringan dari berbagai aspek kehidupannya dan pengetahuannya. Mengintegrasikan Antara satu pengalaman dengan pengalaman yang lain atau Antara satupengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Bahkan Antara pengalaman dengan pengetahuan dan sebaliknya memberikan kebermaknaan dalam pembelajaran dalam arti bahwa pembelajaran itu memberikan kebermaknaan dalam pembelajaran dalam arti bahwa pembelajaran itu memberikan fungsi yang berguna bagi kehidupan siswa.6Dengan adanya pembelajaran tematik anak didik dapat membangun keterkaitan Antara satu pengalaman dengan pengalaman lainya atau penetahuan dengan pengetahuan lainnya dan pengetahuan dengan pengalaman sehingga memungkinkan pembelajaran itu menarik. Oleh karena itu berhasil tidaknya proses pembelajaran tergantung cara guru mengembangkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan tema yang akan dipelajari dan juga media yang menarik untuk menumbuhkan semangat belajar kepada peserta didik. Model pembelajaran merupakan rancangan proses ______________  6Abd. Kadir, Pembelajaran Tematik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), h. 9 



4    pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan ialah model pembelajaranNumbered Heads 

Togetheratau penomoran berpikir bersama. Model pembelajaran Numbered Heads Togethermerupakan salah satu jenis  pembelajaran cooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen untuk melibatkanbanyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pembelajaran tersebut.7 Dengan adanya model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dan dibantu juga dengan media gambar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran, media perlu digunakan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Media pembelajaran adalah alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan maksud menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Media juga sering digunakan istilah mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif atara dua pihak utama dalam proses belajar, siswa dan isi pelajaran.8 Jika media yang digunakan dalam   ______________  7 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana,2011), h.82. 8Azhar Arsyad, M.A., Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 3. 



5    pembelajaran menarik maka akan timbulnya perhatian bagi peserta didik itu sendiri. Salah satu media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu media gambar. Penggunaan media gambar sifatnya konkret dan gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Media gambar adalah media yang berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar yang menyangkut indera penglihatan. Selain itu Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Sel atau penampang daun yang tak mungkin kita lihat dengan kasat mata, dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar.9 Pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak dari pada seribu kata.10 Media gambar juga merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, agar menarik perhatian siswa dan termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu guru harus membuat media gambar yang kreatif, sehingga menumbuhkan rasa keingintahuan setiap peserta didik.  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti laksanakan diKelas IVMIN 22 Aceh Besar. Diketahui bahwa siswa kurang aktif dan kurang perhatian terhadap pembelajaran dikarenakan proses pembelajaranyang dilaksanakan hanya berdasarkan teori saja, tanpa adanya suatu model ______________  9 Arif S. Sadiman, Media Pendidikan pengertian,pengembangan, dan pemamfaatannya, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009), h. 29  10 Arif S. Sadiman,Media Pendidikan...h. 29-31  



6    pembelajaran maupun media dalam proses pembelajaran, yang dapat memancing siswa menumbuhkan keingintauan terhadap apa yang akan dipelajari.  Guru sudah menggunakan berbagai metodedalam proses pembelajaran diantaranya yaitu metode ceramah. Akan tetapi pemahaman siswa terhadap materi masih kurang, terbukti saat guru memberikan tugas, siswa tidak langsung mengerjakan tugas tersebut melainkan bertanya kepada teman bagaimamana cara mengerjakannya, dan pada saat guru memangil beberapa siswa untuk mempresentasikan apa yang telah dibuat, mereka masih kurang percaya diri untuk menampilkan hasil kerjanya.  Hal ini terjadi karena guru tidak ada penggunaan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Sehingga siswa kurang aktif dan tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Alangkah lebih baik, dalam proses pembelajaran guru menggunakan berbagai model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi yang ingin di jelaskan dan dibantu dengan berbagai media. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 
Numbered Heads Together dengan Menggunakan Media Gambar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Kelas IV MIN 22 Aceh Besar”.    



7    B. Rumusan masalah              Berdasarkan latar masalah yang telah penulis paparkan di atas,     maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana aktivitas guru terhadap penerapan model pembelajaran 
Numbered HeadsTogetherdengan menggunakan media gambar untuk meningkatkanhasil belajar siswa pada kelas IV MIN 22 Aceh Besar? 2. Bagaimana aktivitas siswa dalam penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Togetherdengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 1V MIN 22 Aceh Besar? 3. Bagaimana peningkatanhasil belajar siswa terhadap penerapan model pembelajaran Numbered Heads Togetherdengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas IV MIN 22 Aceh Besar? C. Tujuan Penelitian    Dalam membuat penelitian, tentu saja mempuyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui aktivitas guru terhadap penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Together dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hail belajar siswa pada kelas IV MIN 22 Aceh Besar. 2. Untuk mengetahi aktivitas siswa terhadap penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Together dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hail belajar siswa pada kelas IV MIN 22 Aceh Besar. 



8    3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hail belajar siswa pada kelas IV MIN 22 Aceh Besar. D. Manfaat Penelitian   Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian yang diharapkan dapat memberi mamfaat terhadap perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran serta bermamfaat bagi peneliti,guru,siswa, dan sekolah adapun mamfaatnya sebagai berikut: 1. Bagi Peneliti a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang penerapan model 
numbered heads together dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV MIN 22 Aceh Besar. b. Dapat mengetahui berhasil atau tidaknya proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu model pembelajaran numbered heads together dengan menggunakan media gambar. c. Dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan diri saat mengajar. d. Peneliti mendapatkan pengalaman langsung di kelas dengan penerapan model numbered heads together dengan menggunakan media gambar. 2. Bagi Guru a. Guru diharapkan dapat memperkaya berbagai model dan media yang sesuai dengan materi bahan ajar sehingga membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. 



9    b. Guru mendapatkan inovasi dalam  pembelajaran c. Membantu guru berkembang secara professional d. Gurudapatmeningkatkan kreatifitas pembelajarandengan menggunakan model yang sesuai dengan materidan berbagai media yang menarik. 3. Bagi Siswa  a. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan model 
numbered heads together dengan menggunakan media gambar. b. Siswa diharapkan dapat lebih aktif dengan adanya penerapan model 
numbered heads together dengan menggunakan media gambar. c. Menumbuhkan kemampuan kerjasama dan keterampilan berpikir siswa. d. Meningkatkan motivasi belajar siswa dengan adanya model pembelajan dan media yang sesuai. e. Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat menangkap dengan mudah mengenai materi yang di jelaskan. 4. Kepala Sekolah a. Bermamfaat untuk membantu sekolah dalam mengembangkan dan menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas. b. Menjadi acuan untuk meningkatkan mutu belajar disekolah tersebut melalui peningkatan professional guru. E. Kajian Terdahulu Yang Relavan  Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik 



10    dalam bentuk skripsi, buku maupun dalam bentuk tulisan lainnya, maka penulis mencantumkan beberapa bentuk tulisan yang sudah ada.  1. Sri Wilda Wati. Dalam skripsinya yang berjudul “penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered nead together (NHT) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi struktur atom dikelas MAN Montasik Aceh Besar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa, hasil belajar dan respon siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi struktur atom. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X2 MAN Montasik Aceh Besar yang berjumlah 35 orang siswa, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dua siklus. Data penelitian diperoleh melalui lembar observasi aktivitas guru dan siswa, tes dan angket. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi struktur atom dapat meningkatkan hasil belajar siswa X2 MAN Montasik Aceh Besar. 11 2. Nurvida. Dalam skripsinya yang berjudul “penerapan model kooperatif tipe NHT terhadap ketuntasan hasil belajar siswa pada materi pecahan di kelas IV MIN Miruk Taman Aceh Besar”. Tujuan kooperatif merupakan suatu kumpulan strategi yang digunakan guru untuk menciptakan kondisi belajar sesama siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah ______________    11 Sri Wilda Wati, Tarbiyah Dan Keguruan/Kimia, penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe numbered nead together (NHT) untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa pada materi struktur atom dikelas MAN Montasik Aceh Besar, (Banda Aceh: 2012) 



11    salah satu model pembelajaran yang dapat memberi siswa lebih banyak waktu untuk berpikir bersama dan saling membantu dalam kelompok. Pembelajaran melalui penerapan model kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa pada materi pecahan dikelas MIN Miruk Taman Aceh Besar, demikian juga dengan guru dalam pengelola pembelajaran berada pada kategori baik. 12 3. Sherlita. Dalam skripsinya yang berjudul “penerapan model kooperatif tipe 
numbered head togerher (NHT) terhadap hasil belajar siswa pada konsep gaya magnet kelas V MIN Miruk Taman Aceh Besar”. Pelaksanaan pembelajaran sains yang baik tergantung pada cara guru menyajikan materi, merupakan salah satu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi dan kerja sama kelas sehingga siswa termotivasi untuk belajar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada konsep gaya magnet dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head togerher (NHT). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif numbered head together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep gaya magnet dikelas V MIN Miruk Taman Aceh Besar. 13 ______________    12 Nurvida, Tarbiyah Dan Keguruan, Penerapan Model  Koopertaif Tipe NHT Terhadap 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pecahan di Kelas IV MIN  Miruk Taman Aceh 
Besar, (Banda Aceh: 2015)    13Sherlita, Tarbiyah dan Kguruan/PGMI,  penerapan model kooperatif tipe numbered 
head togerher (NHT) terhadap hasil belajar siswa pada konsep gaya magnet kelas V MIN Miruk 
Taman Aceh Besar, (Banda Aceh: 2014).  



12    4. Putri Raisah. Dalam skripsinya yang berjudul “penerapan model kooperatif tipe NHT pada materi peluang bagi siswa kelas IX MAS Darul Ihsan tahun pelajaran 2013/2014”. Model pembelajaran kooperatif tipe 
number head together (NHT) merupakan salah satu model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk membantu ketuntasan belajar siswa pada materi mate-matika. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa lebih banyak berpikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain. model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model kooperatif tipe NHT pada materi peluang dapat membantu ketuntasan  belajar siswa kelas XI MAS Darul Ihsan. 14    Maka dari penelitian terdahulu dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa judul skripsi penerapan model pembelajaran numbered head together dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa dikelas IV MIN 22 Aceh Besar yang akan peneliti teliti belum diteliti dan masih terbaru sehingga peneliti akan meneliti judul ini.                                                                                                                                                                    14Putri Raisah, Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Mate-matika,  penerapan model 

kooperatif tipe NHT pada materi peluang bagi siswa kelas IX MAS Darul Ihsan tahun pelajaran 
2013/2014, (Banda Aceh: 2014).  



13    F. Definisi Operasional  Agar mempermudah pemahaman isi karya tulis ini, maka didefinisikan beberapa istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama dalam karya tulis ini yaitu sebagai berikut: 1. Penerapan    Penerapan adalah kata bahasa Indonesia yang berarti mempraktekkan. Penerapan model pembelajaran adalah mempraktekkan suatu model dalam sebuah pembelajaran untuk menilai jalan proses hasil pembelajaran.15 Sedangkan penerapan yang di maksud dalam penelitian ini adalah mempraktekkan/ menggunakan Model Pembelajaran Numbered Heads Togetherdengan Menggunakan Media Gambar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Kelas IV MIN Pagar Air Aceh Besar. 2. Model Pembelajaran  Numbered Heads Together (NHT)  Model pembelajaranNumbered Heads Together atau penomoran berpikir bersama. ModelpembelajaranNumbered Heads Together merupakan salah satu jenis  pembelajaran cooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen pada tahun 1993. untuk melibatkanbanyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pembelajaran tersebut.16  ______________  15Adi K DWi, Kamus Praktek Bahasa Indonesia, (Surabaya: Fajar Mulya, 2001), h. 508  



14    Dapat disimpulkan model Numbered Heads Together (NHT) yaitu penomoran berbikir bersama yang melibatkan siswa dalam proses pebelajaran. 3. Media Gambar  Media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa umum, yang dapat dimengerti dan di mengerti dan dinikmati di mana-mana. Pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak dari pada seribu kata.17 Media juga merupakan salah alat bantuuntuk memdahkan guru dalam proses pembelajaran. 4. Hasil Belajar  Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspekkognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar juga di artikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.18Jadi hasil belajar dapat disimpulkan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 5. Materi Pembelajaran                                                                                                                                                                16Trianto,Mendesain Model …h. 82   17Arif S. Sadiman, Media Pendidikan pengrtian, pengembangan, dan pemamfaatannya, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009), h. 29   18Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di sekolah dasar, (Jakarta:PT Kharisma Putra Utama,2013), h. 5. 



15     Materi pembelajaran yang dimaksud peneliti ialah tema 4berbagai pekerjaan sub tema 1 jenis-jenis pekerjaan, pada semester 1 (ganjil) di kelas IV pembelajaran ke 1 yang terdiri dari 3 mata pelajaran yaitu IPS, Bahasa Indonesia, IPA. Sedangkan pada sub tema 2 Pekerjaan di Sekitarku yang terdiri dari  3 mata pelajaran juga yaitu IPA, IPS dan Bahasa Indonesia.                        



16    BAB II LANDASAN TEORI A. Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 1. Pengertian Model PembelajaranNumbered Heads Together (NHT)   Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk menentukan Perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku,film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. model pembelajaran juga mengarahkan kita ke dalam mendesaian pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai.19  Joyce dan weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain.20  Istilah pembelajaran menurut Undang-Undang sistem pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pembelajaran diartikan sebagai “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan ______________    19Langga Cintia Dessi, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Number head 
Together untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Matematika Pokok Bahasan 
Hubungan Antar SatuanKelas III di MI Nurul Huda Raji Demak Tahun Ajaran 
2014/2015Skripsi”, (Fakultas ilmu pendidikan: Universitas Salatiga), h. 26-27.     20Rusman, Model-Model Pembelajaran Kooperatif, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2011), h.133. 



17    belajar.21 Sedangkan dalam buku Trianto,“pembelajaran Merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik di mana antara keduanya terjadi komunikasi yang terararh menuju pada suatu target yang telah ditentukan sebelunya.”22 Adapun pengertian pembelajaran menurut Gagne dan Briggs adalah “suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar anak didik yang berisi serangkain peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhui dan mendukung terjadinya proses belajar anak didik.23  Dari pendapat para ahli diatas dapat dipahami bahwa Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam proses belajar. Salah satu model yang dapat melibatkan banyak siswa dalam menelaah materi yangtercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka tehadap isi pembelajaran tersebut. 
 Numbered Heads Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama. pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen pada tahun 1993 untuk melibatkanbanyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pembelajaran tersebut.24 Numbered Heads Together adalah model pembelajaran bertuk ______________    21Ahmad Susanto, Teori Belajar mengajar disekolah Dasar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), h. 19.    22 Trianto, Mendesain Model pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), h. 22.    23Syaiful Bahri Djamara, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 51    24  Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana,2011), h. 82. 



18    nomor yang diletakkan atas kepala dengan tujuan untuk memudahkan guru dalam melihat aktifitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi yang akan dipresentasikan didepan kelas. Model Numbered Heads Together (NHT) menekankan siswa untuk dapat berinteraksi antara siswa yang lain untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan.25Proses pembelajaran dengan menggunakan model Numbered 

Heads Together (NHT) dapat membuat siswa lebih aktif dan termotivasi dalam belajar dan juga model ini mendorong siswa untuk berfikir dalam suatu tim dan berani tampil mandiri.26 Pada model ini siswa di bagi dalam bentuk kelompok dan masing-masing anggota kelompok diberi tugas dan juga setiap siswa mendapatkan nomor kepala yang berbeda-beda. Siswa harus bisa bekerja sama dalam memahami setip tugas yang diberikan oleh guru. Yang nantinya saat siswa mempresentasi hasil diskusinya didepan kelas tanpa mengetahui nomor berapa yang akan di panggil oleh guru. Jika nomor yang dipanggil secara acak akan memastikan siswa benar-benar terlibat dalam diskusi kelompok. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT), adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan nomor dikepala. Sehingga guru akan memanggil salah satu nomor yang ______________  25Muslim Ibrahim, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: Press UNESA, 2000), h. 51  26Dyah Kartika Sari, Peningkatan Hasil Belajar IPS Menggunakan Model Kooperatif 

Tipe Numbered Heads Together (NHT) Pada Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar, (Jurnal Penelitian Pendidikan vol.34 Nomor 1 Tahun 2017),h.10 



19    diinginkan. dan bagi nomor yang terpanggil harus mempresentasikan hasil diskusinya. 2. Langkah-langkah Model PembelajaranNumbered Heads Together  Dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintak NHT atau langkah-langkah model pembelajaran Numbered Heads Together sebagai berikut: a. Fase 1: Penomoran,Dalam fase ini, guru membagi siswa kedalam kelompok 3-5 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor Antara 1 sampai 5. b. Fase 2: Mengajukan Pertanyaan, guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat Tanya. Misalnya “Berapakah jumlah gigi orang dewasa?”. Atau berbentuk arahan,misalnya “pastikan setiap orang mengetahui 5 buah ibu kota provinsi yang terletak di Pulau Sumatra.” c. Fase 3: Berpikir bersama,siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan menyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. d. Fase 4: Menjawab,guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.27 ______________    27Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif…, h. 83. 



20     Sedangkan Menurut Muhammad Thobroni dan Arif mustofa adapun langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran NHT dapat dilakukan dengan beberapa fase atau langkah yaitu sebagai berikut: a. Langkah1: Penomoran (Numbering), dalam langkah ini, guru membagi siswa menjadi beebrapa kelompok atau tim yang beranggota 3-5 orang dan memberi mereka nomor sehingga setiap siswa dalam tim tersebut memiliki nomor yang berbeda. b. Langkah 2: Pengajuan Pertanyaan (Questioning), pada langkah kedua ini guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa, pertanyaan dapat bervariasi. c. Langkah 3: Berpikir Bersama (Head Together),selanjutnya dilangkah ketiga para siswa berpikir bersama untukmenyatukan pendapatnya terhadap pertanyaan yang diberikan guru, dan menyakinkan bahwa setiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tersebut. d. Langkah 4: Pemberian Jawaban (Answering), dilangkah keempat ini guru memanggil suatu nomor tertentu dan para siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan awaban untuk seluruh kelas.28  Berdasarkan langkah-langkah diatas dapat diatas dapat dipahami bahwa model pembelajaran Numberered Heads Together yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan cara berkelompok, setiap siswa dalam kelompok diberi ______________     28Muhammad Thobroni dkk, Belajar dan pembelajaran, pengembang Wacana dan 
praktik pembelajaran dalam pembangunan Nasional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 293. 



21    nomor, lalu guru mengajukan pertanyaan kepada siswa kemudian masing-masing kelompok mendiskusikannya, setelah itu guru memanggil salah satu nomor untuk mempresentasikan hasil diskusinya.  Penomoran merupakan inti dari pembelajaran NHT yang menyebabkan setiap siswa harus selalu siap dan harus memahami soal. Hal tersebut akan membuat memuat setiap masing-masing siswa bertanggung jawab untuk mengerti dan memahami akan materi pembelajaran. 3. Kelebihan Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)  Adapun Kelebihan dari Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT)yaitu: a. Dapat meningkatkan kerja sama diantara siswa, antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. b. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa bersama-sama, sehingga semua ikut berkeja sama di dalam kelompoknya masing-masing. c. Melatih siswa menyatukan pikiran, antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. d. Melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain, tidak ada saling menyelahkan satu sama lain, setiap siswa bebas mengeluarkan pendapatmya masing-masing. e. Setiap siswa melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, agar dapat menguasai bahan yang telah di diskusikan secara bersama-sama. 



22    f. Siswa menjadi siap semua karena guru akan menunjuk salah satu nomor.29dengan adanya model Numbered Heads Together (NHT) siswa dapat bekerja sama dalam melakukan diskusi. 4. Kekurangan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)  Adapun Kekurangan dari Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) yaitu: a. Siswa merasa binggung, apabila mereka tidak sepenuhnya memahami materi. b. Memerlukan banyak waktu, dikarenakan setiap siswa harus berdiskusi dan masing-masing siswa harus memahami materi agar mereka siap, apabila salah satu dari mreka dipanggil untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. c. Sulit menyatukan pikiran, dikarenakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya berbeda pendapat. d. Sering terjadi pedebatan yang kurang bermanfaat, yang menyebabkan waktu terbuang sia-sia. B. Media Gambar  1. Pengertian Media Gambar  Media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar dari pada tulisan, apalagi jika ______________    29Lailatul Haniyah, Model pembelajaran Tipe NHT (Numbered Heads Together) disertai 
Metode Eksperimen Pada Pembelajaran IPA Fisika SMP, (Jurnal Pembelajaran Fisika ISSN 2301-9794), h.163. 



23    gambarnya dibuat dan disajikan adalah baik.30 Media juga diartikan alat untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran.   Kata media berasal dari Bahasa latin medius yang secara harfiah berarti “tengah” ‘pengantar’. Media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran.31 Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi, yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.32 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan media gambar media yaitu media menyampaikan suatu hal dalam proses pembelajran. Dan juga dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar juga bisa menerapkan media gambar semenarik mungkin agar siswa termotivasi untuk belajar.   Adapun fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang penggunaan media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar. Dan juga melalui penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa.      ______________    30Arif Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 29 31Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3  32Pupuh Fathurrohman dan Sobry Suktino, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: PT Refika Aditama), h.65 



24    2. Fungsi Media Gambar  Secara garis besar fungsi penggunaan media gambar adalah seebagai berikut: a. Fungsi edukatif, yakni artinya mendidik dan memberikan Pengaruh positif pada pendidikan. b. Fungsi sosial, memberikan informasi yang autentik dan pengalaman berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada setiap orang. c. Fungsi ekonomis, meningkatkan produksi melalui pembinaan prestasi kerja secara maksimal. d. Fungsi politik, berpengaruh pada politik pembangunan. e. Fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan menimbulkan ciptaan baru, termasuk pola usaha penciptaan teknologi yang modern.33   Sedangkan dalam buku Pupuh Fathurroman fungsi-fungsi media pengajaran itu diaplikasikan dalam proses belajar mengajar, maka terlihat perannya sebagai berikut: a. Media yang digunakan guru sebagai penjelas dari keterangan terhadap suatu bahan yang guru sampaikan. b. Media dapat memunculkan permsalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses pembelajaran. Paling tidak ______________    33  Hamalik, Media pendidikan. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),h. 34 



25    guru dapat memperoleh media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa. c. Media sebagai sumber belajar bagi siswa. Media sebagai bahan konkrit berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik individual maupun kelompok.  Oleh kerena itu dengan adanya media gambar dapat memudahkan guru dalam menjelaskan suatu materi, siswapun lebih termotivasi untuk belajar dan lebih semangat,apalagimedia gambar yang ditampilkan menarik dan bervariasi. 3. Karakteristik Media Gambar a. Harus autentik, artinya dapat menggambar objek/peristiwa seperti siswa melihat langsung. b. Sederhana, komposisinya cukup kelas menunjukkan bagian-bagian pokok dalam gambar tersebut. c. Ukuran gambar proposional, sehingga siswa mudah membayangkan ukuran sesungguhnya benda/objek yang digambar d. Memadukan antara keindahan dengan kesesuaiannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. e. Gambar harus massage. Tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus, sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  



26    4. Kalebihan dan Kekurangan Media Gambar  Atas dasar karakteristik tersebut maka media gambar memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut: a. Kelebihan Media Gambar adalah: 1) Sifatnya konkrit dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah, jika dibandingkan dengan bahasa verbal. 2) Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu 3) Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan alat indra 4) Memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan untuk semua orang tanpa memandang umur sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalah pahaman. 5) Harganya murah dan mudah didapat serta digunakan. b. Kekurangan Media Gambar 1) Hanya menampilkan persepsi indera mata, ukurannya terbatas hanya dapat terlihat oleh sekelompok siswa. 2) Gambar diinterprestasikan secara personal dan subyektif dalam pembelajaran.34 Oleh karena dari dari kelebihan dan kekurangan media gambar dapat disimpulkan bahwasanya setiap media yang digunakan baik itu media gambar, media visual dll. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan disinilah dibutuhkan guru yang professional dalam mengelola media yang digunakan semenarik ______________  34Aristo Rahadi, Media Pembelajaran, (Jakarta: Dikjen Dikti Depdikbud, 2003), h. 27-28  



27    mungkin dan kreatif sehingga siswa akan mudah memahami maksud dari media yang digunakan oleh guru.  Menurut Sudjana tentang cara siswa belajar melalui media gambar adalah sebagai berikut: 1. Ilustrasi gambar merupakan Perangkat pengajaran yang dapat menarik minat belajar siswa secara efektif. 2. Ilustrasi gambar merupakan Perangkat tingkat abstrak yang dapat ditafsirkan berdasarkan pengalaman di masa lalu melalui penafsiran kata-kata. 3. Ilustrasi gambar membantu para siswa membaca buku pelajaran terutama dalam menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi teks yang menyertainya. 4. Dalam booklet, pada umunya anak-anak lebih menyukai setengah atau satu halaman penuh bergambar disertai beberapa petunjuk yang jelas. 5. Ilustrasi gambar isinya harus dikaitkan dengan kehidupan nyata agar minat siswa menjadi efektif. 6. Ilustrasi gambar isinya hendaknya di atas sehingga tidak bertentangan dengan gerakan mata pengamat, dan bagian-bagian yang paling penting dari ilustrasi itu harus dipusatkan dibagian sebelah kiri atas media gambar.35Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya media gambar dapat menarik minatsiswa untuk belajar.  C. Hasil Belajar 1. Pengertian Hasil Belajar  Hasil belajar sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, hasil belajar merupakan tujuan yang diharapkan setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Hasil belajar juga diartikan suatu pengetahuan yang diperoleh pada akhir pembelajaran melalui suatu tes yang berkaitan dengan bahan atau materi mengenai kegiatan belajar.36Dalam melakukan proses belajar mengajar ______________    35 Sujdana, Media Pengajaran, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2001), h.12   36 Muhammad Thobroni, Belajar dan Pembelajaran. (Jojakarta: Ar-ruzz Media, 2013), h.18 



28    guru akan menilai hasil belajar setiap siswa. Menurut Muhbbin Syah, hasil belajar adalah peningkatan ilmu pengetahuan, kemahiran kecakapan serta adanya perubahan tingkah laku.   Sedangkan menurut Hamalik mengatakan bahwa, “Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut”, seperti halnya dari tidak mengerti menjadi mengerti.37 Oleh karena itu dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang, dari tidak tau sama sekali menjadi tau, hasil belajar juga merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan dari jenjang pendidikan. Dikarenakan dengan adanya belajar akan terjadi perubahan dalam diri setiap mausia sebagai hasil dari ilmu yang telah dipelajarinya. 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar dan Hasil Belajar  Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Adapun faktornya dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor ekternal.  Di dalamnya membicarakan faktor internal, akan dibahas menjadi  a. Faktor Jasmaniah 1) Faktor kesehatan Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara ______________ 37Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan- Kesulitan Belajar, (Bandung: Tarsito, 2007), h. 30 



29    selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah. 2) Cacat tubuh Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khususatau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu. b. Faktor Psikologis Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 1) Intelegensi Menurut J. P. Chaplin, intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 2) Perhatian Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan obyek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya.    



30    3) Minat Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian sfatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. 4) Bakat Bakat atau aptitude menurut Hillgard adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Orang yang berbakat mengetik, misalnya akan lebih cepat dapat mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang lain yang kurang/tidak berbakat di bidang itu.38 5) Motif Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak/pendorong. 6) Kematangan Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Misalnya anak dengan kakinya sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis, dengan otaknya sudah siap untuk berpikir abstrak, dan lain-lain. Kematangan belum berarti anak ______________    38 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 54-57 



31    dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. Dengan kata lain anak yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang). Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 7) Kesiapan Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seeseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. c. Faktor Kelelahan Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlahat denngan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi kekacauan substansi pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan baik secara jasmani maupun rohani dapat dihilangkan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Tidur 2) Istirahat 3) Mengusahakan variasi dalam belajar, juga dalam bekerja 



32    4) Menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran darah, misalnya obat gosok 5) Rekreasi dan ibadah teratur 6) Olahraga secara teratur Mengimbangi makan dengan makanan yeng memenuhi syarat-syarat kesehatan, misalnya yang memenuhi empat sehat lima sempurna Jika kelelahan sangat serius cepat-cepat menghubungi seorang ahli, misalnya dokter, psikiater, konselor, dan lain-lain. d. Faktor Eksternal faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 1. Faktor Keluarga  Siswa yang belajar akan menerima Pengaruh dari keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi Antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. a) Cara Orang Tua Mendidik Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo dengan pertannyaannya yang menyatakan bahwa: keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, Negara dan dunia. Melihat pernyataan di atas, dapatlah dipahami betapa pentingnya peranan keluarga di dalam pendidikan anaknya. Cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajarnya. Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaaknya. Misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tiadak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau 



33    tidak, tidak mau tahu bagaimanakah kamajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain,  dapat menyebabkan anak tidak/ kurang berhasil dalam belajarnya. Mungkin anak sendiri sebetulnya pandai, tetapi karena cara belajarnya tidak teratur, akhirnya kesukaran- kesukaran menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam belajarnya dan akhirnya anak malas belajar. Hasil yang didapatkan, nilai/hasil belajarnya tidak memuaskan bahkan mungkin gagal dalam studinya. Hal inidapat terjadi pada anak dari keluarga yang kedua orangtuanya terlalu sibuk mengurus pekerjaan mereka atau kedua orang tua memang tidak mencintai anaknya. Mendidik anak dengan cara memanjakannya adalah cara mendidik yang tidak baik.39 Orang tua yang terlalu kasihan terhadap anaknya tak sampai hati untuk memaksa anaknya belajar,bahkan membiarkan saja jika anaknya tidak belajar dengan alasan segan, adalah tidak benar, karena jika hal itu dibiarkan berlarut-larut anak menjadi nakal, berbuat seenaknya saja, pastilah belajarnya menjadi kacau. Mendidik anak dengan cara memperlakukannya terlalu keras, memaksa dan mengejar-ngejar anaknya untuk belajar, adalah cara mendidik yang juga salah, dengan demikian anak tersbut diliputi ketakutan dan akhirnya benci terhadap belajar, bahkan jika ketakutan itu semakin serius anak mengalami gangguan kejiwaan akibat dari tekanan-tekanan tersebut. Orang tua yang demikian biasanya menginginkan anaknya mencapai prestasi yang sangat baik, atau mereka mengetahui bahwa anaknya mencapai prestasi yang sangat baik.Mereka mengetahui bahwa anaknya bodoh tetapi tidak tahu apa yang menyebabkan, sehingga anak di kejar-kejar untuk mengatasi/ mengejar kekurangannya. Disinilah bimbingan ______________    39Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya…, h. 58-62 



34    dan penyuluhan memegang perananan yang penting, anak/siswa yang mengalami kesukaran-kesukaran di atas dapat ditolong dengan memberikan bimbingan belajar yang sebaik-baiknya. tentu saja keterlibatan orang tua akan sanagat mempengaruhi keberhasilan bimbingan tersebut. b) Relasi Antara Anggota Keluarga Relasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi itu misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan pengertian, ataukah diliputi oleh kebencian, sikap yang terlalu keras, ataukah sikap yang acuh tak acuh dan sebagainya. Begitu juga jika relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain tidak baik, akan dapat menimbulkan problem yang sejenis. Sebetulnya relasi Antara anggota keluarga ini erat hubungannya dengan cara orang tua mendidik. uraian cara orang tua mendidik di atas menunjukkan relasi yang tidak baik, akan dapat menimbulkan masalah-masalah psikologis yang lain. demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahkan relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk mensukseskan belajar anak seendiri. c) Suasana Rumah Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sn   ering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting yang tidak termasuk faktor yang disengaja. Suasana rumah yang gaduh/ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar. Suasana tersebut dapat terjadi pada 



35    keluarga yang besar yang terlalu banyak penghuninya. Suasana rumah yang tegang, ribut dan sering terjadi cekcok, pertengkaran Antara anggota keluarga atau dengan keluarga lain menyebabkan anak menjadi bosan di rumah, suka keluar rumah, akibatnya belajarnya kacau. Rumah yang sering dipakai untuk keperluan-keperluan, misalnya untuk resepsi, pertemuan, pesta-pesta, upacara keluarga dan lain-lain, dapat mengganggu belajar anak. Rumah yang bising dengan suara radio, tape recorder atau TV pada waktubelajar, juga mengganggu belajar anak, terutamauntuk berkonsentrasi. Semua contoh di atas adalah suasana rumah yang memberi Pengaruh negatif terhadap belajar anak. Selanjutnya agar anak dapat belajar dengan baikperlulah diciptakan suasana rumah yang tenang dan tenteram selain anak terasa betah tinggal di rumah, anak juga dapat belajar dengan baik.40 d) Keadaan Ekonomi Keluarga Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, missal makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika kelurga mempuyai cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak teganggu, sehingga belajar anak juga terganggu, akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan teman lain, hal ini pasti akan mengganggu belajar anak, bahkan anak harus bekerja mencari nafkah sebagai pembantu orrang tuanya ______________    40Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,…, h. 63-66 



36    walaupun sebenarnya anak belum saatnya untukbekerja, hal yang begitu juga akan mengganggu belajar anak. Walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang serba kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga yang lemah, justru keadaan yang begitu menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat dan akhirnya sukses besar. Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tua seringmempuyai kecendurungan untuk memanjakan anak. Anak hanya bersenang-senang dan berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada belajar. e) Pengertian Orang Tua Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnyasebisa mungkin kesulitan yang dialami anak di sekolah. Kalau perlu menghubungi guru anaknya, untuk mengetahui perkembangannya. f) Latar Belakang Kebudayaan Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaanyang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar. 2. Faktor Sekolah  Faktor Sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru degan siswa, siswa dengan iswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Berikut ini dibahas faktor-faktor tersebut satu persatu. a) Metode Mengajar 



37    Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus di lalui dalam mengajar. Karena dengan menggunakan metode akan mempengaruhi belajar. Metode mengajar guru yang kuang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. b) Kurikulum Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, mengusai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. c) Relasi Guru Dengan Siswa Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Jadi cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. Di dalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberkannya akibatnya pelajarannya tidak maju. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa menyebabkan proses belajar-mengajar itu kurang lancar. 41 d) Relasi Siswa Dengan Siswa Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana tidak akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara tidak sehat. Jiwa kelas kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing siswa tidak tampak. Siswa yang mempuyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempuyai rasa rendah atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. Menciptakan relasi yang baik antar siswa adalah perlu, agar dapat memberikan Pengaruh yang positif terhadap belajar siswa.  ______________    41 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,…, h.60-64 



38    e) Disiplin Sekolah Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar.Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib. Kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-lain. f) Alat Pelajaran Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu, alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. g) Waktu Sekolah Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari. Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi siswa terpaksa masuk sekolah di sore hari. Di mana siswa harus beristirahat, tetapi terpaksa masuk sekolah, hingga mereka mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan sebagainya. Sebaliknya siswa belajar di pagi hari, pikiran masih segar, jasmani dalam kondisi yang baik.  h) Standar Pelajaran di Atas Ukuran Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu memberi pelaja di atas ukuran standar. Akibatnya siswa merasa kurang mampu dan takut kepada guru. Bila banyak siswa yang tidak berhasil dalam mempelajari mata pelajarannya, guru semacam itu merasa senang.  Tetapi berasarkan teori belajar, yang mengingat perkembangan psikis dan kepribadian siswa yang berbeda-beda, hal tersebut tidak boleh terjadi. Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan 



39    siswa masing-masing. Yang penting tujuan yang telah di rumuskan dapat tercapai. i) Keadaan Gedung Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka masing-masing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai didalam setiap kelas. Bagaimana mungkin mereka dapat dengan enak, kalau kelas itu tidak memadai bagi setiap siswa? j) Metode Belajar Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat akan efektif pula hasil belajar siswa itu.  k) Tugas Rumah  Waktu belajar terutama adalah di sekolah, di samping untuk belajar waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Maka diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang harus dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak mempuyai waktu lagi untuk kegiatan yang lain.42 3. Faktor Masyarakat Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi keberadaannya siswa dalam masyarakat. Adapun kegiatan siswa dalam masyarakat diantarnya: a) Kegiatan Siswa Dalam Masyarakat Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyrakat yang terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain, ______________    42 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,... h. 65-69 



40    belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktu. b) Mass Media Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop,radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik dan lain. Semuanya itu ada dan beredar dalam masyarakat. Mass media yang baik memberi Pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. c) Teman Bergaul Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya dari pada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang bersifat buruk juga. d) Bentuk Kehidupan Masyarakat Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempuyai kebiasaan yang tidak baik, akan berpengaruh jelek kepada anak (siswa) yang berada di situ. 43 Oleh karena itu hasil belajar sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui pemahaman siswa. 3. IPS  Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi. Jadi pekerjaan itu adalah ______________    43  Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,…,70-71 



41    suatu kegiatan atau aktivitas yang di lakukan oleh manusia. Bekerja menjadi salah satu cara manusia dalam mempertahankan hidupnya, beberapa pekerjaan sangat dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal. Apakah mereka tinggal di dataran tinggi atau di dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif rendah yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi terletak di atas 700 meter dari permukaan laut.  Adapun tujuan orang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan pendapatan, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik atau lebih layak. Namun tujuan utama orang bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup.44Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua. Pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Kedua,pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang kegiataannya membuat barang. Sedangakan pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang hasil kerjanya dapat dirasakan oleh konsumennya. a. Jenis Pekerjaan yang Menghasilkan Barang Di Dataran Tinggi 1) Petani   Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengolaan tanah dan bercocok tanam dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman. Petani termasuk pekerjaan yang berada di dataran tinggi dan menghasilkan barang seperti padi, jagung, ______________  44 Rifan Fajrin, Materi Pelajaran IPS kelas 3 SD Materi Jenis-jenis Pekerjaan, (Diakses: 20 Desember 2019) http://www.rifanfajrin.com/2016/02/materi-pelajaran-ips-kelas-3-sdjenis.html. 



42    sayuran, dan buah-buahan. Pertanian terdiri atas dua jenis, yaitu pertanian rakyat dan pertanian perkebunan.45 a. Pertanian rakyat yaitu usaha pertanian yang jenis tanamannya biasanya menghasilkan bahan makanan pokok. Misalnya padi, jagung, ketela pohon dan lainnya. Lahan pertanian rakyat berupa ladang, tegalan dan sawah.       Gambar 2.1 Petani  b. Pertanian perkebunan yaitu usaha pertanian yang biasanya menghasilkan jenis tanaman berupa tanaman perdagangan. Misalnya, teh, kopi, cengkeh, kelapa sawit, tembakau, lada, kapas, tebu dan lainnya. Tanaman tebu dapat diolah menjadi gula kemudian dapat dijual di pasar dan menghasilkan uang dan begitu juga dengan tanaman lainnya.      ______________  45Ratih Hurriyati, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas III, (Jakarta: Habsya Jaya, 2009), 53-55. 



43        Gambar 2.2 Pekebun Teh dan Karet 2. Peternak   Peternak juga termasuk pekerjaan yang berada di dataran tinggi. Peternak adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Misalnya, peternakan ayam, itik, kambing, sapi, domba dan lainnya. Seseorang beternak ayam dan itik dapat menghasilkan telur dan daging dari ayam dan itik tersebut, beternak sapi dan kambing menghasilkan daging, kulit dan susu dan juga sapi dapat digunakan untuk membajak sawah, beternak domba menghasilkan daging, susu dan bulu domba.46       ______________  46Umadlir Abidah, Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Materi Jenis-jenis 
Pekerjaan dengan Metode Concept Mapping Siswa Kelas III Di MI Miftahul Akhlaqiyah (Semarang: Skripsi, 2015), h. 25.                                      Gambar 2.3 Peternak Sapi 



44    3. Jenis Pekerjaan yang Menghasilkan Barang di Dataran Rendah 1. Nelayan   Nelayan merupakan pekerjaan yang berada di dataran rendah. Nelayan adalah orang yang mata pencahariaannya menangkap ikan di laut. Para nelayan menangkap ikan di laut dengan menggunakan alat jala. Hasil tangkapan ikannya biasanya di jual di pasar untuk mendapatkan uang.       Gambar 2.4 Nelayan 2. Percetakan    Percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal, tulisan dan gambar terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak. Percetakan juga merupakan bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi.                                      Gambar 2.5 Mesin Percetakan  3. Pengrajin    Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat dan menghasilkan barang kerajinan. Hasil kerajinannya antara lain berupa hiasan dinding, kain tenun, batik dan lainnya. Hasil kerajinan dapat digunakan 



45    sebagai cinderamata atau souvenir. Ada juga pengrajin kayu yang dibuat menjadi almari, rotan dibuat menjadi kursi, rak buku, hiasan dan lain-lain.  Gambar 2.6 Pengrajin Rotan     4. Penjahit   Penjahit atau tailor adalah orang yang pekerjaannya menjahit pakaian. Misalnya, menjahit kemeja, membuat baju, membuat celana, rok, jas dan lain sebagainya.            Gambar 2.7 Penjahit 5. Koki    Koki adalah orang yang pekerjaannya membuat makanan kemudian disajikan kepada pelanggan. Koki bekerja untuk melayani pembeli dan menyiapkan makanan. Misalnya, membuat aneka macam masakan dan membuat roti.     Gambar 2.8 Koki Roti 



46     4. Jenis Pekerjaan yang Menghasilkan Jasa Didaratan Rendah 1. Sopir  Sopir adalah orang yang bekerja mengantarkan penumpang ke tempat tujuan penumpang tersebut. Sopir dapat memberikan pelayanan antar dan keamanan bagi penumpang. Dengan bekerja sebagai sopir bisa mendapatkan uang dengan jasa mengantarkan penumpang ke tempat tujuan.  Gambar 2.9 Supir Bus 2. Dokter    Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan. Dokter berjasa dengan merawat pasien, misalnya di rumah sakit dan puskesmas atau klinik kesehatan dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien dengan penuh tanggung jawab.                                Gambar 2.10 Dokter  3. Guru     Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, mendidik, dan membimbing siswanya dalam belajar di sekolah. Dengan jasa guru, siswa 



47    mendapatkan pengetahuan, wawasan, ilmu pengetahuan serta dapat mencerdaskan anak bangsa.     Gambar 2.11 Guru    Pemangkas rambut yaitu pekerjaan memotong rambut. Jasa yang diberikan pemangkas rambut yaitu memotong dan merapikan rambut. Hasilnya rambut kita akan rapi. Dari jasa memotong rambut ini bisa mendapatkan upah atau uang.     Gambar 2.12 Pemangkas Rambut  5. Montir     Montir bekerja memperbaiki kendaraan. Jasa montir dapat kita rasakan dari kendaraan yang nyaman digunakan setelah diperbaiki.  Gambar 2.13 Montir    4. Pemangkas Rambut  



48    6. Wartawan     Wartawan adalah orang yang mencari dan menyusun berita. Dengan jasa wartawan masyarakat dapat mengetahui kejadian penting yang diliput dalam majalah, surat kabar, radio, dan televisi.           Gambar 2.14 Wartawan  7. Polisi     Polisi adalah orang yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dengan jasa polisi ketertiban lalu lintas dapat terjaga aman dan tertib.       Gambar 2.15 Polisi 8. Pilot     Pilot adalah orang yang bertugas untuk menerbangkan pesawat terbang. Dengan jasa pilot pengguna atau penumpang pesawat dapat memenuhi keinginannya ke tempat tujuan.    



      9. Arsitek     Arsitek adalah orang yang merancang bangunan, denah kebun, atau kompleks perumahan. Orang yang akan membangunjasa arsitek.Tukang bangunan akan dipermudah dengan adanya rancangan arsitek.47    Setiap jenis pekerjaan terlibekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Secara umum kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Adapun jenis kegiatan ekonomi yaitu:1. Kegiatan Produksi  Kegiatan produksi adalah suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Contohnya perusahaan pembuat roti yang menghasilkan berbagai produk roti untuk memenuhi permintaan pasar. ______________  47Rina kartika, Mandiri, 2000), 5.           Gambar 2.16 Pilot Arsitek adalah orang yang merancang bangunan, denah kebun, atau kompleks perumahan. Orang yang akan membangun rumah memerlukan Tukang bangunan akan dipermudah dengan adanya rancangan        Gambar 2.17 Arsitek jenis pekerjaan terlibat dalam satu kegiatan ekonomi. ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Secara umum kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi. Adapun jenis kegiatan ekonomi yaitu:Kegiatan Produksi  Kegiatan produksi adalah suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Contohnya perusahaan pembuat roti yang agai produk roti untuk memenuhi permintaan pasar. Rina kartika, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI, (Yogyakarta: CV 49  Arsitek adalah orang yang merancang bangunan, denah kebun, atau rumah memerlukan Tukang bangunan akan dipermudah dengan adanya rancangan at dalam satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Secara umum kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi. Adapun jenis kegiatan ekonomi yaitu: Kegiatan produksi adalah suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Contohnya perusahaan pembuat roti yang agai produk roti untuk memenuhi permintaan pasar.  , (Yogyakarta: CVKeluarga 



50                                                     Gambar 2.18 Pembuatan Roti 2. Kegiatan Distribusi Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Pihak melakukan distribusi disebut distributor. Contoh distribusi yaitu: pengangkutan barang, agen surat kabar, agen penyalur bahan makanan mentah, promosi barang dan sebagainya.                  Gambar 2.19 Pengangkutan Barang 3. Kegiatan Konsumsi  Kegiatan konsumsi adalah aktivitas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan dan minuman dari restoran, membeli pakaian di toko dan sebagainya.                           Gambar 2.20 Membeli Pakaian  



51    Tabel 2.1 Contok kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar No Kegiatan Jenis Pihak yang Diuntungkan Keuntungan yang Didapatkan 1. Bertani dan menangkap ikan di laut Produksi Masyarakat yang membutuhkan makanan dan lauk Kebutuan primer dapat terpenuhi 2. Menjual pakaian dan menjual semen Distribusi  Masyarakat yang membutuhkan pakaian dan membuat bangunan  Kebutuhan sekunder terpenuhi 3. Nasi, buah dan sayur Konsumsi  Pedagan bahan makanan dan masyarakat yang membutuhkan makanan Pedagang mendapatkan uang, dan pembeli mendapatkan bahan makanan.   4.  IPA Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup lebih sejahtera yang ada di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam terdapat dimana sajaseperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara dan lainnya. Sebagai contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan hewan, dan banyak lagi lainnya.  a.  Jenis-jenis Sumber Daya Alam  Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.   



52    1. Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbaharui    Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakkan. Karena dapat dikembangbiakkan, sumber daya alam ini bisa lestari atau tidak dapat habis. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam lestari secara alami di antaranya, yaitu air, tanah, udara dan matahari. a) Hewan   Hewan dapat dikembangbiakkan dengan beranak dan bertelur. Sumber daya alam hewan meliputi hewan ternak, unggas, dan ikan.       Gambar 2.21 Ayam  b) Tumbuhan   Tumbuhan dikembangbiakkan dengan biji, tunas, dan spora. Selain itu, juga bisa dengan cangkok, stek, okulasi, dan mengenten. Sumber daya alam tumbuhan di antaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan.         Gambar 2.22 Hutan Tropis     



 c) Air  Air merupakan sumber daya alam meskipun digunakan terusSemua air di muka bumi mengalami penguapan. Uap air naik ke atas menjadi awan dan berubah menjadi hujan.d) Tanah  Tanah juga merupakan sumber daya alam lestari. Secara alami tanah mengalami proses pembentukan mulai lapisan atas sampai lapisan bawah. Pembentuk tanah antara lain humus, pelapukan batu, dan pelapukan material gunung api.e) Udara  Udara adalah sumber daya alam lestari. Di dalam udara terkandung beberapa macam jenis zat atau gas yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. manusia dan hewan bernafas mengambil  Air merupakan sumber daya alam lestari. Air tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Air mengalami perputaran atau siklus. Semua air di muka bumi mengalami penguapan. Uap air naik ke atas menjadi awan dan berubah menjadi hujan.             Gambar 2.23 Siklus Air  Tanah  Tanah juga merupakan sumber daya alam lestari. Secara alami tanah mengalami proses pembentukan mulai lapisan atas sampai lapisan bawah. Pembentuk tanah antara lain humus, pelapukan batu, dan pelapukan material gunung api.       Gambar 2.24 Tanah Humus  Udara  Udara adalah sumber daya alam lestari. Di dalam udara terkandung beberapa macam jenis zat atau gas yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. manusia dan hewan bernafas mengambil 53  lestari. Air tidak akan habis menerus. Air mengalami perputaran atau siklus. Semua air di muka bumi mengalami penguapan. Uap air naik ke atas menjadi Tanah juga merupakan sumber daya alam lestari. Secara alami tanah mengalami proses pembentukan mulai lapisan atas sampai lapisan bawah. Pembentuk tanah antara lain humus, pelapukan batu, dan pelapukan Udara adalah sumber daya alam lestari. Di dalam udara terkandung beberapa macam jenis zat atau gas yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. manusia dan hewan bernafas mengambil 



54    oksigen dan mengeluarkan karbondioksida ke udara. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengambil karbondioksida dan mengeluarkan oksigen ke udara. Peristiwa ini berlangsung terus menerus dan membentuk siklus udara.  f) Matahari   Matahari merupakan sumber daya alam lestari. Sinar matahari menjadi sumber tenaga bagi makhluk hidup di bumi.      Gambar 2.25 Matahari  2. Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbaharui  Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis setelah dipakai. Sebagian besar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa barang tambang. Barang tambang terdiri atas barang tambang sumber energi, barang tambang logam dan barang tambang industri. a. Barang Tambang Sumber Energi    Barang tambang sumber energi meliputi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. 1) Minyak Bumi 



55    Minyak bumi berasal dari jasad renik dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu, tertimbun lumpur dan terkubur di bawah tanah atau di dasar laut. Endapan minyak bumi yang ditambang masih berupa lumpur atau minyak mentah. Minyak mentah diangkut ke kilang minyak diolah menjadi produk bahan bakar dan minyak pelumas. Produk bahan bakar di antaranya berupa bensol (avtur), bensin, minyak tanah, dan solar. Residu pengolahan berupa paselin, lilin, dan aspal. Badan Usaha Milik Negara yang mengelola minyak bumi adalah PT. Pertamina. 2) Gas Alam  Pertambangan gas alam biasanya satu lokasi dengan penambangan minyak bumi. Gas alam diolah di kilang minyak menjadi gas LPG (Liquid Petroleum Gas) atau gas Elpiji.  Gambar 2.26 Kilang Minyak  3) Batubara  Batubara juga merupakan sumber daya alam bahan bakar. Batubara terbentuk dari tumbuhan yang telah mati dan tertimbun tanah selama jutaan tahun. Tumbuhan itu kemudian memadat dan membentuk tanah gambut yang mengeras menjadi batu dan disebut batubara.  



56            Gambar 2.27 Batubara  4) Barang Tambang Logam Barang tambang logam di antaranya adalah tembaga, bauksit, besi, timbah, emas, perak, nikel, dan mangan. a.) Tembaga adalah logam lunak. Jika dicampur dengan logam timah atau seng menjadi perunggu.  Gambar 2.28 Tembaga  b.) Bauksit adalah bahan baku pembuatan aluminium. Aluminium adalah logam yang ringan, kuat dan tahan karat.  Gambar 2.29 Bauksit  c.) Besi adalah bahan logam yang paling banyak digunakan dalam industri. 



57     Gambar 2.30 Besi  d.) Timah adalah logam lunak, ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam.  Gambar 2.31 Timah   e.) Emas adalah logam mulia yang bernilai tinggi dan mahal harganya.  Gambar 2.32 Emas  f.) Perak adalah logam yang berwarna putih tidak mengkilat.  Gambar 2.33 Perak      



58    g.) Nikel adalah logam mengkilat tahan karat.  Gambar 2.34 Nikel  h.) Mangan adalah logam yang bersifat mengeraskan.  Gambar 2.35 Mangan  5) Barang Tambang Industri  Barang tambang industri antara lain kapur dan asbes. a.) Kapur adalah barang tambang yang terjadi dari pelapukan binatang karang. b.) Asbes adalah barang tambang yang berbentuk serat dan tahan panas.48 b. Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam   Pelestarian adalah suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Kita perlu melestarikan sumber daya alam baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. ______________  48Sutoyo Leo Agung,IPS 4: untuk SD/MI Kelas 4,(Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 47-51. 



59      Berikut inibeberapa usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut:            Melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Penebangan hutan harus melalui prosedur yang benar, misalnya dengan memilih pohon yang sudah tua dan membiarkan pohon yang masih muda. Penebangan pohon juga harus disertai dengan penanaman kembali supaya di kemudian hari fungsi pohon yang ditebang dapat diganti oleh pohon baru. 1. Tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan, misalnya titik api setelah mengadakan kegiatan kemah di kawasan hutan. Titik api tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan, sehingga hutan gundul dan polusi udara.  2. Selain di wilayah hutan, penghijauan juga perlu dilakukan di daerah aliran sungai agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan pendangkalan sungai. Pendangkalan di sepanjang aliran sungai dapat menimbulkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. 3. Untuk mengurangi pencemaran udara, penghijauan juga dapat dilakukan di daerah perkotaan. Penghijauan dilakukan dengan menanam pohon di lahan-lahan kosong dan memperbanyak jalur hijau. 4. Selain penanaman pohon, penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara juga harus dikurangi semaksimal mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi jumlah kendaraan pengguna bahan bakar minyak, menggunakan kendaran 



60    secara efektif dan efisien, atau mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Industri-industri yang umumnya menggunakan bahan bakar minyak sebaiknya juga berlokasi di wilayah yang jauh dari pemukiman masyarakat, untuk mencegah dampak yang buruk terhadap kesehatan masyarakat. 5. Mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari terjadinya kebocoran minyak di daerah pertambangan lepas pantai. Selain itu, pemakaian air dengan hemat, membuat lubang untuk peresapan air hujan, penghutanan pada lereng-lereng yang gundul, dan pengolahan kembali air limbah industri. 6. Kerusakan tanah dapat dicegah dengan tidak melakukan kegiatan ladang berpindah. Setelah ditanami suatu jenis tanaman, lahan pertanian sebaiknya ditanami dengan tanaman lain. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan tanah akibat ketidakseimbangan nutrisi di dalamnya. Sementara itu, untuk mencegah erosi dapat dilakukan dengan membuat sengkedan atau terasering pada lahan pertanian miring, menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong, dan mencegah terjadinya polusi tanah.49    ______________  49Diana Puspa Karitas, dkk, Cita-citaku: Buku Guru Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Edisi Revisi (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 60 



61    c. Manfaat Sumber Daya Alam 1. Dari hewan ternak, unggas, dan ikan yang dibudidayakan dapat dimanfaatkan seperti berikut ini: a) Daging, telur, dan ikan digunakan untuk lauk pauk. b) Susu dan madu untuk minuman kesehatan. c) Kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menarik cikar, kerbau dan sapi untuk membajak sawah. d) Kulit sapi untuk jaket, sepatu, dan tas.  e) Bulu domba untuk kain wool. 2. Dari tumbuhan dan hutan dapat dimanfaatkan seperti berikut: a) Tumbuhan tanaman pangan digunakan sebagai makanan pokok, misalnya padi, jagung, ketela, dan sagu. b) Tumbuhan tanaman industri digunakan untuk bahan industri dan perdagangan. Misalnya karet untuk industri ban dan sepatu, kapas untuk industri tekstil kelapa sawit untuk industri minyak goreng.  c) Kina untuk obat malaria, kayu untuk industri mebel.  d) Tebu untuk industri gula, dan sebagainya. e) Hutan digunakan untuk mencegah erosi dan banjir, perlindungan hewan dan tumbuhan, serta diambil hasilnya yang berupa kayu, rotan, dan damar. 3. Air digunakan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, mengairi sawah, pembangkit listrik, dan perikanan. 



62    4. Tanah digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, pemukiman, dan sebagainya. Selain itu tanah juga digunakan untuk industri bata, genting dan keramik. 5. Udara digunakan untuk proses pernafasan dan fotosintesis. Selain itu udara digunakan untuk tenaga, misalnya pada ban sepeda atau mobil, perahu layar, dan sebagainya. 6. Sinar matahari berguna untuk proses fotosintesis, penguapan dan penerangan. Dengan sinar matahari hewan tumbuhan dan manusia bisa hidup, dunia menjadi terang. 7. Barang-barang tambang memiliki manfaat di antaranya sebagai berikut: a) Minyak bumi dan gas alam digunakan untuk bahan bakar. b) Batubara dapat digunakan sebagai bahan bakar, zat pewarna, obat anti kuman dan pengawet kayu. c) Tembaga digunakan untuk kabel listrik, perhiasan dan alat rumah tangga. d) Bouksit digunakan sebagai bahan baku pembuatan aluminium untuk badan pesawat terbang dan alat rumah tangga. e) Besi digunakan untuk mesin-mesin, kerangka bangunan dan alat rumah tangga. f) Timah dimanfaatkan untuk alat-alat listrik dan bahan pelapis seng. g) Emas dan perak banyak digunakan untuk perhiasan dan medali. h) Nikel digunakan untuk pelapis besi agar tidak berkarat. 



63    i) Mangan digunakan untuk campuran dalam industri besi baja. j) Batu kapur untuk bahan bangunan dan bahan industri semen. k) Yodium digunakan untuk obat-obatan. l) Asbes untuk bahan kaos lampu, sumbu kompor dan atap bangunan. m) Belerang untuk bahan obat-obatan dan korek api.50 8. Dampak Buruk dari Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Berlebihan   a) Terjadinya disfungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber resapan air akibat penggundulan hutan. Penggundulan hutan juga dapat mengakibatkan bencana kekeringan, banjir, dan tanah longsor. b) Terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan alam.  c) Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air akibat penggunaan bahan peledak dalam mengeksploitasi ikan dan terumbu karang di lautan. Selain membunuh ikan-ikan besar untuk kebutuhan konsumsi, penggunaan bahan peledak juga turut memusnahkan ikan-ikan kecil yang ada di wilayah perairan.  d) Kerusakan tanah terjadi akibat eksploitasi tanah tanpa diikuti dengan peremajaan atau perawatan. Kerusakan tanah dapat juga diakibatkan oleh sistem pertanian dengan metode ladang berpindah.51 ______________  50 Sutoyo Leo Agung, IPS 4: untuk SD/MI Kelas 4..., h. 53-54. 



64      9. Dampak Penggunaan Teknologi Terhadap Pelestarian SDA    Sumber daya alam dan teknologi mempunyai hubungan timbal balik. Keduanya saling memengaruhi. Teknologi memberi pengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Teknologi yang ramah lingkungan dapat mengolah sumber daya alam secara maksimal tanpa merusak habitat yang ada. Misalnya, untuk mengebor sumber daya alam berupa minyak bumi dibutuhkan teknologi canggih agar proses pengeboran tidak merusak alam. Sebaliknya, teknologi yang tidak ramah lingkungan akan membuat lingkungan rusak dan sumber daya alam cepat habis. Pemanfaatan teknologi secara maksimal dibutuhkan pula dalam mengolah sumber daya alam seperti pembuatan kertas dan pembuatan pakaian.  a) Pengaruh teknologi dalam pembuatan kertas. Pembuatan kertas termasuk rumit. Padahal, kertas harus diproduksi dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan lebih banyak kertas, banyak pohon ditebang. Kayu pohon tersebut diolah menjadi bubur kertas yang akhirnya menjadi kertas. b) Membuat pakaian. Pakaian dari bahan sutra lebih susah dibuat daripada pakaian dari bahan kapas. Kepompong sutra harus diurai terlebih dahulu menjadi benang. Dengan teknologi, kepompong-                                                                                                                                                               51Angi St. Anggari, Indahnya Kebersamaan: Buku Guru/Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.-Edisi Revisi, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 66. 



65    kepompong sutra mudah diurai untuk dijadikan benang sebagai bahan pembuat kain sutra.  c) Sumber daya alam dapat membantu aktivitas (pekerjaan) manusia, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya di saat kita ingin menanam pohon tentu saja kita menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana menanam dan memelihara pohon, kemudian teknologi untuk membuat pupuk, teknologi komunikasi untuk mengajak orang-orang menanam pohon kembali, teknologi kamera untuk mendokumentasikan kegiatan kita dan masih banyak lagi teknologi yang mendukung kegaiatan manusia. 10. Hubungan Sumber Daya Alam dengan Keragaman Sosial Budaya dan Mata Pencaharian   Sumber daya alam di negara kita, sangat erat kaitannya dengan kenampakan alam Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan mata pencaharian masyarakat Indonesia. Keragaman sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, antara lain dapat dilihat dari adat istiadat, peralatan dan perlengkapan hidup, alat transportasi, senjata dan alat-alat rumah tangga, kesenian, bahasa, serta sistem kemasyarakatan. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah memiliki adat istiadat, dan budaya yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi.   



66    a) Dataran Tinggi   Di dataran tinggi, sumber daya alam yang dihasilkan misalnya kayu, teh, berbagai sayuran, dan buah-buahan. Sumber daya alam tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam benda yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh, kayu diolah menjadi meja, kursi, dan perabotan rumah tangga.  b) Dataran Rendah    Di dataran rendah, terdapat pantai dan laut, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan, antara lain ikan, terumbu karang, dan garam. Sumber daya alam tersebut berpengaruh terhadap peralatan dan perlengkapan hidup masyarakatnya. Untuk menangkap ikan, masyarakat nelayan membutuhkan peralatan berupa jaring, perahu, dan yang lainnya.52 11. Hubungan Sumber Daya Alam dengan Kegiatan Ekonomi Masyarakat  a. Bentuk Kegiatan Ekonomi Masyarakat  Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut antara lain: pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan kerajinan. 1) Pertanian    Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai petani. Para petani mengolah sumber daya tanah menjadi lahan pertanian. Hasil pertanian terutama bahan makanan, seperti padi, jagung, ketela, ubi, kacang, kedelai, lombok, terong, semangka dan sebagainya. ______________  52Diana Puspa Karitas, dkk, Cita-citaku..., h. 73. 



67    2) Peternakan    Banyak warga masyarakat mengelola sumber daya hewan dengan beternak. Misalnya ternak ayam, itik, burung puyuh, kambing, kerbau, sapi, kuda, dan sebagainya. Hewan ternak dibuatkan kandang khusus. Pada saat-saat tertentu hewan tersebut digembalakan. Itik digembala ke sawah dan sungai. Kambing, kerbau, sapi, dan kuda digembala di padang rumput. Hasil peternakan bermacam-macam antara lain: telur, daging, susu, dan kulit. Ternak sapi, kerbau, dan kuda bisa dimanfaatkan tenaganya. Misalnya kerbau untuk membajak sawah, sapi untuk menarik gerobag, kuda untuk menarik delman atau andong. 3) Perikanan    Penduduk yang pekerjaannya mencari ikan disebut nelayan. Para nelayan menangkap ikan di laut. Sebagian lagi ada yang menangkap ikan di sungai dan danau. Di samping itu ada juga penduduk yang melakukan budidaya ikan di kolam air tawar dan tambak. Hasil perikanan laut, misalnya teri, tongkol, cakalang, kakap, dan sebagainya. Perikanan air tawar menghasilkan ikan mas, lele, nila, mujair, gurami, dan tawes. Sedangkan hasil tambak, yaitu udang dan bandeng. 4) Perindustrian    Perindustrian pada umumnya terdapat di daerah pinggiran perkotaan. Tidak sedikit warga masyarakat yang bekerja di 



68    perindustrian. Kegiatan industri, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, seperti industri kayu lapis mengolah kayu menjadi triplek (kayu lapis). Bahan mentah ialah semua bahan yang diperoleh dari sumber daya alam. Bahan baku adalah barang-barang mentah yang sudah diolah tetapi belum siap dipakai. Ada pula industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, seperti industri roti mengolah tepung menjadi roti. Selain itu juga ada industri yang mengolah bahan mentah langsung menjadi barang jadi, seperti industri sepatu mengolah kulit menjadi sepatu.  5) Kerajinan    Kerajinan adalah mengolah barang menjadi barang yang lebih berguna atau bernilai seni. Misalnya rotan dijadikan kursi, tanah liat dijadikan vas bunga, dan sebagainya. Orang yang membuat barang kerajinan disebut perajin. Barang-barang buatan para perajin tersebut dijual. Hasil penjualan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.53        ______________  53Sutoyo Leo Agung, IPS 4: untuk SD/MI Kelas 4..., h. 56-58. 



69     BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam masalah ini adalah penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research), karena peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian.Penelitian tindakan kelas atau PTK (Classroom Action Research) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Pihak yang terlibat dalam PTK (guru) mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi, dalam pembelajaran di kelas, melalui tindakan bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah-masalah atau memperbaiki situasi.Kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Diimplementasikan dengan benar, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah PTK.54 PTK memiliki peranan penting untuk memperbaiki proses pembelajaran.  Penelitian tindakan kelas PTK (Classroom Action Research) juga dapat diartikan suatu cara memperbaiki dan meningkatkan professionalisme guru, ______________    54Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta:2013), h. 11   



70    karena guru merupakan orang yang paling tau segala sesuatu yang terjadi dalam pembelajaran. Ada beberapa pengertian PTK menurut para ahli di antaranya: 1. Kurt Lewin: penelitian tindakan adalah suatu rangkain langkah yang terdiri atas empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 2. Ebbut: penelitian tindakan adalah kajian dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut.55 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakakan Kelas yaitu untuk menperbaiki proses pembelajaran kea rah         Jadi dalam penelitian tindakan kelas ada tiga unsur atau konsep, yakni sebagai berikut. 1. Penelitian adalah aktifitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah atau penelitian dapat diartikan suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistemmatis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. 2. Tindakan adalah suatu aktifitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar mengajar. 3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru.  Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan ______________    55  Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta:2011), h. 45 



71    pengembangan profesinya.56 Jadi dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dikelas guna untuk memperbaiki proses belajar mengajar kearah yang lebih baik. B. Rancangan  Penelitian  PTK dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang yang di dalamnya terdapat empat siklus yaitu: perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting). Adapun siklus dari penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut:            Gambar 3.1 Bagan Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Resear).   ______________    56  Hamzah, Menjadi peneliti PTK Yang Profesional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 43 Refleksi Perencanaan Siklus I Pelaksanaan Perencanaan Pengamatan Refleksi Pelaksanaan Siklus II Pengamatan 



72    Empat tahap dalam proses penelitian tindakan kelas a. Tahap 1: Menyusun Rancangan Tindakan (Planning)  Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa,mengapa, kapan di mana,oleh siapa, dan bagaiman tindakan tersebut dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan.  b. Tahap 2: Pelaksanaan Tindakan (Acting) Tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu menggunakan tindakan di kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap ke-2 ini pelaksana guru harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar,tidak dibuat-buat.  Dalam refleksi, keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan secara saksama agar sinkron dengan maksud semula. Ketika mengajukan laporan penelitiannya, peneliti tidak melaporkan seperti apa perencanaan yang dibuat karena langsung melaporkan pelaksanaan.57 Oleh karena itu, bentuk dan isi lapornnya harus sudah lengkap menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan, mulai dari persiapan sampai penyelesaian. Banyak di antara karya tulis yang diajukan oleh guru tidak dapat dinilai atau diterima oleh tim penilai karena isi laporannya tidak lengkap. Pada umumnya penulis merasa sudah menjelaskan tahapan metode yang dilaksanakan ______________   57Suharsimi Arikunto,Dkk, Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta:PT Bumi Aksara,2012), h.16-17 



73    dalam tindakan, padahal baru disinggung dalam kajian Pustaka saja, dan belum dijelakan secara rinci bagaimana keterlaksanaanya ketika tindakan terjadi. c. Tahap 3: Pengamatan (Observing) Tahap ke-3, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Sebetulnya sedikit kurang tepat kalua pengamatan ini dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. Jadi, keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Sebutan tahap ke-2 diberikan untuk memberikan peluang kepada guru pelaksanaan yang juga berstatus sebagai pengamat.  Ketika guru tersebut sedang melakukan tindakan, karena hatinya menyatu dengan kegiatan , tentu tidak sempat menganalis peristiwanya ketika sedang terjadi.oleh karena itu, kepada guru pelaksanaan yang berstatus sebagai pengamat agar melakukan  ”pengamatan balik” terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Sambil melakukan pengmatan balik ini, guru pelaksanaan mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. d. Tahap 4: Refleksi (Reflecting) Tahap ke-4 merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari kata Bahasa Inggris reflection, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia pemantulan. kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, kemuian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Istilah refleksi di sini sama dengan “memantul, seperti halnya memancar 



74    dan menatap kena kaca.” Dalam hal ini, guru pelaksana sedang memantulkan pengalamannya pada peneliti yang baru saja mengamati kegiatannya dalam tindakan. Inilah inti dari penelitian tindakan, yaitu ketika guru pelaku tindakan siap mengatakan kepada peneliti pengamat tentang hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bsgian mana yang belum. Dengan kata lain, guru pelaksana sedang melakukan evaluasi diri. Apabila guru pelaksana juga berstatus sebagai pengamat, yaitu mengamati apa yang ia lakukan, maka refleksi dilakukan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, guru tersebut melihat dirinya kembali melakukan “dialoq” untuk menemukan hl-hal yang sudah dirasakan memuaskan hati karena sudah sesuai dengan rancangan dan secara cermat mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki.58 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas diantaranya yaitu: 1. Siklus Pertama a. Rencana pelaksanan PTK anatara lain mencakup kegiatan sebagai berikut: 1) Tim peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengatahui standar kompetensi dasar (SKD) yang akan diajarkan kepada peserta diduk. 2) Mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajran (RPP) dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. 3) Mengembangkan alat peraga, alat bantu atau media pembelajaran yang menunjang pembentukan SKD dalam rangka impementasi PTK. 4) Menganalisi berbagai alternative pemecahan yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. ______________  58Suharsimi Arikunto,Dkk, Penelitian Tindakan Kelas,…, h. 17-18 



75    5) Mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 6) Mengembangkan pedoman atau instrument yang di gunakan Dalam siklus PTK. 7) Menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. b. Tindakan-tindakan PTK mencakup prosedur dan tindakan yang akan di lakukan seta proses perbaikan yang akan di lakukan. 1) Observasi. Observasi mencakup prosedur implementasi tindakan yang dilakukan penggunaan pedoman atau instrument yang telah disiapkan sebelumnya perlu di ungkap. 2) Refleksi menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan   yang dilakukan serta kriteria dan rencana tindakan pada siklus pada siklus berikutnya.  2. Siklus Kedua a. Rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, guru sebagai peneliti membuat rencana pelakasaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan SKD dalam standar isi (SI). b. Tindakan Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. c. Observasi Guru peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukkan kompetensi peserta didik. d. Refleksi e. Guru peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksaan siklus kedua dan menyusun RPP berdasarkan SKD untuk siklus ketiga.59  ______________    59 Masnur Muslich, Melakasanakan PTK penelitian tindakan kelas itu mudah, (Jakarta 2009), h.11 



76    C. Subjek Penelitian Subjek penelitan merupakan orang yang akan diteliti dalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian PTK di sini adalah siswa kelas IV MIN 22 Aceh Besar. D. Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi (pengamatan) Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatansecara sistematis terhadap apa saja yang akan menjadi sasaran pengamatan.60Observasi berfungsi untuk mengetahui peningkatan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. 2. Tes Tes adalah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka.61 Dalam hal ini tes diberikan dalam dua bentuk yaitu pre-test dan post-test. Pre-test yaitu tes yang diberikan kepada siswa sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar. Sedangkan post-test yaitu tes yang diberikan kepada siswa setelah proses pembelalajaran, untuk mengetahui hasil belajar siswa.      ______________  60  Anas Sudjino, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h.76.    61S. Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h. 170 



77    3. Wawancara Peneliti berhadapan langsung dengan subjek yang diteliti untuk menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada responden, hasilnya dicatat dalam penelitian yang nantinya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. E. Instrumen Pengumpulan Data Adapun instrument yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1. Lembar Observasi Aktifitas Guru dan Siswa Lembar observasi aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran digunakan untuk mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Dengan penerapan model Numbered Heads Together (NHT), dengan dibantu menggunakan media gambar. Nantinya pengisian lembar pengamatan dilakukan dengan menumbuhkan tanda chek-list dalam kolom yang sesuai dengan gambaran yang diamati. Lembar observasi diberikan kepada pengamat untuk mengamati setiap kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Soal Pre-test dan post-test Pre-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang tema yang akan dipelajari. Adapun bentuk soal yang digunakan choice yang berjumlah 5 soal. Kemudian post-test dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah pengunaan model numbered heads together (NHT) dengan menggunakan media gambar.   



78    F. Teknik Analisis Data  Setelah secara keseluruhan data terkumpul, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data atau hasil penelitian untuk memperoleh sebuah kesimpulan, diantatanya: 1. Aktifitas Guru  Data observasi aktifitas guru dilakukan oleh pengamat selama pelaksanaan tindakan, dengan berpedoman pada lembar observasi yang disediakan peneliti. Analisis data hasil observasi aktivitas guru melalui model Numbered Heads Together dengan menggunakan media gambar pada pembelajaran tematik. Dilakukan dengan menganalisis persentase berikut ini: � = �� 	�	100% Keterangan: P   = Presentase yang dicari  F   = Jumlah nilai yang diperoleh N  = Number of cases ( Jumlah Frekuensi atau banyaknya individual) 100%  = Nilai konstan. Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Aktifitas Guru No Nilai Angka Kategori 1 80-100 Baik sekali 2 66-79 Baik 3 56-65 Cukup 4 40-55 Kurang 5 30-39 Gagal 



79    Anas Sudjono menjelaskan bahwa “Aktifitas guru selama pembelajaran dikatkan mencapai taraf keberhasilan jika berada pada katagori baik atau baik sekali”62. Apabila dari hasil analisis data yang dilakukan masih terdapat aspek-aspek pengamatan yang masih berada dalam katagori kurang atau cukup maka akandijadikan bahan pertimbangan untuk merevisi Perangkat pembelajaran selanjutnya. a. Aktifitas Siswa Data pengamatan aktifitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dianalisis dengan menggunakan persentase berikut: � = 
� × 	100	% Keterangan: P  = Presentase yang dicari  F = Jumlah nilai yang diperoleh siswa  N = Number of cases ( Jumlah Frekuensi atau banyaknya individual) 100%  = Nilai konstan. Tabel 3.2Kriteria Penilaian Aktifitas Siswa ______________    62  Anas Sudjono,Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Grafindo,2003), h.43. No Nilai Angka Kategori 1 80-100 Baik sekali 2 66-79 Baik 3 56-65 Cukup 4 40-55 Kurang 5 30-39 Gagal 



80     Anas Sudjono menjelaskan bahwa “Aktifitas siswa selama pembelajaran dikatkan mencapai taraf keberhasilan jika berada pada katagori baik atau baik sekali”Apabila dari hasil analisis data yang dilakukan masih terdapat aspek-aspek pengamatan yang masih berada dalam katagori kurang atau cukup maka akan dijadikan bahan pertimbangan untuk merevisi Perangkat pembelajaran selanjutnya. b. Analisis Tes Hasil Belajar Siswa Data yang digunakan untuk menganalisis keberhasilan belajar adalah tes hasil yang diberikan setelah menyelasai proses pembelajaran. Jawaban tes dilakukan guna untuk melihat keberhasilan proses belajar.  Untuk melihat hasil tes belajar maka di analisis dengan menggunakan rumus persentase sederhana sebagai berikut: � = 
� × 	100	% P  = Presentase yang dicari  F = Jumlah nilai yang diperoleh siswa  N = Number of cases ( Jumlah Frekuensi atau banyaknya individual) 100%  = Nilai konstan.63   ______________   63 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Grafindo, 2003), hal.44. 



81    Untuk melihat adanya peningkatan hasil belajar siswa secara klasikal dianalisis dengan menggunakan rumus persentase : � = �� 	�	���% Ket: KS = Ketuntasan Klasikal ST = Jumlah siswa yang tuntas N = Jumlah siswa dalam kelas                    



82    BAB IV HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di MIN 22 Aceh Besar. 1. Nama Madrasah : MIN 22 Aceh Besar 2. Status Madrasah : Negeri 3. Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 111111060024 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN ) : 60703125 5. Akreditasi Madrasah / Nilai / Tahun : B /76 / 2015 6. Nomor SK Akreditasi : Dd. 150272 7. Alamat Lengkap Madrasah  : Jl. Banda Aceh-Medan Km.      6,5 Desa Meunasah Krueng Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Kode Pos. 23371. No. Telp : (0651) 635054 8. NPWP Madrasah : 00.495.855.9.101.000 9. Titik Koordinat : a. Latitude (Lintang) : 5.52528 b. Longitude (Bujur):95.3591999  10. Kategori Geografis Wilayah : Dataran Rendah 11. Kategori Wilayah Khusus : Daerah Masyarakat Adat 12. Alamat Website Madrasah : - 



83    13. Alamat e-mail Madrasah : minpagarairm@yahoo.com 14.  Nomor / Tanggal SK Pendirian                   : 01 Tahun 1959 / 02 Oktober 1959 15. Nomor / Tanggal Izin Operasional               : 01 Tahun 1959 / 02 Oktober 1959 16. Nama Kepala Madrasah : Badriah, S. Ag 17. NIP Kepala Madrasah : 197506261997032004 18. No. Hp. : 0853 0651 0294 19. Nama Yayasan : - 20. Alamat Yayasan  : - 21. No Tlp Yayasan  : - 22. No Akte Pendirian Yayasan  : - 23. Kepemilikan Tanah : Pribadi a. Status tanah : Tanah Wakaf b. Luas tanah : 7.076 m² 24. Status Bangunan : Pribadi 25. Luas Bangunan : 814 m² 26. Sumber / Daya Listrik : PLN / 10.600 Volt 27. Sumber Air : PDAM 28. Kurikulum : 2013 29. Durasi 1 Jam Tatap Muka : 45 Menit 30. Jam Belajar : Pagi (07.30 – 14.30 WIB)  



84     Penelitian ini dilaksanakan di MIN 22 Aceh Besar. 1. Sarana dan Prasarana Berdasarkan data dari tata usaha MIN 22 Aceh Besar, saran dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana MIN 22 Aceh Besar No. Jenis Prasarana Jumlah Ruang Jumlah Ruang Kondisi Baik Jumlah Ruang Kondisi Rusak 1. Ruang Kelas 9 4 0 2. Perpustakaan 1 1 0 3. Ruang Lab. IPA 0 0 0 4. Ruang Lab. Komputer 0 0 0 5. Ruang Kepala Madrasah 1 1 0 6. Ruang Guru 1 1 0 7. Ruang Tata Usaha 1 1 0 8. Ruang Konseling 0 0 0 9. Tempat Beribadah 0 0 0 10. Ruang UKS 1 1 0 11. Jamban 2 2 0 12. Gudang 0 0 0 13. Ruang Sirkulasi 13 8 0 14. Tempat Olahraga 1 1 0 15. Ruang Organisasi Kesiswaan 0 0 0 Sumber : Tata Usaha MIN 22 Aceh Besar 



85    2. Keadaan Guru  Tenaga pengajar di MIN 22 Aceh Besar terhitung guru tetap sampaidengan sekarang berjumlah 42 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2 Data Tenaga Kependidikan  No. Keterangan Jumlah  Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi Pendidik Lk Pr Lk Pr Lk Pr 1. Guru PNS  4 11 4 11 0 0 2. Guru CPNS 0 2 0 0 0 0 3. Guru Tetap Yayasan 0 0 0 0 0 0 4. Guru Honorer 1 5 0 1 1 4 5. Guru Tidak Tetap (non satminkal) 0 3 0 0 0 0 Tenaga Kependidikan 1. Pegawai Administrasi 0 1     2. Pramubakti 0 1     3. Pesuruh 1 0     Sumber : Tata Usaha MIN 22 Aceh Besar 3. Keadaan Siswa Jumlah siswa dan siswi MIN 22 Aceh Besar adalah sebanyak 301 orang yang terdiri dari 145 siswa laki-laki dan 156 siswa perempuan. Untuk lebih jelas maka secara rinci dapat dilihat dalam tabel 4.3.     



86     Tabel 4.3 Jumlah siswa MIN 22 Aceh Besar tahun ajaran 2019/2020  No. Kelas Jenis Kelamin Jumlah Siswa Pr Lk 1. I-a 10 11 21 2. I-b 11 10 21 3. I-c 11 10 21 4. II-a 15 16 31 5. II-b 18 12 30 6. III-a 13 9 22 7. III-b 10 11 21 8. IV-a 8 14 22 9. IV-b 9 13 22 10. V-a 8 17 25 11. V-b 13 12 25 12. VI-a 11 11 22 13. VI-b 11 10 21  Jumlah 148 156 304     Sumber : Tata Usaha MIN 22 Aceh Besar B. Deskripsi Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian di MIN 22 Aceh Besar tanggal 18-25 November2019, diperoleh hasil belajar dengan menggunakan model Numbered 

Heads Togetherpada siswa kelas IVb. Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakanlembar observasi (aktivitas guru dan aktivitas siswa) dan soal tes (tes yangdiberikan sesudah mengajar tema 4 Berbagai Pekerjaan). Penelitian yangdigunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri dari empat tahap,yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Tahapan tersebutdilaksanakan dalam II siklus. Adapun uraian pelaksanaan setiap siklusnya adalah sebagai berikut: 1. Siklus I Siklus I terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahappelaksanaan, tahap pengamatan dan tahap refleksi seperti paparan berikut ini: 



87    a. Tahap Perencanaan Perencanaan adalah mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian, pada tahap ini peneliti terlebih dahulu: 1) Menentukan kelas penelitian yaitu kelas IVb 2) Menetapkan tema yaitu: Berbagai Pekerjaan dan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. 3) Menentukan Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan untuk merumuskan indikator yang diperlukan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 4) Menyusun instrumen yang digunakan dalam siklus penelitian tindakan kelas yaitu RPP I tema Berbagai Pekerjaan 5) Membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada setiap kelompok. 6) Mempersiapkan media pembelajaran berupa gambar. 7) Menyusun soal test yang akan diberikan pada awal dan akhir siklus I.   8) Menyusun lembar aktivitas guru dan siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Penyusunan lembar observasi tersebut yang memuat langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Numbered Heads 

Together. 



88    9) Setelah selesai, kemudian melakukan konsultasikan dengan dosen pembimbing.  b. Tahap Pelaksanaan (Tindakan) Tahap pelaksanaan (tindakan) pada siklus I, dilaksanakan dalam satu kali pertemuan tepatnya hari senin 18 November 2019 di kelas IVb, pada jam pertama pelajaran. Kegiatan-kegiatan pembelajaran dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan (kegiatan awal), kegiatan inti dan kegiatan akhir (penutup), tahap-tahap tersebut sesuai dengan RPP siklus I dengan menerapkan model Numbered Heads Togetheryang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut: 1) Kegiatan Awal   Kegiatan awal pembelajaran pada tahap pendahuluan diawali dengan: a) Guru membuka pelajaran dengan  mengucapkan salam. b) Guru menanyakan kabar siswa dan merapikan tempat duduk serta menyuruh siswa mengutip sampah jika ada di dalam kelas. c) Guru mengajak siswa untuk berdo’a, kemudian mengabsensi. d) Guru membagikan lembar pre-test. e) Gurumenyampaikan apersepsi: (mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengarahkan siswa, mengaitkan antara tema berbagai pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari), dengan menanyakan “anak-anak ibu siapa yang orangtuanya petani? 

Apa yang dihasilkan oleh petani? 



89    f) Guru menyampaikan tema dan materi yang akan di pelajari. g) Guru menyampaikan tujuan dari mempelajari tema tersebut. Pada kegiatan awal dalam menanggapi pembelajaran siswa merasa senang karena guru yang mengajar adalah guru baru yang sesaat, dimana anak usia SD/MI suka mencari perhatian dari seseorang yang dianggap baru.  2) Kegiatan Inti  Pada tahap ini guru terlebih dahulu memberikan: a) Guru memperlihatkan media gambar berbagai jenis-jenis pekerjaan yang ada di ingkungan sekitar. b) Gurumemberikankesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait jenis-jenis pekerjaan yang ada di ingkungan sekitar. c) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, setiap anggota kelompok diberi nomor untuk di pakai di bagian kepala sesuai dengan anggota kelompoknya. d) Guru membagikan alat/bahan sesuai petunjuk LKPD pada setiap kelompok beserta bahan bacaan. Kemudian guru memberikan arahan tentang LKPD yang akan di buat oleh siswa. e) Guru meminta siswa untuk berdiskusi tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada dilingkungan sekitar. 



90    f) Guru meminta siswa untuk menuliskan perbandingan dua jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dan menuangkan dalam bentuk diagram venn.Diagram harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan bagi pekerja. g) Guru melanjutkan pelajaran dengan menyampaikan informasi bahwa tumbuhan bisa membantu manusia menjaga lingkungan. Kemudian guru meminta siswa untuk membacakan sebuah teks cerita “Hutan Bakau”. h) Guru memberi beberapa pertanyaan, setelah siswa membacakan teks cerita dalam kelompok. i) Guru meminta siswa untuk menuliskan pendapat tentang cerita yang dibacanya.  j) Kemudian guru mengajak siswa untuk menyimpulkan nilai-nilai yang perlu dimiliki untuk melestarikan sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. k) Guru melanjutkan pembelajaran dengan meminta siswa untuk menuliskan kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. l) Setelah selesai, guru memanggil salah satu nomor untuk maju kedepan mewakili kelompoknya, dan menyampaikan hasil pekerjaannya. 



91    m) Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok lain untuk menanggapi hasil dari kelompok yang telah mempresentasikan di depan kelas. 3) Kegiatan Penutup  Kegiatan akhir pada tahap penutup yaitu: a) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja di pelajari. b) Guru memberi penguatan, dengan menyimpulkan kembali apa yang baru saja di ajarkan. c) Guru membagikan soal post-tes berupa soal pilihan ganda (Choice). d) Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. e) Guru menginformasikan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. f) Guru Menyampaikan pesan-pesan moral. g) Guru menutup pembelajaran hari ini dengan do’a penutup pembelajaran. h) Guru mengucapkan salam penutup c. Tahap Pengamatan (Observasi) Hasil observasi aktivitas guru dan siswa pada siklus I dipaparkan berikut ini berdasarkan pengamatan observer, juga terdapat hasil ketuntasan belajar setelahnya.  



92    1) Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran  Aspek pengamatan yang dilakukan pada tahap ini adalah kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Pengamatan terhadap aktivitas guru dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi yang dilakukan oleh satu orang pengamat yaitu guru wali kelas IVb yang bernama Helmi, S.Pd.I Analisis terhadap aktivitas guru dalam pembelajaran merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menentukan efektivitas suatu pembelajaran. Berikut ini adalah tabel hasil observasi aktivitas guru pada kelas IVb MIN 22 Aceh Besar. Tabel 4. 4 Lembar Observasi Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus I No. Aspek yang Diamati Nilai Ketera-ngan  Kegiatan Awal 1 2 3 4   a. Guru membuka pelajaran dengan  mengucapkan salam.    √   b. Guru menanyakan bagaimana kabar siswa.   √   c. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk dan membuang sampah jika masih ada sampah.   √    d. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.   √    e. Guru mengabsen siswa.   √    f. Guru membagikan pre-
test.    √   g. Guru menyampaikan apersepsi.   √    h. Guru menyampaikan tema dan materi yang akan di pelajari.  √     i. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  √     



93     Kegiatan Inti       a. Guru memperlihatkan media gambar berbagai jenis-jenis pekerjaan yang ada di ingkungan sekitar.   √    b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait jenis-jenis pekerjaan yang ada di ingkungan sekitar.  √     c. Guru membagi siswa ke dalam beberapa  kelompok, setiap anggota kelompok diberi nomor untuk di pakai di bagian kepala sesuai dengan anggota kelompoknya.  √     d. Guru membagikan alat/bahan sesuai petunjuk LKPD  pada setiap kelompok beserta bahan bacaan. Kemudian guru memberikan arahan tentang LKPD yang akan di buat oleh siswa.   √    e. Guru meminta siswa untuk berdiskusi tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada dilingkungan sekitar.  √     f. Guru meminta siswa untuk menuliskan perbandingan dua jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dan menuangkan dalam bentuk diagram venn.  √     g. Guru meminta siswa untuk membacakan sebuah teks cerita 
“Hutan Bakau”.  √    



94     h. Guru memberi beberapa pertanyaan, setelah siswa membacakan teks cerita dalam kelompok.  √     i. Guru meminta siswa untuk menuliskan pendapat tentang cerita yang dibacanya.    √    j. Kemudian Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan nilai-nilai yang perlu dimiliki untuk melestarikan sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran.  √     k. Guru melanjutkan pembelajaran dengan meminta siswa untuk menuliskan kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.   √    l. Guru memanggil salah satu nomor untuk maju kedepan mewakili kelompoknya, dan menyampaikan hasil pekerjaannya.   √    Kegiatan Penutup       a. Guru membimbing siswa untuk  menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja di pelajari.  √     b. Guru memberi penguatan, dengan menyimpulkan kembali apa yang baru saja di ajarkan.  √     c. Guru membagikan soal 
post-tes berupa soal pilihan ganda (Choice).   √    d. Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses   √   



95    pembelajaran  e. Guru menginformasikan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.   √    f. Guru Menyampaikan pesan-pesan moral.   √    g. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan do’a penutup pembelajaran.    √   h. Guru mengucapkan salam penutup.    √   Jumlah 80  Persentase 68,96%  Kategori (Baik) 
                 Sumber : Hasil analisis data di MIN 22 Aceh Besar, 18 November 2019 Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa setiap aspek yang diamati dalam mengelola pembelajaran memperoleh nilai yang berbeda-beda dan nilai persentase rata-rata secara keseluruhan terhadap kemampuan guru adalah 68,96%	dan termasuk dalam kategori baik. Akan tetapi, masih ada beberapa aspek-aspek aktivitas guru yang belum aktif dalam proses pembelajaran dan masih perlu perbaikan yaitu: 1)  Guru belum mampu menyampaikan tujuan dan materi yang di pelajari dengan baik. Hal ini terlihat pada saat guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, sebagian siswa saja yang mampu menjawab, sedangkan yang lainnya merasa kebingungan dengan pertanyaan guru tersebut. 2) Guru kurang mampu mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Hal ini terlihat dari kurangnya interaksi guru dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Guru kurang 



96    mampu dalam mengalokasikan kelas dengan baik, hal ini terlihat pada saat guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, siswa merasa kebingungan dalam menentukan kelompoknya. 4) Guru kurang mampu dalam membimbing siswa untuk berdiskusi kelompok, baik meminta siswa untuk menuliskan perbandingan dua jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dan menuangkan dalam bentuk diagram venn maupun meminta siswa untuk membacakan sebuah teks yang dibagikan guru. Hal ini terlihat ketika siswa duduk dalam kelompok, siswa asyik berbicara dengan teman-temannya. 5) Guru kurang mampu membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Ketika siswa diminta menyimpulkan materi pembelajaran, kebanyakan siswa malu-malu untuk menyimpulkan materi di akhir pembelajaran. 6)Guru kurang mampu memberikan penguatan diakhir pembelajaran. Ketika menyimpulkan materi pembelajaran guru tidak mengaitkan lagi dengan kehidupan siswa, padahal materi yang diajarkan selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2) Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran             Pengamatan terhadap aktivitas siswa dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi yang dilakukan oleh satu orang pengamat yaitu teman sejawat yang bernama Sartika Putri Dewi mahasiswi PGMI. Analisis terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam 



97    menentukan efektivitas suatu pembelajaran. Berikut adalah tabel hasil observasi aktivitas siswa pada kelas IVb MIN 22 Aceh Besar. Tabel 4. 5 Lembar Observasi Siswa dalam Pembelajaran Siklus I No. Aspek yang Diamati Nilai Keterang-an  Kegiatan Awal 1 2 3 4   a. Siswa menjawab salam   √    b. Siswa menjawab pertanyaan guru   √    c. Siswa merapikan tempat duduk, dan membuang sampah   √    d. Siswa berdo’a bersama   √    e. Siswa menjawab absen guru   √    f. Siswa mengerjakan soal pre-test   √    g. Siswa mendengarkan apersepsi dan menjawab pertanyaan guru  √     h. Siswa mendengarkan tema dan materi pembelajaran yang di sampaikan oleh guru di depan   √    i. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang di sampaikan guru di depan   √    Kegiatan Inti:       a. Siswa melihat media gambar berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar   √    b. Siswa mengajukan beberapa pertanyaan terkait jenis-jenis pekerjaan yang ada di ingkungan sekitar  √    



98     c. Setiap siswa dalam kelompok maju kedepan untuk mengambil nomor yang dipakai di kepala.   √    d. Siswa mendapatkan  LKPD beserta bahan bacaan.   √    e. Siswa saling berdiskusi tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada dilingkungan sekitar  dalam kelompok  √     f. Siswa menuliskan perbandingan dua jenis pekerjaan yang telah didiskusikan dan menuangkannya dalam diagram venn.  √     g. Siswa membacakan teks cerita “Hutan 
Bakau” dalam hati.  √     h. Siswamenjawab pertanyaan yang guru berikan.  √     i. Siswa menuliskan pendapat tentang cerita yang dibaca.  √     j. Siswa menuliskan nilai-nilai yang perlu dimiliki untuk melestarikan sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran.  √     k. Siswa menuliskan kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam kolom tabel.   √    l. Siswa maju kedepan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.     √  



99     Kegiatan Penutup       a. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran.  √     b. Siswa mendengarkan kesimpulan yang  disampaikan oleh guru.   √    c. Siswa mengerjakan soal pos-test berupa pilihan ganda (Choice).   √    d. Siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran  √     e. Siswa menerima informasi.   √    f. Siswa mendengarkan pesan moral.   √    g. Siswa membaca do’a bersama penutup pelajaran.   √    h. Siswa menjawab salam guru.   √    Jumlah 78  Persentase  67,24%  Kategori (Baik) 
                 Sumber : Hasil analisis data di MIN 22 Aceh Besar, 18 November 2019 Berdasarkan tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa selama pembelajaran berlangsung dengan menerapkan model Numbered 

Heads Togethermemperoleh nilai yang berbeda-beda dan nilai persentase rata-rata secara keseluruhan terhadap aktivitas siswa adalah 67,24% dan termasuk dalam kategori baik.Akan tetapi, masih ada beberapa aspek-aspek pada aktivitas siswa yang belum aktif dalam proses pembelajaran dan masih perlu perbaikan yaitu: 1) Siswa kurang mampu mengajukan pertanyaan terkait jenis-jenis pekerjaan yang ada di ingkungan sekitar maupun menjawab pertanyaan yang di paparkan 



100    oleh guru, hal ini terjadi karena penjelasan guru terhadap materi pembelajaran kurang menarik perhatian siswa dan kurang dipahami siswa, sebagian siswa terlihat kebingungan pada saat guru memberikan beberapa pertanyaan. 2)Siswa kurang mampu dalam berdiskusi kelompok, kurang kompak dalam membaca cerita yang diberikan guru serta kurang mampu dalam menuliskan pendapat tentang cerita yang dibaca. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan dan keinginan siswa dalam mengikuti pembelajaran serta cara mengajar guru yang kurang membangkit minat siswa. 3) Siswa kurang mampu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Hal ini disebabkan dari ketidakseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 4) Siswa kurang mampu dalam menyimpulkan materi yang dipelajari, hal ini terlihat dari kurangnya rasa percaya diri siswa dan juga dipengaruhi oleh faktor kurang memperhatikan atau mendengarkan materi yang disampaikan guru, sehingga perlu diadakan perbaikan pada siklus selanjutnya. 3) Hasil Belajar Siswa             Setelah peneliti (guru) menyelesaikan pembelajaran dengan menerapkan model Numbered Heads Together, selanjutnya pada akhir pembelajaran guru membagikan soal post- test yang diberikan sesudah siswa mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model 
Numbered Heads Together untuk mengukur tingkat ketuntasan hasil belajar siswa terhadap tema berbagai pekerjaan. Untuk mengetahui 



101    lebih jelas tentang hasil belajar siswa selama pembelajaran pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.6 Nilai Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I No. Kode Siswa NilaiPre-
Test 

Ketuntasan (KKM-70) Nilai 
Pos-Test 

Ketuntasan (KKM-70) 1. X1 30 Tidak Tuntas 70 Tuntas 2. X2 20 Tidak Tuntas 80  Tuntas 3. X3 30 Tidak Tuntas 70 Tuntas 4. X4 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 5. X5 30 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 6. X6 40 Tidak Tuntas 70 Tuntas 7. X7 10 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 8. X8 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 9. X9 30 Tidak Tuntas 70 Tuntas 10. X10 60 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 11. X11 30 Tidak Tuntas 70 Tuntas 12. X12 30 Tidak Tuntas 70  Tuntas 13. X13 30 Tidak Tuntas 70  Tuntas 14. X14 10 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 15. X15 30 Tidak Tuntas 70  Tuntas 16. X16 30 Tidak Tuntas 40 Tidak Tuntas 17. X17 10 Tidak Tuntas 70  Tuntas 18. X18 10 Tidak Tuntas 40 Tidak Tuntas 19. X19 30 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 20. X20 20 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 21. X21 30 Tidak Tuntas 80 Tuntas 22. X22 40 Tidak Tuntas 70 Tuntas  Jumlah  650  Tidak Tuntas  1420  Tidak Tuntas Rata-rata 29,54 64,55 
  Sumber : Hasil analisis data di MIN 22 Aceh Besar, 18 November 2019 
 Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa rata-rata nilai Pre-tes adalah 29,54 sedangkan rata-rata nilai Post-tes adalah 64,55. Nilai Pre-

tes yang rendah diperoleh sebelum proses pembelajaran dengan penerapan model Numbered Heads Together yaitu 10 dan nilai Pre-

tespaling tinggi yang diperoleh sebelum proses pembelajaran dengan menerapkan model Numbered Heads Together yaitu 60 dengan kategori 



102    cukup. Sedangkan nilai Post-tes yang diperoleh sesudah penerapan model Numbered Heads Together terdapat peningkatan pada nilai rata-rata, dimana nilai Post-tes terendahnya yaitu 40 sedangkan nilai tertinggi yaitu 80 dengan kategori baik sekali. Namun secara keseluruhan dari 22 siswa hanya sebagian siswa saja yang tuntas, sedangkan yang lain belum tuntas.  Adapun jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar secara individu sebanyak 14 siswa atau 63,64% sedangkan 8 siswa atau 36,36% belum mencapai ketuntasan belajar. Persentase ketuntasan belajar siswa masih berada di bawah 80%. Berdasarkan KKM yang ditetapkan di MIN 22 Aceh Besar bahwa siswa dikatakan tuntas belajarnya apabila memiliki nilai ketuntasan secara individu minimal 70 dan ketuntasan secara klasikal jika 80% siswa di kelas tersebut tuntas belajarnya. Oleh karena itu, dapatdisimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik untuk siklus I belum mencapai ketuntasan belajar secara keseluruhan (klasikal). Sehingga perlu adanya perbaikan dengan melakukan tahap pada siklus ke-II. d. Tahap Refleksi pada Siklus I Refleksi adalah kegiatan untuk mengingat kembali semua kegiatan dan hasil belajar siswa pada tiap siklus untuk menyempurnakan pada siklus berikutnya. Secara umum, penjelasan tentang hasil temuan untuk aspek-aspek yang perludiperbaiki selama proses pembelajaran pada siklus I dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 



103    Tabel 4.7 Hasil Temuan dan Revisi Selama Proses Pembelajaran Siklus I No. Refleksi Temuan Tindakan 1.  Aktivitas Guru Kemampuan guru pada siklus I masih memiliki kekurangan berdasarkan masukan dari pengamat diantaranya adalah: a. Guru belum mampu menyampaikan tujuan dan materi yang di pelajari dengan baik. Hal ini terlihat pada saat guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, sebagian siswa saja yang mampu menjawab, sedangkan yang lainnya merasa kebingungan dengan pertanyaan tersebut. b. Guru kurang mampu mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi/tema. Hal ini terlihat dari kurangnya interaksi guru dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. c. Guru kurang mampu dalam mengalokasikan kelas dengan baik, hal ini terlihat pada saat guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, siswa merasa kebingungan dalam menentukan kelompoknya.  Pada kemampuan guru perlu dilakukan perbaikan seperti:  a. Menyampaikan tujuan dan materi yang dipelajari dengan baik dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami siswa. sehingga siswa mudah menjawab pertanyaan.  b. Lebih melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait apa yang belum dipahami. c. Mengalokasikan kelas dengan baik, baik sebelum memulai pembelajaran maupun saat guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. d. Lebih memusatkan perhatian pada saat membimbing siswa untuk berdiskusi kelompok maupun pada saat siswa manjawab soal.  e. Membimbing siswa untuk untuk menyimpulkan materi pembelajaran dengan meminta setiap kelompok 



104    d. Guru kurang mampu dalam membimbing siswa untuk berdiskusi kelompok, baik meminta siswa untuk menuliskan perbandingan dua jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dan menuangkan dalam bentuk diagram venn maupun meminta siswa untuk membacakan sebuah teks yang dibagikan guru. Hal ini terlihat ketika siswa duduk dalam kelompok, siswa asyik berbicara dengan teman-temannya. e. Guru kurang mampu membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Ketika siswa diminta menyimpulkan materi, kebanyakan siswa malu-malu untuk menyimpulkan materi di akhir pembelajaran. f. Guru kurang mampu memberikan penguatan diakhir pembelajaran. Ketika menyimpulkan materi pembelajaran guru tidak mengaitkan lagi dengan kehidupan siswa, padahal materi yang diajarkan selalu untuk menyimpulkan materi secara bersama.  f. Pertemuan selanjutnya, guru harus lebih mapan dalam memberikan penguatan pada akhir pembelajaran dan mampu mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari.  



105    terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Aktivitas Siswa Aktivitas siswa pada siklus I masih memiliki kekurangan berdasarkan masukan dari pengamat diantaranya adalah: a. Siswa kurang mampu mengajukan pertanyaan terkait jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dan kurang maupun menjawab pertanyaan yang di paparkan oleh guru, hal ini terjadi karena penjelasan guru terhadap materi pembelajaran kurang menarik perhatian siswa dan kurang dipahami siswa, sebagian siswa terlihat kebingungan pada saat guru memberikan beberapa pertanyaan. b. Siswa kurang mampu dalam berdiskusi kelompok, kurang kompak dalam membaca cerita yang diberikan guru serta kurang mampu dalam menuliskan pendapat tentang cerita yang dibaca. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan dan keinginan siswa dalam mengikuti pembelajaran serta Guru melakukan tindakan sebagai berikut: a. Memberikan penjelasan terhadap materi pembelajaran yang menarik perhatian siswa dan mudah  dipahami, sehingga siswa mampu mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan/soal yang diberikan guru.  b. Memberikan motivasi yang membangkitkan siswa, agar mau berdiskusi kelompok pada saat pembelajaran berlangsung. c. Membimbing siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, dengan cara menanyakan bagaimana proses pembelajaran hari ini.  d. Membimbing siswa dan memberikan semangat untuk menyimpulkan materi pembelajaran.  



106    cara mengajar guru yang kurang membangkit minat siswa. c. Siswa kurang mampu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Hal ini disebabkan dari ketidakseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran. d. Siswa kurang mampu dalam menyimpulkan materi yang dipelajari, hal ini terlihat dari kurangnya rasa percaya diri siswa dan juga dipengaruhi oleh faktor kurang memperhatikan atau mendengarkan materi yang disampaikan guru. 3. Hasil Belajar Siswa Berdasarkan hasil tes pada siklus I dapat diketahui bahwa masih ada siswa yang belum mencapai KKM dan belum mencapai nilai ketuntasan secara klasikal. Hal ini dikarenakan siswa kurang memahami materi dalam menyelesaikan soal.  Membuat soal tes yang sesuai dengan yang dibelajarkan agar memudahkan siswa untuk menemukan jawaban.  Demikian temuan dan perbaikan yang akan dilakukan guru pada siklus berikutnya. Pada siklus II guru akan menyampaikan pembelajaran berdasarkan hasil perbaikan.    



107    2. Siklus II Setelah siklus I tidak berhasil, maka dilanjutkan pada siklus II. Siklus II dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I. Siklus II terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan dan tahap refleksi seperti paparan berikut ini: a. Tahap Perencanaan Perencanaan adalah mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian, pada tahap ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu: 1) Menentukan Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan untuk merumuskan indikator yang diperlukan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 2) Menyusun instrumen yang digunakan dalam siklus penelitian tindakan kelas yaitu RPP II tema Berbagai Pekerjaan dan subtema 2 pekerjaan di sekitarku dengan menggunakan model Numbered 

Heads Together. 3) Membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada setiap kelompok. 4) Mempersiapkan media pembelajaran berupa gambar. 5) Menyusun soal test yang akan diberikan pada awal dan akhir siklus II.   



108    6) Menyusun lembar aktivitas guru dan siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Penyusunan lembar observasi tersebut memuat langkah-langkah pembelajaran menggunakan model 
Numbered Heads Together. 7) Setelah selesai, kemudian melakukan konsultasikan dengan dosen pembimbing.  b. Tahap Pelaksanaan (Tindakan) Tahap pelaksanaan (tindakan) pada siklus II, dilaksanakan dalam satu kali pertemuan tepatnya hari senin 25 November 2019 di kelas IVb, pada jam pertama pelajaran. Pada siklus II guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi dari pada siklus I. Kegiatan-kegiatan pembelajaran dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan (kegiatan awal), kegiatan inti dan kegiatan akhir (penutup), tahap-tahap tersebut sesuai dengan RPP siklus II dengan menerapkan model Numbered Heads 

Together yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut: 1) Kegiatan Awal        Kegiatan awal pembelajaran pada tahap pendahuluan diawali dengan: a) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. b) Guru menanyakan bagaimana kabar siswa. c) Gurumenyuruhsiswa merapikan tempat duduk dan membuang sampah jika masih ada sampah. d) Guru mengajak siswa untuk berdo’a. e) Guru mengabsen siswa. 



109    f) Guru membagikan lembar pre-test. g) Gurumenyampaikan apersepsi: (mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengarahkan siswa, mengaitkan antara tema berbagai pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari), dengan menanyakan “anak-anak ibu tahukah kalian pekerjaan apa 

saja yang ada di lingkungan sekitar kalian? h) Guru menyampaikan tema dan materi yang akan di pelajari  i) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 2) Kegiatan Inti      Pada tahap ini guru terlebih dahulu memberikan: a) Guru memperlihatkan media gambar berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam. b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam. c) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok setiap anggota kelompok diberi nomor untuk di pakai di bagian kepala sesuai dengan anggota kelompoknya. d) Guru membagikan alat/bahan sesuai petunjuk LKPD pada setiap kelompok beserta bahan bacaan. Kemudian guru memberikan arahan tentang LKPD yang akan di buat oleh siswa. 



110    e) Guru meminta siswa untuk membaca Teks cerita “Sosok Pekerja” dalam hati. f) Guru memberi beberapa pertanyaan, setelah siswa membacakan teks cerita dalam kelompok. g) Guru meminta siswa untuk menuliskan pendapat tentang cerita yang dibacanya.  h) Guru mengajak siswa berdiskusi tentang jenis-jenis pekerjaan seperti pekerjaan nelayan yang menggunakan teknologi modern dan teknologi ramah lingkungan dengan membandingkan keduanya.  i) Guru melanjutkan pembelajaran dengan meminta siswa untuk mengamati gambar dan mendiskusikan hal berikut: Jenis kegiatan ekonomi, Jenis barang yang dijualbelikan, Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut dan Hasil dari setiap pekerjaan. j) Guru meminta siswa menuliskan laporan tentang pekerjaan yang ada di sekitar mereka dengan bahasan berikut: Jenis kegiatan ekonomi, Lapangan pekerjaan, Hasil dari setiap pekerjaan serta Penyebaran barang. k) Guru memanggil salah satu nomor untuk maju kedepan mewakili kelompoknya, dan menyampaikan hasil pekerjaannya, kemudian saling mengomentari setiap kelompok. 



111    3) Kegiatan Penutup         Kegiatan akhir pada tahap penutup yaitu: a) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja di pelajari. b) Guru memberi penguatan, dengan menyimpulkan kembali apa yang baru saja di ajarkan. c) Guru membagikan soal post-tes berupa soal pilihan ganda (Choice). d) Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. e) Guru menginformasikan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. f) Guru Menyampaikan pesan-pesan moral. g) Guru menutup pembelajaran hari ini dengan do’a penutup pembelajaran. h) Guru mengucapkan salam penutup. c. Tahap Pengamatan (Observasi) Kegiatan observasi pada siklus II dilaksanakan untuk mengamati perkembangan aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung dan memperbaiki kekurangan pada siklus I. Berdasarkan pengamatan observer, juga terdapat hasil ketuntasan belajar setelahnya.    



112    1) Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran  Pengamatan terhadap aktivitas guru dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi yang dilakukan oleh satu orang pengamat yaitu guru wali kelas IVb yang bernama Helmi S.Pd.I Analisis terhadap aktivitas guru dalam pembelajaran merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menentukan efektivitas suatu pembelajaran. Berikut ini adalah tabel hasil observasi aktivitas guru pada kelas IVb MIN 22 Aceh Besar. Tabel 4. 8 Lembar Observasi Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus II No. Aspek yang Diamati Nilai Ketera-ngan  Kegiatan Awal 1 2 3 4   a. Guru membuka pelajaran dengan  mengucapkan salam.    √   b. Guru menanyakan bagaimana kabar siswa.    √  c. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk dan membuang sampah jika masih ada sampah.    √   d. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.    √   e. Guru mengabsen siswa.    √   f. Guru membagikan pre-
test.    √   g. Guru menyampaikan apersepsi.    √   h. Guru menyampaikan tema dan materi yang akan di pelajari.   √    i. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.   √         



113     Kegiatan Inti       a. Guru memperlihatkan media gambar berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam.    √   b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam.   √    c. Guru membagi siswa ke dalam beberapa  kelompok setiap anggota kelompok diberi nomor untuk di pakai di bagian kepala sesuai dengan anggota kelompoknya.    √   d. Guru membagikan alat/bahan sesuai petunjuk LKPD  pada setiap kelompok beserta bahan bacaan. Kemudian guru memberikan arahan tentang LKPD yang akan di buat oleh siswa.    √          e. Guru meminta siswa untuk membaca teks cerita “Sosok Pekerja” dalam hati.   √    f. Guru memberi beberapa pertanyaan, setelah siswa membacakan teks cerita dalam kelompok.   √    g. Guru meminta siswa untuk menuliskan pendapat tentang cerita yang dibacanya.   √    h. Guru mengajak siswa berdiskusi tentang jenis-   √   



114    jenis pekerjaan seperti pekerjaan nelayan yang menggunakan teknologi modern dan teknologi ramah lingkungan dengan membandingkan keduanya.  i. Guru meminta siswa menuliskan laporan tentang pekerjaan yang ada di sekitar mereka.   √    j. Guru memanggil salah satu nomor untuk maju kedepan mewakili kelompoknya, dan menyampaikan hasil pekerjaannya, kemudian saling mengomentari setiap kelompok.    √   Kegiatan Penutup       a. Guru membimbing siswa untuk  menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja di pelajari.   √              b. Guru memberi penguatan, dengan menyimpulkan kembali apa yang baru saja di ajarkan.    √   c. Guru membagikan soal 
post-tes berupa soal pilihan ganda (Choice).    √   d. Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.   √    e. Guru menginformasikan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.    √   f. Guru Menyampaikan pesan-pesan moral.   √   



115     g. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan do’a penutup pembelajaran.    √   h. Guru mengucapkan salam penutup.    √   Jumlah 97  Persentase 89,81%  Kategori (Baik Sekali) 
                 Sumber : Hasil analisis data di MIN 22 Aceh Besar, 25 November 2019 Berdasarkan tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa setiap aspek yang diamati dalam mengelola pembelajaran memperoleh nilai yang berbeda-beda dan nilai rata-rata persentase secara keseluruhan terhadap kemampuan guru mengalami peningkatan pada siklus II yaitu 89,81%	dan termasuk dalam kategori baik sekali. Ini disebabkan gurutelah memperbaiki atau meningkatkan lagi aspek-aspek yang kurang padaproses pembelajaran di siklus I, terutama ketika memberi penguatan pada akhirpembelajaran, saat siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru, membimbing siswa berdiskusi kelompok dan mampu mengalokasikan kelas dengan baik, sehinggaproses pembelajaran di siklus II sudah tercapai. Dengan demikian, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Heads Together pada tema berbagai pekerjaan dan subtema pekerjaan di sekitarku terpenuhi/tercapai dengan target yang diinginkan dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP.   



116    2) Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran             Pengamatan terhadap aktivitas siswa dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi yang dilakukan oleh satu orang pengamat yaitu teman sejawat yang bernama Sartika Putri Dewi mahasiswi PGMI. Kegiatan observasi pada siklus II dilaksanakan untuk mengamati perkembangan aktivitas siswa pada siklus II.  Berikut adalah tabel hasil observasi aktivitas siswa pada kelas IVb MIN 22 Aceh Besar. Tabel 4. 9 Lembar Observasi Siswa dalam Pembelajaran Siklus II No. Aspek yang Diamati Nilai Keterang-an  Kegiatan Awal 1 2 3 4   a. Siswa menjawab salam.    √   b. Siswa menjawab pertanyaan guru.    √   c. Siswa merapikan tempat duduk, dan membuang sampah.    √   d. Siswa berdo’a bersama.    √   e. Siswa menjawab absen guru.    √   f. Siswa mengerjakan soal pre-test.    √   g. Siswa mendengarkan apersepsi dan menjawab pertanyaan guru.    √   h. Siswa mendengarkan tema dan materi pembelajaran yang di sampaikan oleh guru di depan.    √  



117     i. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang di sampaikan guru di depan.   √    Kegiatan Inti:       a. Siswa melihat media gambar berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam.    √   b. Siswa mengajukan beberapa pertanyaan terkait penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam.   √    c. Setiap siswa maju kedepan untuk mengambil nomor yang dipakai di kepala.    √   d. Siswa membaca teks cerita “Sosok Pekerja” yang dibagikan guru.   √    e. Siswa menjawab pertanyaan tersebut pada LKPD.    √   f. Siswa menuliskan pendapat tentang cerita yang dibaca.   √    g. Siswa saling mendiskusikan jawabannya, dengan menggunakan diagram venn untuk menuliskan informasi. Kemudian siswa menjawab beberapa pertanyaan dan membuat ide-ide cara menangkap ikan yang tidak merusak sumber daya alam.    √  



118     h. Siswa saling berdiskusi kelompok dan mengerjakan tugas berikutnya secara bersama-sama.   √    i. Siswa menulis laporan  tentang pekerjaan yang ada di sekitar mereka dengan bahasan berikut: Jenis kegiatan ekonomi, Lapangan pekerjaan, Hasil dari setiap pekerjaan serta Penyebaran barang.   √    j. Siswa maju kedepan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.    √   Kegiatan Penutup       a. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran.    √   b. Siswa mendengarkan kesimpulan yang  disampaikan oleh guru.    √   c. Siswa mengerjakan soal Post-tes berupa pilihan ganda (Choice).    √   d. Siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.   √    e. Siswa menerima informasi.   √    f. Siswa mendengarkan pesan moral.   √    g. Siswa membaca do’a bersama penutup pelajaran.    √   h. Siswa menjawab salam guru.       √  



119     Jumlah 99  Persentase  91,67%  Kategori (Baik Sekali) 
                 Sumber : Hasil analisis data di MIN 22 Aceh Besar, 25 November 2019 Berdasarkan tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa selama pembelajaran berlangsung dengan menerapkan model Numbered 

Heads Together memperoleh nilai yang berbeda-beda dan nilai rata-rata persentase secara keseluruhan terhadap aktivitas siswa mengalami peningkatan dan mendapat nilai 91,67%		dan termasuk dalam kategori baik sekali. Ini disebabkan gurutelah mampu memperbaiki atau meningkatkan lagi aspek-aspek yang kurang padaproses pembelajaran di siklus I, terutama ketika guru membimbing siswa belajar dan siswa sudah mampu mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi, siswa sudah mampu dalam berdiskusi kelompok dan menyimpulkan materi yang dipelajari, sehingga aktivitas siswa pun lebih meningkat.Dengan demikian, pembelajaran pada siklus II telah mencapai aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung dengan penerapan model Numbered 

Heads Together pada tema berbagai pekerjaan dan subtema pekerjaan di sekitarku.  3) Hasil Belajar Siswa             Setelah peneliti (guru) menyelesaikan pembelajaran dengan menerapkan model Numbered Heads Together, selanjutnya pada akhir pembelajaran guru membagikan soal post-test yang diberikan sesudah siswa mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model 
Numbered Heads Together untuk mengukur tingkat ketuntasan hasil 



120    belajar siswa terhadap subtema pekerjaan di sekitarku. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil belajar siswa selama pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.10 Nilai Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II No. Kode Siswa Nilai 
Pre-Test 

Ketuntasan (KKM-70) Nilai 
Pos-Test 

Ketuntasan (KKM-70) 1. X1 50 Tidak Tuntas 100 Tuntas 2. X2 50 Tidak Tuntas 90  Tuntas 3. X3 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 4. X4 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 5. X5 70  Tuntas 80  Tuntas 6. X6 50 Tidak Tuntas 90 Tuntas 7. X7 40 Tidak Tuntas 100 Tuntas 8. X8 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 9. X9 60 Tidak Tuntas 90 Tuntas 10. X10 60 Tidak Tuntas 90 Tuntas 11. X11 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 12. X12 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 13. X13 60 Tidak Tuntas 70 Tuntas 14. X14 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 15. X15 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 16. X16 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 17. X17 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 18. X18 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 19. X19 40 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 20. X20 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 21. X21 60 Tidak Tuntas 100 Tuntas 22. X22 70 Tuntas 100 Tuntas  Jumlah  1200  Tidak Tuntas  1810  Tuntas Rata-rata 54,55 82,27 
                 Sumber : Hasil analisis data di MIN 22 Aceh Besar, 25 November 2019 
 Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa rata-rata nilai Pre-tes adalah 54,55 sedangkan rata-rata nilai Post-tes adalah 82,27. Nilai Pre-

tes yang rendah diperoleh sebelum proses pembelajaran dengan penerapan model Numbered Heads Together yaitu 40 dan nilai Pre-tes paling tinggi yang diperoleh sebelum proses pembelajaran dengan 



121    menerapkan model Numbered Heads Together yaitu 70 dengan kategori Baik. Sedangkan nilai Post-tes yang diperoleh sesudah penerapan model Numbered Heads Together terdapat peningkatan pada nilai rata-rata, dimana nilai Post-tes terendahnya yaitu 60 sedangkan nilai tertinggi yaitu 100 dengan kategori baik sekali.  Adapun jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar setelah menerapkan model Numbered Heads Together secara individual sebanyak 20 siswa atau 90,91%, akan tetapi ada 2 siswa lagi atau 9,9% belum mencapai ketuntasan belajar. Persentase ketuntasan belajar siswa sudah berada di atas  80%. Berdasarkan KKM yang ditetapkan di MIN 22 Aceh Besar bahwa siswa dikatakan tuntas belajarnya apabila memiliki nilai ketuntasan secara individual minimal 70 dan ketuntasan secara klasikal jika 80% siswa di kelas tersebut tuntas belajarnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar siswa melalui penerapan model Numbered Heads Together pada subtema pekerjaan di sekitarku sudah mencapai ketuntasan secara klasikal. Sehingga tidak perlu adanya perbaikan dengan melakukan tahap pada siklus ke III atau siklus selanjutnya, dikarenakan hasil belajar siswa sudah tercapai seperti yang diharapkan. Maka dari itu, Penelitian Tindakan Kelas hanya dilakukan dalam dua siklus saja.      



122    d. Tahap Refleksi pada Siklus II Berdasarkan hasil observasi dari kegiatan tindakan pada siklus II maka untuk masing-masing komponen yang diamati dan dianalisis sudah tercapai sebagaimana yang diharapkan. Refleksi secara umum pada siklus II dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.  Tabel 4.11 Hasil Temuan dan Revisi Selama Proses Pembelajaran Siklus II No Refleksi Temuan  Tindakan 1. Aktivitas Guru Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran tema berbagai pekerjaan dan subtema pekerjaan di sekitarku memperoleh nilai 89,81% kategori baik sekali. Untuk meningkatkan aktivitas guru, didukung dengan cara guru mengelolapembelajaran seefektif mungkin agar pembelajaran tercapai seperti yang diharapkan. 2. Aktivitas Siswa  Selama kegiatan pembelajaran, siswa semakin aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan berada pada kategori baik sekali. Hal ini terlihat dari kerja sama kelompok yang sudah baik, pemahaman siswa terhadap subtema pekerjaan di sekitarku juga semakin meningkat.  Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, didukung dengan meningkatnya aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran serta mempertahakan apa yang sudah dicapai dengan baik.  3. Hasil Belajar Siswa Siklus II Sudah banyak siswa yang mengalami peningkatanhasil belajar dan mencapai ketuntasan belajar secara klasikal, ini dikarenakan siswa sudah paham pada materi yang diajarkan. walaupun masih ada 2 siswa lagi belum mencapai skor ketuntasan belajar.  Guru dapat menyediakan waktu khusus untuk memberikan remedial atau bimbingan kepada siswa yang belum tuntas.  



123    Hasil belajar siswa melalui penerapan model Numbered Heads 

Together pada subtema pekerjaan di sekitarku membuktikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus II. Hal ini dikarenakan belajar dalam kelompok dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif.  C. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian Proses pembelajaran dapat dikatakan optimal jika terdapat keaktifan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Tercapainya suatu tujuan pembelajaran artinya guru telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar diketahui setelah diadakan tes dengan seperangkat soal.Sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan belajar mengajar dapat dilihat dari daya serap siswa dan persentase keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dapat diketahui melalui hasil belajar.Hasil analisis data terhadap aktivitas guru,aktivitas siswa dan hasil belajar menunjukkan bahwa pembelajaran yangberlangsung telah memenuhi kriteria pembelajaran model Numbered Heads Together dan terdapat peningkatan yang diperoleh dari siklus I ke siklus II. Berikut ini penulis akan membahas tentang analisis data terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa terhadap penggunaan modelNumbered Heads Together pada tema berbagai pekerjaan dapat dilihat pada pembahasan berikut ini: 1. Aktivitas Guru dalam Proses Pembelajaran Berdasarkan hasil observasi guru pada siklus I, dan siklus II menunjukan bahwa aktivitas guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model 
Numbered Heads Together mengalami kenaikan sebesar 21% dari siklus I ke 



 siklus II. Untuk hasil aktivitas guru dalam proses pembelajaran setiap siklus dapat dilihat pada diagram di bawah ini:         Gambar 4.1 Diagram Hasil Aktivitas Guru dalam Proses PembelajaranBerdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa observasi aktivitas guru pada siklus I dalam mengelola pembelajaran pada kategori baik dengan 68,96%. Namun untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi, maka guru harus mampu meningkatkan aktivitasSudianto, dalam mengelola pembelajaran guru harus mampu mendesain program atau strategi yang harkesenangan dan kebiasaan belajar siswa agar mereka bergairah dan berkembang sepenuhnya selama proses belajar mengajar berlangsung.tersebut perlu diperhatikan agar proses pembelajaran bhasil belajar siswapun maksimal. Serta mempermudahkan guru dalam menyajikan materi pelajaran yang mudah dipahami oleh siswa.______________  64 Yeni Prastiwi dan Mungit Sudianto, NHT (Number Head Together) untuk Meningkatkan Hasil BelVol.1,No, 2, 2013. h. 2.Diakses pada tanggal 9 Desember 2019 darihttps://media.neliti.com/media/publications/251612Siklus I  siklus II. Untuk hasil aktivitas guru dalam proses pembelajaran setiap siklus dapat lihat pada diagram di bawah ini: Gambar 4.1 Diagram Hasil Aktivitas Guru dalam Proses PembelajaranBerdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa observasi aktivitas guru pada siklus I dalam mengelola pembelajaran pada kategori baik dengan 68,96%. Namun untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi, maka guru harus mampu meningkatkan aktivitas-aktivitas dalam mengajar. Menurut Prastiwi dan Sudianto, dalam mengelola pembelajaran guru harus mampu mendesain program atau strategi yang harus ditempuh dalam proses pembelajaran, mengetahui kesenangan dan kebiasaan belajar siswa agar mereka bergairah dan berkembang sepenuhnya selama proses belajar mengajar berlangsung.64Dengan demikian, hal tersebut perlu diperhatikan agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal dan hasil belajar siswapun maksimal. Serta mempermudahkan guru dalam menyajikan yang mudah dipahami oleh siswa. Yeni Prastiwi dan Mungit Sudianto, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Number Head Together) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar”, Vol.1,No, 2, 2013. h. 2.Diakses pada tanggal 9 Desember 2019 darihttps://media.neliti.com/media/publications/251612-none-9cdcb1ca.pdf. Siklus I Siklus  II68.96% 89.81%Aktivitas Guru 124  siklus II. Untuk hasil aktivitas guru dalam proses pembelajaran setiap siklus dapat  Gambar 4.1 Diagram Hasil Aktivitas Guru dalam Proses Pembelajaran Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa observasi aktivitas guru pada siklus I dalam mengelola pembelajaran pada kategori baik dengan persentase 68,96%. Namun untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi, maka guru harus aktivitas dalam mengajar. Menurut Prastiwi dan Sudianto, dalam mengelola pembelajaran guru harus mampu mendesain program us ditempuh dalam proses pembelajaran, mengetahui kesenangan dan kebiasaan belajar siswa agar mereka bergairah dan berkembang Dengan demikian, hal erjalan dengan optimal dan hasil belajar siswapun maksimal. Serta mempermudahkan guru dalam menyajikan “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe ajar Siswa Di Sekolah Dasar”, Vol.1,No, 2, 2013. h. 2.Diakses pada tanggal 9 Desember 2019 dari situs: 



125    Pada siklus II aktivitas guru dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan pada kategori sangat baik dengan persentase 89,81%. Upaya peningkatan pada siklus II dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, aktivitas guru dalam proses pembelajaran dengan penerapan model Numbered Heads 

Together pada siklus II tema berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan di sekitarku mencapai keberhasilan. Hal ini disebabkan guru telah mampu mendesain pembelajaran dan setiap tahapannya dalam proses pembelajaran telah terlaksana dengan baik sesuai dengan RPP yang telah dirancangkan, dan kesesuaian antara media pembelajaran dengan materi yang diajarkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Daud dan Fausan yang mengatakan bahwa media pembelajaran meningkatkan kualitas belajar mengajar secara efektif dan lebih optimal sehingga materi pelajaran dapat dipahami oleh siswa.65Oleh karena itu, dengan adanya media yang menunjang proses pembelajaran maka akan membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan hasil belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa pada siklus II aktivitas guru terjadi peningkatan dari siklus I.   2. Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran Berdasarkan hasil aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Heads Together dari siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa aktivitas siswa juga mengalami kenaikan sebesar 24%. Hal ini berarti pembelajaran dengan model Numbered Heads Together dapat ______________  65Firdaus Daud dan Muhammad Mifta Fausan, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Heads Together Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Pada Konsep Ekosistem Bagi Siswa Kelas VII.A, SMPN 5 Takalar”. Jurnal Chemica, Vol. 12, No. 1, 2011, h. 46. Diakses pada tanggal 9 Desember 2019 dari situs:https://ojs.unm.ac.id/index.php/chemica/article/view/138. 



 menjadikan siswa lebih aktif selama proses pembelajaran. Hal tersebut senada dengan pendapat Trinandita (dalam Daud dan Fausan) yang menyatakan bahwa yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah kedalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dan siswa itu sendiri.dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin selama pembelajaran. Sehingga aktivitas siswa dalampembelajaran terus meningkat. Oleh karena itu, untuk hasil aktivitas siswa dalam proses pembelajaran setiap siklus dapat dilihat pada gambar di bawah ini:Gambar 4.2 Diagram Hasil Aktivitas Siswa Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pada siklus I termasuk dalam kategori baik dengan persentase nilai aktivitas siswa belum tercapai, hal ini disebabkan guru belum mampu sepenuhnya melibatkan siswa secara optimal dalam proses pembelajaran. Menurut kurang optimalnya pembelajaran kelas dengan baik yang ditunjukka______________  66 Firdaus Daud dan Muhammad Mifta Fausan, “ menjadikan siswa lebih aktif selama proses pembelajaran. Hal tersebut senada dengan pendapat Trinandita (dalam Daud dan Fausan) yang menyatakan bahwa yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dan siswa itu sendiri.66 Sehingga mengakibatkan suasana kelas menjadi kondusif, masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal selama pembelajaran. Sehingga aktivitas siswa dalampembelajaran terus Oleh karena itu, untuk hasil aktivitas siswa dalam proses pembelajaran setiap siklus dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 4.2 Diagram Hasil Aktivitas Siswa dalam Proses PembelajaranBerdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pada siklus I termasuk dalam kategori baik dengan persentase nilai 67,24%. Akan tetapi, ada beberapa aspekas siswa belum tercapai, hal ini disebabkan guru belum mampu sepenuhnya melibatkan siswa secara optimal dalam proses pembelajaran. Menurut pembelajaran disebabkan guru belum dapat mengkondisikan kelas dengan baik yang ditunjukkan dengan masih banyak siswa yang ramai Firdaus Daud dan Muhammad Mifta Fausan, “Penerapan Model..., h. 45.Siklus I Siklus II67.24% 91.67%Aktivitas Siswa 126  menjadikan siswa lebih aktif selama proses pembelajaran. Hal tersebut senada dengan pendapat Trinandita (dalam Daud dan Fausan) yang menyatakan bahwa aktifan siswa. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru Sehingga mengakibatkan suasana kelas menjadi kondusif, masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal selama pembelajaran. Sehingga aktivitas siswa dalampembelajaran terus Oleh karena itu, untuk hasil aktivitas siswa dalam proses pembelajaran  dalam Proses Pembelajaran Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pada siklus I termasuk dalam kategori %. Akan tetapi, ada beberapa aspek-aspek as siswa belum tercapai, hal ini disebabkan guru belum mampu sepenuhnya melibatkan siswa secara optimal dalam proses pembelajaran. Menurut Marasiwi, disebabkan guru belum dapat mengkondisikan n dengan masih banyak siswa yang ramai h. 45. 



127    sendiri selama proses pembelajaran, juga terdapat siswa belum bisa menyesuaikan diri dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together selama kegiatan pembelajaran berlangsung.67 Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, guru harus mampu mengkondisikan kelas dengan baik, membuat siswa termotivasi dan mampu menerapkan model 
Numbered Heads Together menjadi salah satu model pembelajaran yang disukai oleh siswa pada siklus selanjutnya.  Pada siklus II aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sudah memasuki kategori baik sekali dengan persentase 91,67% dan berlangsung dengan baik, hal ini dikarenakan sudah banyak siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara optimal baik secara individu maupun kelompok. Guru telah mampu mengkondisikan kelas dengan baik, membuat siswa termotivasi dan mampu menerapkan model Numbered Heads Together menjadi salah satu model pembelajaran yang disukai oleh siswa, sehingga siswa menjadi aktif di dalam kelas.  Hal tersebut senada dengan Marasiwi menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran secara optimal, dapat terjadinya keaktifan interaksi antara siswa dengan guru sehingga proses pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah melalui kegiatan kelompok saja, melainkan berinteraksi juga dengan guru dalam menyelesaikan soal yang diberikan.68Oleh karena itu, apabila siswa mengalami ______________  67 Marasiwi, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa”, Vol. 7, No. 1, 2017, h. 24. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019, darisitu: http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/PE.  68 Marasiwi, “Penerapan Model..., h. 24. 



128    kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut dapat bertanya kepada teman satu kelompok. Namun apabila semua siswa dalam satu kelompok juga tidak dapat menyelesaikan, maka siswa tersebut dapat bertanya kepada guru agar pemecahan masalah pada soal tersebut dapat diselesaikan. Sehingga pemahaman siswa terhadap materi pelajaran semakin meningkat seperti yang diharapkan.Hal ini membuktikan bahwa pada siklus II aktivitas siswa terjadi peningkatan dari siklusI.   3. Hasil Belajar Siswa Untuk melihat hasil belajar siswa pada tema berbagai pekerjaan melaluipenerapan modelNumbered Heads Together, maka peneliti mengadakan tes padasetiap akhir pertemuan. Tes yang diadakan setelah pembelajaran berlangsungbertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kemampuan siswa dalammemahami materi pelajaran. Setelah hasil tes terkumpul maka data tersebut diolahdengan melihat kriteria ketuntasan minimal yang berlakukan di MIN 22 Aceh Besaryaitu: secara individu minimal 70 dan 80%siswa tuntas secara klasikal. Tes yang diberikan yaitu sebanyak dua kali diantaranya tes pada siklus I dan tes pada siklus II. Setiap siklus mengalami peningkatan hasil belajar. Setelah pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Heads Together pada siklus I jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu 14 orang dengan persentase 63,64%, sedangkan yang masih dibawah KKM yaitu sebanyak 8 orang dengan persentase 36,36%. Kategori ketuntasansiswa dalam pembelajaran secara klasikal adalah jika mencapai 80%, sehinggaketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus I belum tercapai. Untukmengatasi hal ini, guru harus mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan memberikan motivasi belajar 



129    siswasehingga siswa selalu aktif, kreatif dan mandiri dalam pembelajaran. Sebagaimanayang dikemukakan oleh Sudirman menyatakan bahwa motivasi dapat diartikan sebagaiupaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.69 Berdasarkan hasil belajar siswa pada pemberian tes siklus II dapat diketahui bahwa, siswa yang tuntas belajar mencapai 20 orang siswa dengan persentase 90,91% sedangkan yang tidak tuntas yaitu 2 orang dengan persentase 9,9% yang mencapai nilai dibawah KKM. Kategori ketuntasan siswa dalam pembelajaran secara klasikal adalah jika mencapai 80%. Pada siklus II guru telah mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan memberikan motivasi belajar siswa sehinggasiswa selalu aktif, kreatif dan mandiri dalam pembelajaran, sehingga dapatmerubah hasil belajar menjadi lebih baik. Dengan demikian, hasil tes belajarsiswa pada siklus II sudah tuntas secara klasikal.  Sesuai dengan pendapat Mulyasa,maka seorang siswa dipandang tuntas belajar jika ia mampumenyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaranminimal 70% dari seluruh tujuan pembelajaran. Sedangkan keberhaasilan kelasdapat dilihat dari jumlah siswa yang mampu menyelesaikan atau mencapaisekurang-kurangnya 70% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.70Oleh karena itu, untuk hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran setiap siklus dapat dilihat pada diagram di bawah ini: ______________  69 Sudirman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 13.  70 Mulyasa, Implementasi Kurikulum Panduan Pembelajaran KBK, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 99. 



  Gambar 4.3 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Setiap SiklusBerdasarkan gambar 4.3 di atas, setiap siklusnya. Siswa mampu menjawab soal dengan baik. Prestasi belajar siswa dari siklus I dan siklus II meningkat27,27%. Dari penjelasan penggunaan model Numbered Heads Together siswa. Hal tersebut senada dengan Prastiwi dan Sudianto, menyatakan bahwa model Numbered Heads Together pembelajaran di kelas, dan dapat saling berinteraksi dengan temansehingga dengan model belajar siswa dalam pembelajaran.model Numbered Heads ______________  71 Yeni Prastiwi dan Mungit Sudianto, “Penerapan Model..., h. 2. Gambar 4.3 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Setiap SiklusBerdasarkan gambar 4.3 di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan pada Siswa mampu menjawab soal post-test yang telahdipelajari dengan baik. Prestasi belajar siswa dari siklus I dan siklus II meningkat27,27%. Dari penjelasan kedua siklus di atas maka dapatdisimpulkan bahwa 
Numbered Heads Together dapat meningkatkanhasil belajar iswa. Hal tersebut senada dengan Prastiwi dan Sudianto, menyatakan bahwa 

Numbered Heads Together dapat membantu siswa lebih aktipembelajaran di kelas, dan dapat saling berinteraksi dengan temansehingga dengan model Numbered Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran.71 Sedangkan menurut Marasiwi, penerapan 
Numbered Heads Together dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan Yeni Prastiwi dan Mungit Sudianto, “Penerapan Model..., h. 2. Siklus I Siklus II63.64% 90.91%Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 130   Gambar 4.3 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Setiap Siklus peningkatan pada yang telahdipelajari dengan baik. Prestasi belajar siswa dari siklus I dan siklus II meningkat sebanyak edua siklus di atas maka dapatdisimpulkan bahwa dapat meningkatkanhasil belajar iswa. Hal tersebut senada dengan Prastiwi dan Sudianto, menyatakan bahwa dapat membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas, dan dapat saling berinteraksi dengan teman-temannya, dapat meningkatkan hasil Sedangkan menurut Marasiwi, penerapan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan 



131    siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran.72 Oleh karena itu, berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model 
Numbered Heads Together dapat mengaktifkan siswa di dalam kelas dan dapat meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. Tercapainya hasil belajar siswa tidak lepas dari usaha, bimbingan danperan guru dalam memotivasi siswa dan langkah-langkah pembelajaran yang tertujupada model pembelajaran yang diterapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto (dalam Trianto bahwa), “model pembelajaran adalah prosedur yang sistematisdalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentudan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar”.73 Oleh karena itu, dengan model pembelajaran yang diterapkan guru sesuai dengan materi akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemebalajaran dan peningkatan hasil belajar siswa dengan baik.       ______________  72 Marasiwi, “Penerapan Model..., h. 26.   73 Trianto, Desain Pembelajaran Tematik Bagi Anak-Anak Usia Dini TK/RA dan Anak 
Usia Kelas Awal SD/MI, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h. 142.  



132    BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penerapanmodel 
Numbered Heads Together untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik tema berbagai pekerjaan di kelas IV MIN 22 Aceh Besar dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 22 siswa, dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: 1. Aktivitas guru selama proses pembelajaran dengan penerapan model 

Numbered Heads Togetherpada pembelajaran tematik pada siklus I sebesar 68,96% (Baik), dan pada siklus II mengalamipeningkatan sebesar 89,81% (Baik sekali). 2. Aktivitas siswa yang dilakukan selama kegiatan pembelajaranberlangsung dengan penerapan model Numbered Heads Togetherpada pembelajaran tematik pada siklus I sebesar 67,24% (Baik), dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 91,67% (Baiksekali). 3. Hasil belajar siswa melalui penerapan model Numbered Heads 

Togetherpada pembelajaran tematik di kelas IV MIN 22 Aceh Besar pada siklus I dengan nilai persentase 63,64% (Cukup) namun secara klasikal belum tuntas, dan pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar90,91% (Baik Sekali) dan sudah memenuhi ketuntasan klasikal.  



133    B. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 1. Guru hendaknya mengembangkan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi pembelajaran serta kondisi siswa. Dalam pembelajaran, penerapan model Numbered Heads 

Togethermerupakan sebuah solusi yang sangat membantu untuk meningkatkan aktivitas guru dan aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa. 2. Agar aktivitas guru dan siswa tetap mengalami peningkatan sebaiknya guru memberi kesempatan sebesar-besarnya pada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengalami langsung pengalaman belajarnya dan membangun pengetahuan mereka tahap demi tahap agar pembelajaran dapat lebih bermakna.  3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terutama bagi pendidik dan tenaga pendidikan sebagai alternatif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada pembelajaran tematik. 4. Diharapkan bagi peneliti lainnya berminat melakukan penelitian yang sesuaidengan model ini pada tema yang berbeda, agar dapat memotivasi siswadalam pembelajaran, sehingga tercipta pembelajaran baru yang dapatmeningkatkan hasil belajar yang lebih baik lagi.    



134    DAFTAR KEPUSTAKAAN Abidah, Umadlir. (2015). Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Materi 
 Jenis-jenis Pekerjaan dengan Metode Concept Mapping Siswa Kelas III 
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Pekerjaan.Diakses:20Desemberhttp://www.rifanfajrin.Com/2016/02/materi-pelajaran-ips-kelas-3-sdjenis. html.  Fathurrohman, Pupuh dkk. (2009). Strategi Belajar Mengajar, Bandung: PT   Refika  Aditama.  Hamalik, (1996). Media pendidikan, Bandung: Citra Aditya Bakti.  Hamzah, (2011). Menjadi peneliti PTK Yang Profesional, Jakarta: Bumi Aksara.  Hamalik, Oemar. (2007). Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, Bandung: Tarsito.  Haniyah, Lailatul. Model pembelajaran Tipe NHT (Numbered Heads Together) 
 disertai metode eksperimen pada pembelajaran IPA fisika SMP, Jurnal  Pembelajaran Fisika ISSN 2301-9794.  Hamalik, Oemar.(2013). Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara.  Hurriyati, Ratih. (2009).Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas III. Jakarta:  Habsya Jaya. 
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140    RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP Siklus I) Satuan Pendidikan : MIN 22 Aceh Besar  Kelas/Semester : IV/1 Tema 4   : Berbagai Pekerjaan Subtema 1  : Jenis-Jenis Pekerjaan Pembelajaran   : 1 Alokasi Waktu          : 2×35 Menit Pertemuan  ke : 1  A. Kompetensi Inti (KI) 1. Menerima dan menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.     



141    B. Kompetensi Dasar dan Indikator IPS Kompetensi Indikator 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dibidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 3.3.1 Menyebutkan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk. 3.3.2 Membandingkan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk. 4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dibidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3.1 Menuliskan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk berdasarkan digram venn. 4.3.2 Melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk tulisan atau lisan.        Bahasa Indonesia Kompetensi Indikator 3.5 Membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, dan sebagainya).  3.5.1 Menjelaskan isi teks yang terdapat dalam cerita. 3.5.2 Menilai tokoh yang terdapat didalam cerita. 4.5 Mengomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih sendiri dan dibaca yang didukung oleh alasan. 4.5.1 Mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan teks tulisan. 4.5.2 Mengkomunikasi hasil diskripsi tokoh melalui gambar dan teks tulisan.    



142    IPA Kompetensi Indikator 3.8 Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya.  3.8.1 Menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam di lingkungan sekitar. 3.8.2 Mengidentifikasi pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. 4.8 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. 4.8.1 Memberikan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. 4.8.2 Mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam.  C. Tujuan 1. Setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram venn. 2. Dengan menggunakan diagram venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. 3. Setelah membaca cerita tentang hutan bakau, siswa mampu menjelaskan isi cerita secara rinci dan menilai tokoh yang ada didalam cerita dengan detail. 4. Setelah membaca cerita tentang hutan bakau, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan detail. 5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. 



143    6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang  dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap.  D. Materi Pembelajaran 1. IPS       : Jenis-Jenis Pekerjaan 2. Bahasa Indonesia: Teks Cerita “Hutan Bakau” 3. IPA       : Sumber daya Alam E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 1. Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan). 2. Model  : Numbered Heads Together 3. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. F. Media dan Sumber Pembelajaran 1. Media :  a.  Buku Guru b. Buku Siswa c. Silabus d. Gambar berbagai pekerjaan e. Teks cerita hutan bakau f. LKPD. g.Bahan Bacaan. 2.  Alat/ bahan:  a. Spidol b.Pita c. Karton  d.Nomor dikepala e. Pensil f. Kertas HVS   



144    3. Sumber Pembelajaran: a. BukuGuru Tema 4  : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). b. Buku Siswa Tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). c. https://muamala.net/pekerjaan-di-dataran-tinggi/ d. Budi Sutrisno, dkk, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas IV, (Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009). G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  No Kegiatan dan Sintak (Numbered 

Heads Together) Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu Guru Siswa 1. Pendahuluan                 a. Guru membuka pelajaran dengan  mengucapkan salam. b. Guru menanyakan bagaimana kabar siswa. c. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk dan membuang sampah jika masih ada sampah. d. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.  a. Siswa menjawab salam.   b. Siswa menjawab pertanyaan guru.  c. Siswa merapikan tempat duduk, dan membuang sampah.   d. Siswa berdo’a bersama.   10 menit 



145                 a. Menyampaikan kompetensi yang ingin di capai. e. Guru mengabsen siswa. f. Guru membagikan lembar pree-test.  g. Guru menyampaikan apersepsi: dengan menanyakan “anak-

anak ibu siapa yang 

orangtuanya 

petani? Apa yang 

dihasilkan oleh 

petani? h. Guru menyampaikan tema dan materi yang akan di pelajari    i. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. e. Siswa menjawab absen guru. f. Siswa mengerjakan soal pree-test. g. Siswa mendengarkan apersepsi dan menjawab pertanyaan guru.     h. Siswa mendengarkan tema dan materi pembelajaran yang di sampaikan oleh guru di depan. i. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang di sampaikan guru di depan. 2. Kegiatan Inti    a. Guru memperlihatkan media gambar a. Siswa melihat media gambar berbagai jenis 50 menit  



146                   b. Penomoran                 berbagai jenis-jenis pekerjaan yang ada di ingkungan sekitar.  b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait jenis-jenis pekerjaan yang ada di ingkungan sekitar. c. Guru membagi siswa ke dalam beberapa  kelompok, setiap anggota kelompok diberi nomor untuk di pakai di bagian kepala sesuai dengan anggota kelompoknya. d. Guru membagikan alat/bahan sesuai petunjuk LKPD  pada setiap kelompok beserta bahan bacaan. Kemudian guru pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar (Mengamati) b. Siswa mengajukan beberapa pertanyaan terkait jenis-jenis pekerjaan yang ada di ingkungan sekitar (Menanya) c. Setiap siswa dalam kelompok maju kedepan untuk mengambil nomor yang dipakai di kepala.    d. Siswa mendapatkan  LKPD beserta bahan bacaan.    



147                                   memberikan arahan tentang LKPD yang akan di buat oleh siswa. e. Guru meminta siswa untuk berdiskusi tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada dilingkungan sekitar.   f. Guru meminta siswa untuk menuliskan perbandingan dua jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dan menuangkan dalam bentuk diagram venn.Diagram harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi     e. Siswa saling berdiskusi tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada dilingkungan sekitar  dalam kelompok (Mencoba) f. Siswa diminta untuk menuliskan perbandingan dua jenis pekerjaan yang telah didiskusikan dan menuangkannya dalam diagram venn.(Mencoba)        



148                   c. Mengajukan Pertanyaan           masyarakat dan bagi pekerja. g. Guru melanjutkan pelajaran dengan menyampaikan informasi bahwa tumbuhan bisa membantu manusia menjaga lingkungan. Kemudian guru meminta siswa untuk membacakan sebuah teks cerita 
“Hutan Bakau”. h. Guru memberi beberapa pertanyaan, setelah siswa membacakan teks cerita dalam kelompok.            g. Siswa membacakan teks cerita 

“Hutan 

Bakau”dalam hati tentang bagaimana tumbuhan berpengaruh terhadap keseimbangan alam(Mengamati)  h. Siswa menjawab pertanyaan yang guru berikan, kemudian siswa dimintauntuk mendeskripsikan gambar yang dihasilkan. Tulisan harus meliputi alasan pemilihan tokoh, komentar tentang tokoh, alasan suka atau tidak suka(Mencoba)  



149     d. Berpikir Bersama      e. Menjawab          i. Guru meminta siswa untuk menuliskan pendapat tentang cerita yang dibacanya.  j. Kemudian Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan nilai-nilai yang perlu dimiliki dengan pelestarian alam dan sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran.       k. Guru melanjutkan pembelajaran dengan meminta siswa untuk menuliskan kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.  i. Siswa menuliskan pendapat tentang cerita yang dibaca. (Menalar) j. Siswa diminta untuk mengisi peta pikiran yang ada di dalam LKPD, yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumberdaya alam. (Mencoba) k. Siswa menuliskan kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam kolom tabel.  



150    l.Guru memanggil salah satu nomor untuk maju kedepan mewakili kelompoknya, dan menyampaikan hasil pekerjaannya. l. Siswa maju kedepan untuk mempresentasik-an hasil kerja kelompoknya. (Mengkomunikasikan) 3. Kegiatan Penutup   a. Guru membimbing siswa untuk  menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja di pelajari. b. Guru memberi penguatan, dengan menyimpulkan kembali apa yang baru saja di ajarkan. c. Guru membagikan soal post tes berupa soal pilihan ganda (Choice).  d. Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. e. Guru a. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran.    b. Siswa mendengarkan kesimpulan yang  disampaikan oleh guru.  c. Siswa mengerjakan soal tes berupa pilihan ganda (Choice). d. Siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. e. Siswa menerima 10 menit 



151    menginformasikan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. f. Guru Menyampaikan pesan-pesan moral. g. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan do’a penutup pembelajaran. h. Guru mengucapkan salam penutup. informasi.      f. Siswa mendengarkan pesan moral. g. Siswa membaca do’a bersama penutup pelajaran.  h. Siswa menjawab salam guru.   H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  a. Jenis dan Bentuk Instrumen No Aspek Jenis/Teknik Penilaian Bentuk Insrumen 1. Sikap  Percaya Diri, kerja sama, Menghargai Pendapat Orang Lain.  2. Pengetahuan Tes Tertulis Tes Berupa Pilihan ganda 3. Keterampilan Unjuk kerja Lembar observasi       



152    1. Lembaran Penilaian Sikap Siswa (Berikan tanda (√) pada kolom dibawah ini sesuai dengan penilaian terhadap siswa.  No  Nama  Percaya Diri Disiplin Bekerja Sama BT T M BT T M BT T M 1.           2.           3.           4.            Ket: BT = Belum Terlihat  T  = Terlihat M  = Menonjol Penilaian (Perskoran) :  �����		�����		����������		�����	��������	 × 100 2. Penilaian Pengetahuan        Instrumen penilaian: Test Tertulis (essay) pada LKPD dan test evaluasi. 3. Penilaian Keterampilan IPS  Aspek Baik Sekali Baik Cukup  Perlu Bimbingan 4 3 2 1 Jenis pekerjaan dan wilayah tempat bekerja       Menyebutkan dan menjelaskan 2 jenis pekerjaan yang sesuai dengan wilayah tempat bekerja. Menyebutkan dan menjelaskan 2 jenis pekerjaan, namun salah satu saja yang sesuai dengan wilayah tempat bekerja. Menyebutkan dan menjelaskan 1 jenis pekerjaan dan wilayah tempat bekerja yang sesuai. Menyebutk-an 2 jenis pekerjaan namun tidak sesuai dengan wilayah mereka bekerja. 



153    Tugas pekerja Menyebutkan semua tugas pekerja yang sesuai dengan pekerjaannya. Menyebutkan sebagian besar tugas pekerja dan sebagian besar sesuai. Menyebutkan semua tugas pekerja, namun hanya sebagian kecil yang sesuai. Tugas pekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang disebutkan. Manfaat pekerjaan Menyebutkan manfaat pekerjaan bagi pekerja dan masyarakat dengan benar Menyebutkan manfaat pekerjaan bagi pekerja dan masyarakat dan sebagian besar benar. Menyebutkan manfaat pekerjaan bagi pekerja dan masyarakat dan sebagian kecil benar. Menyebutk-an manfaat pekerjaan bagi pekerja dan masyarakat, namun tidak ada yang sesuai atau benar. Hasil yang diperoleh Menyebutkan hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaannya dan semuanya benar. Menyebutkan hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaannya dan sebagian besar benar. Menyebutkan hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaannya dan sebagian kecil benar. Tidak menyebutk-an hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaan-nya. Penilaian (Perskoran) :  �����		�����		����������		�����	��������	 × 100 Bahasa Indonesia Aspek Baik Sekali Baik Cukup  Perlu Bimbingan 4 3 2 1  Gambar    Gambar yang dihasilkan mencermink-an tokoh dalam cerita. Gambar yang dihasilkan sebagian besar mencerminkan tokoh dalam cerita. Gambar yang dihasilkan sebagian kecil mencermink-an tokoh dalam cerita. Gambar yang dihasilkan tidak mencerminkan tokoh dalam cerita. Alasan pemilihan tokoh Alasan pemilihan tokoh didasarkan Sebagian besar alasan pemilihan tokoh Sebagian kecil alasan pemilihan tokoh Alasan diberikan berdasarkan opini bukan 



154    kepada fakta yang ada. didasarkan kepada fakta yang ada. didasarkan kepada fakta yang ada. fakta dari cerita Topik Topik-topik yang disampaikan sesuai dengan cerita. Sebagian besar topik yang disampaikan sesuai dengan cerita. Sebagian kecil topik yang disampaikan sesuai dengan cerita. Topik yang disampaik-an di luar cerita yang ada.  Fakta pendukung Fakta pendukung yang disampaikan seluruhnya sesuai dengan isi cerita. Fakta pendukung yang disampaikan sebagian besar sesuai dengan isi cerita. Fakta pendukung yang disampaikan sebagian kecil sesuai dengan isi cerita. Fakta yang disampaik-an tidak sesuai cerita. Penilaian (Perskoran) :  �����		�����		����������		�����	��������	 × 100 IPA Indikator penilaian Ada Tidak ada Seluruh kotak diisi   Jawaban sesuai dengan konsep   Jawaban fokus kepada inti pertanyaan di tengah peta pikiran    Pengisian tabel dinilai dengan menggunakan centang (√). Indikator penilaian Ada Tidak ada Menyebutkan dua jenis sumber alam dengan benar   Menyebutkan cara menjaga sumber alam dengan benar paling sedikit 3    I. Pengayaan Guru memberikan pengayaan bagi siswa yang telah mencapai kompetensi sebelum waktu yang telah ditetapkan apabila masih ada waktu, siswa bisa menuliskan akhir cerita dari cerita “Hutan Bakau” sesuai imajinasi mereka. (Guru mencatat dan memberikan nilai tambahan bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).   



 II. Remedial  Siswa yang belum memahami bagaimana mengisi diagram venn dapat dilatih kembali oleh guru. Mintalah siswa untuk memikirkan dua hal yang berbeda, misalnya air mineral dan air teh. Siswa kemudian menuliskan persamaan dan perbedaannya. Kemudian persadiagram. Perbedaan masingdengan nama minumannya.                 Siswa yang belum memahami bagaimana mengisi diagram venn dapat dilatih kembali oleh guru. Mintalah siswa untuk memikirkan dua hal yang berbeda, misalnya air mineral dan air teh. Siswa kemudian menuliskan persamaan dan perbedaannya. Kemudian persamaan dituangkan ke dalam bagian tengah diagram. Perbedaan masing-masing minuman ditulis di bagian lingkaran sesuai dengan nama minumannya. 155  Siswa yang belum memahami bagaimana mengisi diagram venn dapat dilatih kembali oleh guru. Mintalah siswa untuk memikirkan dua hal yang berbeda, misalnya air mineral dan air teh. Siswa kemudian menuliskan persamaan maan dituangkan ke dalam bagian tengah masing minuman ditulis di bagian lingkaran sesuai  



156    Materi IPS Bekerja menjadi salah satu cara manusia dalam mempertahankan hidupnya, beberapa pekerjaan sangat dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal. Apakah mereka tinggal di dataran tinggi atau di dataran rendah. dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif rendah yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi terletak di atas 700 meter dari permukaan laut.  Beberapa pekerjaan di daratan tingggi diantaranya: Perkebunan Teh      Perkebunan Karet     a. Petani   Perternakan     Petani           



157    Beberapa pekerjaan didaratan rendah diantaranya: Guru                                                                           Dokter     a) Dokter    Polisi                                                                           Pilot         Bahasa Indonesia Taman Bermain yang Hilang (Hutan Bakau)  Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan pelahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang, yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang 



158    lebih besar seperti Bangau Cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejarkejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Adakalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman.   Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya. “Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?” Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan pelahan. “Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari Paman Nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu.” Ayah menjelaskan pelahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian.  Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat- sahabat kecilnya. “Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?” Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, “Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia ‘kan tidak bisa minum air asin, Kupi.” Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan. “Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. 



159    Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit.” Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana.   IPA Sumber daya alam adalah sesutu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup lebih sejahtera yang ada di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam terdapat dimana sajaseperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara dan lain sebagainya contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan hewan, dan banyak lagi lainnya. Pelestarianadalah suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Kita perlu melestarikan sumber daya alam baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Adapun Usaha Pelestarian SDA (Sumber Daya Alam) Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal akan memberikan manfaat bagi manusia, misalnya untuk kesejahteraan. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestariannya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa disertai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Beberapa dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sebagai berikut: 1. Terjadinya disfungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber resapan air akibat penggundulan hutan. Penggundulan hutan juga dapat mengakibatkan bencana kekeringan, banjir, dan tanah longsor. 



160    2. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan dan juga menimbulkan peningkatan suhu bumi secara global. 3. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air akibat penggunaan bahan peledak dalam mengeksploitasi ikan dan terumbu karang di lautan. Selain membunuh ikan-ikan besar untuk kebutuhan konsumsi, penggunaan bahan peledak juga turut memusnahkan ikan-ikan kecil yang ada di wilayah perairan. Kondisi ini akan menimbulkan krisis terhadap sumber daya ikan dan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem lautan. Selain itu, peledak yang dibuat dari bahan-bahan kimia akan mencemari lingkungan perairan yang dapat mengganggu makhluk hidup yang ada di dalamnya. 4. Kerusakan tanah terjadi akibat eksploitasi tanah tanpa diikuti dengan peremajaan atau perawatan. Kerusakan tanah dapat juga diakibatkan oleh sistem pertanian dengan metode ladang berpindah. Dalam metode ladang berpindah, setelah digunakan sebagai lahan pertanian, tanah yang sudah tidak subur dibiarkan begitu saja tanpa perawatan sehingga tanah menjadi gersang dan tidak berfungsi. Kerusakan alam tidak akan terjadi seandainya manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, tetapi harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Tanggung jawab menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Semua orang wajib ikut serta dalam usaha pelestarian lingkungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing.      



161    Beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut: 1. Melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Penebangan hutan harus melalui prosedur yang benar, misalnya dengan memilih pohon yang sudah tua dan membiarkan pohon yang masih muda. Penebangan pohon juga harus disertai dengan penanaman kembali supaya di kemudian hari fungsi pohon yang ditebang dapat diganti oleh pohon baru. 2. Tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan, misalnya titik api setelah mengadakan kegiatan kemah di kawasan hutan. Titik api tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan, sehingga hutan gundul dan polusi udara.  3. Selain di wilayah hutan, penghijauan juga perlu dilakukan di daerah aliran sungai agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan pendangkalan sungai. Pendangkalan di sepanjang aliran sungai dapat menimbulkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. 4. Untuk mengurangi pencemaran udara, penghijauan juga dapat dilakukan di daerah perkotaan. Penghijauan dilakukan dengan menanam pohon di lahan-lahan kosong dan memperbanyak jalur hijau. 5. Selain penanaman pohon, penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara juga harus dikurangi semaksimal mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi jumlah kendaraan pengguna bahan bakar minyak, menggunakan kendaran secara efektif dan efisien, atau mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Industri-industri yang umumnya menggunakan bahan bakar minyak sebaiknya juga berlokasi di wilayah yang jauh dari pemukiman masyarakat, untuk mencegah dampak yang buruk terhadap kesehatan masyarakat. 6. Mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari terjadinya kebocoran minyak di daerah pertambangan lepas pantai.  



162    7. Kerusakan tanah dapat dicegah dengan tidak melakukan kegiatan ladang berpindah. Setelah ditanami suatu jenis tanaman, lahan pertanian sebaiknya ditanami dengan tanaman lain. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan tanah akibat ketidakseimbangan nutrisi di dalamnya. sengkedan atau terasering pada lahan pertanian miring. Usaha melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan sejak dini mulai dari hal-hal kecil. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan barangbarang dari plastik dan logam, menggunakan kembali barang yang sudah digunakan, dan melakukan daur ulang terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai.             Sementara itu, untuk mencegah erosi dapat dilakukan dengan membuat 



163     LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK  (LKPD)  KELOMPOK :   NAMA : 1. 4. 2.   5. 3. 6.    Petunjuk : 1) Mulailah dengan membaca bismillah. 2) Tulislah nama kelompok dan anggota kelompokmu pada tempat yang sudah di sediakan. 3) Diskusikan bersama anggota kelompokmu untuk mengerjakan LKPD.  Kegiatan siswa: 1) Ambilah  nomor yang dibagikan guru, kemudian pakailah di kepalamu! 2) Amatilah gambar jenis-jenis pekerjaan yang dibagikan guru! 3) Bacalah teks cerita yang dibagikan guru bersama dengan teman kelompokmu! 4) Jawablah pertanyaan pada lembar LKPD dengan benar.    
Selamat Bekerja! 

 
 
  Tulislah tentang jenis pekerjaan di sekitarmu dalam bentuk diagram Venn. Diagram Vennmu harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa 



164    yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Mengisi diagram Venn: a. Siswa menulis jenis pekerjaan di atas lingkaran di sebelah kiri dan jenis pekerjaan berikutnya di atas lingkaran sebelah kanan. b. Lingkaran sebelah kiri diisi dengan hal-hal yang dimiliki oleh jenis suatu pekerjaan dan begitupula dengan lingkaran berikutnya.  c. Pertemuan di tengah kedua lingkaran dimaksudkan untuk jawaban yang dimiliki oleh kedua jenis pekerjaan.  1. Kembangkan diagram Vennmu dalam bentuk tulisan!           Bacalah teks “Taman Bermain yang Hilang” yang diberikan guru pada kelompokmu! Berdasarkan cerita tersebut, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.    



165    2. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Jawab: ................................................................................................................. 3. Gambarlah salah satu tokoh! Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut! Jawab:................................................................................................................ .............................................................................................................................. 4. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Jelaskan! Jawab:................................................................................................................. 5. Apakah komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar temanmu? Jelaskan! Jawab:................................................................................................................ .............................................................................................................................. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau.  6. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia di bawah ini!                



166    7. Sebutkan dua sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit tiga kegiatan untuk menjaganya pada tabel di bawah ini!    
Soal Post Test     Nama: Kelas:   1. Perhatikan gambar di bawah ini! pekerjaan yang cocok sesuai dengan daerah pegunungan antara lain adalah.....               



167    Soal Pree Test 

    Nama Kelas  1. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus…   a. Belajar  c. Bermain     b. Bekerja  d. Minta-minta 2. Gambar di bawah ini adalah seorang . . . .   a. Dokter  c. Nelayan  b. Guru  d. Peternak 3. Orang yang hidupnya dipantai biasanya bekerja sebagai…  a. Guru                   c. Pilot b. Nelayan              d. Petani  4. Orang yang pekerjaannya mengemudikan pesawat adalah…  a. Masinis                c.Sopir b. Nahkoda              d. Pilot  5. Perhatikan gambar di bawah ini! Setiap hari pak Benung ke sawah. Mata pencaharian pak Benung adalah…   a. Buruhc. Pengrajin b. Nelayan                d. Petani     



168    6. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat dari sungai adalah ...  a.  Sarana transportasi              c. Reboisasi b.  Irigasi                                   d. Tempat Wisata 7. Sebelum digunakan, sumber daya alam harus ... terlebih dahulu. a. Didiamkan                             c. Dihemat b. Diolah                                    d. Disia-siakan  8. Fungsi daerah pegunungan, kecuali .... a. Untuk berjalan-jalanc. Untuk pendaki gunung b. Untuk berkemahd. Untuk membangun hotel 9.  Di bawah ini bahan yang tidak dapat didaur ulang adalah ... a.                                                            c.    b.                                                            d.     10. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan, kecuali ... a. Tidak membuang sampah sembarangan b. Mendirikan cagar alam c. Menanami lahan kosong di pekarangan rumah d. Tidak membunuh burung-burung yang ada di lingkungan rumah     



169    Kunci Jawaban  1. B 2. D 3. B 4. D 5. D 6. A 7. B 8. D 9. B 10. B                    



170    Soal Post Test     Nama: Kelas:   1. Perhatikan gambar di bawah ini! pekerjaan yang cocok sesuai dengan daerah pegunungan antara lain adalah.....  a. Menanam bakau   c. Mencari ikan  b. Petani garam   d. Petani Teh  2. Berikut ini merupakan faktor yang menyebabkan beragamnya jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, kecuali .... a. Kondisi tanah  c. Keahlian b. Kondisi musim d.Kondisi jiwa 3. Pak Bayu merupakan pengrajin kayu, ia selalu memilih kayu-kayu pembeliannya dengan baik. Ia juga tidak pernah membeli kayu-kayu ilegal dari penebangan liar. Sikap Pak Bayu tersebut turut mendukung dalam.... a. Mencegah kerusakan hutan  c. Meningkatkan produksi kayu b. Menyebabkan gundulnya hutan  d. Mengurangi jumlah pengangguran 4. Pasangan pekerjaan di bawah ini yang sering berhubungan secara langsung dalam kegiatannya adalah …. a. Petani jagung dan penjual pulsa c. Nelayan dan penjual ikan b. Petani padi dan pedagang sayur d. Petani dan petani tebu 



171    5. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari ratusan juta penduduk. Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai …. b. Nelayan  c. Petani c. Guru   d. Karyawan 6. Gambar di bawah ini merupakan salah satu cara menjaga kelestarian alam adalah kewajiban kita semua. Contoh menjaga kelestarian alam adalah melindungi tanaman bakau di kawasan pesisir pantai, karena tanaman bakau dapat bermanfaat salah satunya untuk ....  a. tsunami datang  c. Membuat air laut jadi tawar b. Melindungi pantai dari abrasi d. Memperbesar ombak ke daratan 7. Yang merupakan usaha pemerintah untuk melestarikan sumber daya alam adalah ... a. Melakukan reboisasi                           c. Meracuni sungai b. Menebang pohon                                d. Membangun pemukiman  8. Karena wilayah Indonesia dilewati dua jalur pengunungan dunia, maka di Indonesia terdapat banyak bahan..... a. Tambang mineral dan logam muliac. Makanan dan batu bara b. Makanan dan minuman d. Minyak bumi dan minuman 9. Tumbuhan yang ada di sekitar kita merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena.........  a. Dapat tumbuh besar                             c. Jumlahnya banyak                 b. Dapat hidup                                          d. Berkembang biak 10. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup termasuk . . .  a. sumber daya tidak dapat diperbaharui    c.  Sumber daya alam hayati b.  Sumber daya alam non hayatid. Sumber daya alam lingkungan   



172    Kunci Jawaban 1. D 2. D 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. A 9. D 10. C                    
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183     RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP  Siklus II)  Satuan Pendidikan : MIN 22 Aceh Besar  Kelas/Semester : IV/1 Tema 4   : Berbagai Pekerjaan Subtema 2  : Pekerjaan Di Sekitarku Pembelajaran ke       : 1 Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2×35 Menit) Pertemuan ke  : 2 A.  Kompetensi Inti (KI) 1. Menerima dan menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.   



184    B. Kompetensi Dasar dan Indikator IPA Kompetensi Indikator 3.8 Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya.  3.8.3 Menyebutkan dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. 3.8.4 Mengidentifikasikan dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam.  4.8 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang dilingkungannya.  4.8.3 Menuliskan contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi kelestarian sumber daya alam. 4.8.4 Mengkomunikasikan contoh pemanfaatan teknologi yang ramah 



185    lingkungan bagi kelestarian sumber daya alam.        IPS Kompetensi Indikator 3.2 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya dilingkungan sekitar sampai provinsi. 3.2.3 Membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam satu kegiatan ekonomi. 3.2.4 Menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitar. 4.3 Menyajikan hasil indentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan 4.3.3 Melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan suatu kegiatan ekonomi. 4.3.4 Menyajikan hasil identifikasi tentang 



186    sekitar sampai provinsi.  kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitar.  Bahasa Indonesia Kompetensi Indikator 3.5 Menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita dongeng, dan sebagainya).  3.5.3 Menilai kejadian yang terdapat didalam cerita.  3.5.4 Menjelaskan alasan penilaian cerita secara lisan dan tulisan. 4.5 Mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang terpilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan.  4.5.3 Menuliskan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh cerita. 4.5.4 Mempresentasikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh cerita yang dibaca.  C. Tujuan Pembelajaran 1. Setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi kelestarian sumber daya alam dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi kelestarian sumber daya alam dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. 



187    4. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. 5. Dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. 6. Dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menyajikan informasi tentang berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. 7. Setelah membaca cerita tentang “Sosok Pekerja”, siswa mampu menilai cerita dengan detail. 8. Setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. 9. Setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan detail. 10. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis.  D. Materi IPA  : Dampak penggunaan teknologi bagi kelestarian SDA. IPS  : Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Bahasa Indonesia : Membaca cerita “Sosok Pekerja”  E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 1. Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, menalar, mencoba,          mengkomunikasikan). 2. Model  : Numbered Heads Together 3. Metode  : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan.  



188    F. Media dan Sumber Pembelajaran 1. Media : Buku Guru, Buku Siswa, Silabus, Teks cerita “Sosok Pekerja”, gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan dan LKPD. 2. Alat/ bahan:  a.  Spidol b. Pita c.  Karton  d. Nomor dikepala e.  Pensil f. Kertas HVS 3. Sumber Pembelajaran: a. Buku Guru Tema 4  : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). b. Buku  Siswa Tema 4 : Berbagai Pekerjaan kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). c. Budi Sutrisno, dkk, Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI Kelas IV, (Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009). G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  No Kegiatan Sintak (Numbered 

Heads Together) Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu Guru Siswa 1. Pendahuluan         a. Guru membuka pelajaran dengan  mengucapkan salam. b. Guru menanyakan bagaimana kabar siswa.  c. Guru menyuruh siswa merapikan tempat a. Siswa menjawab salam. b. Siswa menjawab pertanyaan guru. c. Siswa merapikan 10 menit 



189                           a. Menyampaikan kompetensi yang ingin di capai. duduk dan membuang sampah jika masih ada sampah.  d. Guru mengajak siswa untuk berdo’a.  e. Guru mengabsen siswa.   f. Guru membagikan lembar pree-test.  g. Guru menyampaikan apersepsi: dengan menanyakan “anak-

anak ibu tahukah 

kalian pekerjaan apa 

saja yang ada di 

lingkungan sekitar 

kalian?.    h. Guru menyampaikan tema dan materi yang akan di pelajari.        tempat duduk, dan membuang sampah.  d. Siswa berdo’a bersama. e. Siswa menjawab absen guru.  f. Siswa mengerjakan soal pree-test. g. Siswa mendengarkan apersepsi dan menjawab pertanyaan guru.     h. Siswa mendengarkan tema dan materi pembelajaran yang di sampaikan oleh guru di depan. i. Siswa 



190    i. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. mendengarkan tujuan pembelajaran yang di sampaikan guru di depan. 2. Kegiatan Inti                          a. Guru memperlihatkan media gambar berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam.     b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam. c. Guru membagi siswa ke dalam beberapa  kelompok setiap a. Siswa melihat media gambar berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam (Mengamati) b. Siswa mengajukan beberapa pertanyaan terkait penggunaan teknologi terhadap keseimbangan sumber daya alam (Menanya) c. Setiap anggota kelompok maju kedepan untuk 50 menit   



191    b. Penomoran                         c. Mengajukan Pertanyaan  d. Berpikir Bersama   anggota kelompok diberi nomor untuk di pakai di bagian kepala sesuai dengan anggota kelompoknya. d. Guru membagikan alat/bahan sesuai petunjuk LKPD  pada setiap kelompok beserta bahan bacaan. Kemudian guru memberikan arahan tentang LKPD yang akan di buat oleh siswa. e. Guru meminta siswa untuk membaca Teks cerita “Sosok Pekerja” dalam hati.  f. Guru memberi beberapa pertanyaan, setelah siswa membacakan teks cerita dalam kelompok. g. Guru meminta siswa untuk menuliskan pendapat tentang cerita yang mengambil nomor yang dipakai di bagian kepala sesuai dengan anggota kelompoknya. d. Siswa mendapatkan LKPD beserta bahan bacaan.       e. Siswa membaca Teks cerita “sosok pekerja” yang dibagikan guru.     (Mengamati) f. Siswa menjawab pertanyaan tersebut pada LKPD    (Mencoba)  g. Siswa menuliskan      pendapat tentang cerita yang dibaca. 



192     e. Menjawab          dibacanya.  h. Guru mengajak siswa berdiskusi tentang jenis-jenis pekerjaan seperti pekerjaan nelayan yang menggunakan teknologi modern dan teknologi ramah lingkungan dengan membandingkan keduanya.          i. Guru melanjutkan pembelajaran dengan meminta siswa untuk mengamati gambar dan mendiskusikan hal berikut: - Jenis kegiatan ekonomi. - Jenis barang yang dijualbelikan. - Jenis pekerjaan yang     (Menalar)  h. siswa saling mendiskusikan jawabannya, dengan menggunakan diagram venn untuk menuliskan informasi, kemudian siswa menjawab beberapa pertanyaan dan membuat ide-ide cara menangkap ikan yang tidak  merusak sumber daya alam (Mencoba,     Menalar) i.  Siswa saling beriskusi kelompok dan mengerjakan tugas berikutnya secara bersama-sama.    



193    terlibat pada kegiatan tersebut. - Hasil dari setiap pekerjaan. j. Guru meminta siswa menuliskan laporan tentang pekerjaan yang ada di sekitar mereka dengan bahasan berikut: Jenis kegiatan ekonomi, Lapangan pekerjaan, Hasil dari setiap pekerjaan serta Penyebaran barang. k. Guru memanggil salah satu nomor untuk maju kedepan mewakili kelompoknya, dan menyampaikan hasil pekerjaannya, kemudian saling mengomentari setiaan anggota kelompok.     j. Siswa maju kedepan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. (Maengkomunikasikan) dibagikaSi    k. Siswa maju kedepan untuk mempresentasik-an hasil kerja kelompoknya. (Mengkomunikasikan) 3. Kegiatan Penutup   a. Guru membimbing siswa untuk  menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja di pelajari. b. Guru memberi a.Siswa menyimpulkan materi pembelajaran.  b.Siswa 10 menit 



194    penguatan, dengan menyimpulkan kembali apa yang baru saja di ajarkan.  c. Guru membagikan soal 
post tes berupa soal pilihan ganda (Choice).  d. Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.  e. Guru menginformasikan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. f. Guru Menyampaikan pesan-pesan moral.  g. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan do’a penutup pembelajaran. h. Guru mengucapkan salam penutup mendengarkan kesimpulan yang  disampaikan oleh guru.  c.Siswa mengerjakan soal tes berupa pilihan ganda (Choice). d.Siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.  e.Siswa menerima informasi.     f.Siswa mendengarkan pesan moral. g. Siswa membaca do’a bersama penutup pelajaran.  h.Siswa menjawab salam guru.     



195    H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  a. Jenis dan Bentuk Instrumen No Aspek Jenis/Teknik Penilaian Bentuk Insrumen 1. Sikap  Percaya Diri, kerja sama, Menghargai Pendapat Orang Lain.  2. Pengetahuan Tes Tertulis Tes Berupa Pilihan ganda 3. Keterampilan Unjuk kerja Lembar observasi  1. Lembaran Penilaian Sikap Siswa (Berikan tanda (√) pada kolom dibawah ini sesuai dengan penilaian terhadap siswa.  No  Nama  Percaya Diri Disiplin Bekerja Sama BT T M BT T M BT T M 1.           2.           3.           4.            Ket: BT = Belum Terlihat  T  = Terlihat M  = Menonjol Penilaian (Perskoran) :  �����		�����		����������		�����	��������	 × 100 2. Penilaian Pengetahuan  Instrumen penilaian: Test Tertulis (essay) pada LKPD dan test evaluasi.  



196    3. Penilaian Keterampilan IPA Diagram Venn tentang perbedaan jenis pekerjaan yang merugikan sumber daya alam dinilai dengan centang (√). Indikator penilaian Ada Tidak ada Menyebutkan dua jenis pekerjaan   Menyebutkan persamaan tugas pekerjaan minimal 3   Menyebutkan perbedaan tugas pekerjaan minimal 3   Menyebutkan persamaan/perbedaan dampak positif   Menyebutkan persamaan/perbedaan dampak negatif    Tulisan tentang ide menangkap ikan dengan teknologi ramah lingkungan. Indikator penilaian Ada Tidak ada Menyebutkan dua ide yang sesuai dengan topik   Menyebutkan alasan pemilihan ide yang sesuai dengan pelestarian sumber daya alam   Menyebutkan dampak positif dari cara yang dipilih terhadap lingkungan    IPS  Aspek Baik Sekali Baik Cukup  Perlu Bimbingan 4 3 2 1 Jenis kegiatan ekonomi       Menyebutkan dan menjelaskan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan pekerjaan. Menyebutkan dan menjelaskan kegiatan ekonomi, namun kurang sesuai dengan pekerjaan. Menyebutkan kegiatan ekonomi, namun tidak sesuai dengan pekerjaan. Tidak menyebutk-an sama sekali.  Lapangan pekerjaan  Menyebutkan paling sedikit 3 lapangan pekerjaan dengan benar. Menyebutkan sebagian besar lapangan pekerjaan dengan benar. Menyebutkan satu lapangan pekerjaan dengan benar. Menyebutk-an lapangan pekerjaan, namun salah. Penyebaran Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan Menyebutk-



197    barang distribusi barang secara runtut dan benar. distribusi barang dengan benar. distribusi barang tidak runtut dan sebagian benar. an distribusi barang tidak runtut dan sebagian besar tidak benar. Hasil yang diperoleh Menyebutkan hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaannya dan semuanya benar. Menyebutkan hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaannya dan sebagian besar benar. Menyebutkan hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaannya dan sebagian kecil benar. Tidak menyebutk-an hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaan-nya. Penilaian (Perskoran) :  �����		�����		����������		�����	��������	 × 100 Bahasa Indonesia Aspek Baik Sekali Baik Cukup  Perlu Bimbingan 4 3 2 1 Sikap tokoh      Sikap kedua tokoh yang disampaikan seluruhnya akurat Sikap kedua tokoh yang disampaikan sebagian besar akurat Sikap salah satu tokoh yang disampaikan seluruhnya akurat Sikap salah satu tokoh yang disampaik-an sebagian kecil akurat Alasan pemilihan sikap tokoh yang bisa dicontoh. Alasan pemilihan tokoh didasarkan kepada fakta yang ada  Sebagian besar alasan pemilihan tokoh didasarkan kepada fakta yang ada Sebagian kecil alasan pemilihan tokoh didasarkan kepada fakta yang ada Alasan diberikan berdasarkan opini bukan fakta dari cerita Topik Topik-topik yang disampaikan sesuai dengan cerita Sebagian besar topik yang disampaikan sesuai dengan cerita Sebagian kecil topik yang disampaikan sesuai dengan cerita Topik yang disampaik-an di luar cerita yang ada  Fakta pendukung Fakta pendukung yang Fakta pendukung yang Fakta pendukung yang Fakta yang disampaik-an tidak 



 disampaikan seluruhnya sesuai dengan isi ceritaPenilaian (Perskoran) :  I. Pengayaan Guru memberikan pengayaan bagi siswa yang telah mencapai kompetensi sebelum waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan beberapa kegiatan terkait menuliskan judul yang kira(Guru mencatat dan memberikan nilai tambahan bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).   J. Remedial  Siswa yang belum memahami bagaimana mengisi diagram venn dapat dilatih kembali oleh guru. Mintalah siswa untuk memikirkan dua hal yang berbeda, misalnya makanan untuk makan siang dan sarapan. Siswa kemudian menuliskan persamaan dan perbedaannya. Kemudian persamaan dituangkan ke dalam bagian tengah diagram. Perbedaan masingbagian lingkaran sesuai dengan jenis mak                    disampaikan seluruhnya sesuai dengan isi cerita disampaikan sebagian besar sesuai dengan isi cerita disampaikan sebagian kecil sesuai dengan isi cerita Penilaian (Perskoran) :  �����		�����		����������		�����	��������	 × 100 Guru memberikan pengayaan bagi siswa yang telah mencapai kompetensi sebelum waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan beberapa kegiatan menuliskan judul yang kira-kira sesuai dengan isi cerita ‘Pak Welly’.(Guru mencatat dan memberikan nilai tambahan bagi siswa yang berhasil dalam Siswa yang belum memahami bagaimana mengisi diagram venn dapat dilatih kembali oleh guru. Mintalah siswa untuk memikirkan dua hal yang berbeda, misalnya makanan untuk makan siang dan sarapan. Siswa kemudian menuliskan persamaan dan perbedaannya. Kemudian persamaan dituangkan ke dalam bagian tengah diagram. Perbedaan masing-masing makanan ditulis di bagian lingkaran sesuai dengan jenis makanan. 198  disampaikan kecil sesuai dengan isi sesuai cerita Guru memberikan pengayaan bagi siswa yang telah mencapai kompetensi sebelum waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan beberapa kegiatan cerita ‘Pak Welly’. (Guru mencatat dan memberikan nilai tambahan bagi siswa yang berhasil dalam Siswa yang belum memahami bagaimana mengisi diagram venn dapat dilatih kembali oleh guru. Mintalah siswa untuk memikirkan dua hal yang berbeda, misalnya makanan untuk makan siang dan sarapan. Siswa kemudian menuliskan persamaan dan perbedaannya. Kemudian persamaan dituangkan ke masing makanan ditulis di  



199     Materi  IPA Dampak Penggunaan Teknologi Terhadap Pelestarian SDA Sumber daya alam dan teknologi mempunyai hubungan timbal balik. Keduanya saling memengaruhi. Teknologi memberi pengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Teknologi yang ramah lingkungan dapat mengolah sumber daya alam secara maksimal tanpa merusak habitat yang ada. Misalnya, untuk mengebor sumber daya alam berupa minyak bumi dibutuhkan teknologi canggih agar proses pengeboran tidak merusak alam. Sebaliknya, teknologi yang tidak ramah lingkungan akan membuat lingkungan rusak dan sumber daya alam cepat habis. Pemanfaatan teknologi secara maksimal dibutuhkan pula dalam mengolah sumber daya alam seperti pembuatan kertas dan pembuatan pakaian.  a. Pengaruh teknologi dalam pembuatan kertas. Pembuatan kertas termasuk rumit. Padahal, kertas harus diproduksi dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan lebih banyak kertas, banyak pohon ditebang. Kayu pohon tersebut diolah menjadi bubur kertas yang akhirnya menjadi kertas. Mengingat hal tersebut kita harus menekankan kepada siswa untuk menghemat menggunakan kertas agar tidak banyak hutan yang ditebanginya. b. Membuat pakaian. Pakaian dari bahan sutra lebih susah dibuat daripada pakaian dari bahan kapas. Kepompong sutra harus diurai terlebih dahulu menjadi benang. Dengan teknologi, kepompong-kepompong sutra mudah diurai untuk dijadikan benang sebagai bahan pembuat kain sutra.  c. Sumber daya alam dapat membuat teknologi menjadi lebih baik. Misalnya, pasir besi digunakan sebagai bahan dalam pembuatan mesin dan baling-baling kincir angin. Selain itu, dampak teknologi terhadap pelestarian sumber daya alam yaitu: lebih mudah dalam melestarikan sumber daya alam, dapat membantu aktivitas (pekerjaan) manusia, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya di saat kita ingin menanam pohon tentu saja kita menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi 



200    untuk mencari tahu bagaimana menanam dan memelihara pohon, kemudian teknologi untuk membuat pupuk, teknologi komunikasi untuk mengajak orang-orang menanam pohon kembali, teknologi kamera untuk mendokumentasikan kegiatan kita dan masih banyak lagi teknologi yang mendukung kegaiatan manusia.  IPS  Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Secara umum kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Adapun jenis kegiatan ekonomi yaitu: 1. Kegiatan Produksi  Kegiatan produksi adalah suatu pekerjaan yang dapat menghasilakan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Contohnya perusahaan pembuat roti yang menghasilkan berbagai produk roti untuk memenuhi permintaan pasar.  2. Kegiatan Distribusi  Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Pihak melakukan distribusi disebut distributor. Contoh distribusi yaitu: pengangkutan barang, agen surat kabar, agen penyalur bahan makanan mentah, promosi barang dan sebagainya. 3. Kegiatan Konsumsi Kegiatan konsumsi adalah aktivitas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan dan minuman dari restoran, membeli pakaian di toko dan sebagainya. Contok kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar No Kegiatan Jenis Pihak yang Diuntungkan Keuntungan yang Didapatkan 1. Bertani dan menangkap ikan di laut Produksi Masyarakat yang membutuhkan makanan dan lauk Kebutuan primer dapat terpenuhi 2. Menjual pakaian dan menjual semen Distribusi  Masyarakat yang membutuhkan Kebutuhan sekunder terpenuhi 



201    pakaian dan membuat bangunan  3. Nasi, buah dan sayur Konsumsi  Pedagan bahan makanan dan masyarakat yang membutuhkan makanan Pedagang mendapatkan uang, dan pembeli mendapatkan bahan makanan.  Pekerjaan yang Menghasilkan Barang  Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang bisa digunakan oleh orang lain misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Pekerjaan yang Menghasilkan jasa  Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir.  Bahasa Indonesia Sosok Pekerja Pak Welly adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Welly senang melihat murid- muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan  asal- usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Welly ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Welly mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Welly risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga 



202    suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid Kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera.  Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Welly? Rupanya Pak Welly ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Welly, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Welly dan seluruh warga sekolah.              



203    LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK  (LKPD)              KELOMPOK :      NAMA :      1. 4.      2.   5.      3.                            6.  Petunjuk : 4) Mulailah dengan membaca bismillah. 5) Tulislah nama kelompok dan anggota kelompokmu pada tempat yang sudah di sediakan. 6) Diskusikan bersama anggota kelompokmu untuk mengerjakan LKPD.  Kegiatan siswa: 5) Ambilah  nomor yang dibagikan guru, kemudian pakailah di kepalamu! 6) Amatilah gambar jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi! 7) Bacalah teks cerita yang dibagikan guru bersama dengan teman kelompokmu! 8) Jawablah pertanyaan pada lembar LKPD di bawah ini dengan benar!    



204    Berdasarkan teks cerita “ Sosok Pekerja”, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini! 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut!     2. Apa yang dilakukan Bapak Welly dan siswa di sekolahnya?     3. Mengapa Bapak Welly memiliki harapan tersebut?     4. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa?     5. Tulis pendapatmu tentang cerita tersebut di bawah ini      Ayo Berdiskusi!!!!  



205    Sekarang sudah ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom saat berlayar. Sedangkan alat penangkapan ikan nelayan yang tradisional hanya menggunakan sampan. Tangkapan ikan kadang banyak kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan tidak bermesin, sehingga  tidak perlu membeli bahan bakar.  Berdasarkan pernyataan di atas diskusikan jawaban untuk menjawab pertanyaan di bawah ini bersama teman kelompokmu! Tulislah persamaan dan perbedaaan dari nelayan modern dan tradisional dalam menangkap ikan pada diagram Venn berikut!           6. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jawab: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................   



206    7. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya ekosistem alam tetap terjaga? Jawab: ................................................................................................................................... 8. Sebutkan dampak pemanfaatan teknologi bagi kelestarian sumber daya alam kamu ketahui? Jawab: ...................................................................................................................................  Perhatikan gambar di atas! hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih.  9. Sebutkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam satu kegiatan ekonomi yang kalian ketahui! Jawab: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................          



207    10. Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat:  a. Jenis kegiatan ekonomi     b. Lapangan pekerjaan      c. Hasil dari setiap pekerjaan     d. Penyebaran barang.                



208    Soal Pree Test 

    Nama Kelas  1.  Keadaan akan mempengaruhi jenis pekerjaan penduduk. Pekerjaan yang biasa dilakukan penduduk di daerah dataran tinggi adalah......  a. Menjadi pembuat barang kerajinan dari kerang   c. Membuka usaha  b. Menjadi nelayan      d. Bertani sayuran 2. Penduduk di daerah pantai banyak yang menjadi.............  a.                                                    c.       b.   d. Peternak                    d.     3. Banyak yang menjadi petani sayuran dan bunga di daerah............... a. Pantai                   c. Dataran rendah b. Danau                  d. Pegunumgan 4. Daerah yang pembangunannya berjalan dengan baik akan memiliki kegiatan ekonomi yang.............. a. Berjalan baik            c.Tidak berkembang b. Terbelakang             d. Dikendalikan pihak swasta 5. Teh, kopi dan sawit adalah hasil produksi dari sektor................ a. Perkebunan                c. Pertambangan b. Perikanan                  d. Pertenakan     



209    6. Perhatikan gambar di bawah ini! Petani dan nelayan adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan..........  a. Jasa              c. Mesin b. Barang         d. Elektronik 7. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi harus............ a. Sampai habis semuanya                         b. Mengutamakan keuntungan daripada lingkungan    c. Tidak merusak alam d. Merusak lingkungan alam   8. Guru adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa berupa.......... a. Menjual buku                            c. Mengobati pasien b. Mengajarkan ilmu                    d. Membersihkan kelas 9. Berikut ini yang tidak termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang adalah..... a. Nelayan                                     c. Sopir b. Petani                                        d. Pengrajin tenun 10. Kegiatan yang dilakukan orang untuk mencari penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut........................... a. Kegiatan produksi                     c. Kegiatan distribusi b. Kegiatan Ekonomi                    d. Kegiatan konsumsi           



210    Kunci Jawaban  1. B 2. D 3. D 4. A 5. A 6. B 7. C 8. B 9. C 10. B                     



211    Soal Post Test     Nama: Kelas:   1.  Pekerjaan sebagai nelayan adalah                                pekerjaan yang baik, namun bisa menjadi buruk jika nelayan tersebut................ c. Memancing ikan seharian  c. Menggunakan bahan peledak d. Menggunakan jaring ikan   d. Bekerja setiap hari 2. Berikut ini yang merupakan alat yang digunakan para nelayan tradisional untuk menangkap ikan di laut adalah.......... a. Pukat harimau                       c. Sampan b. Radar pendeksi ikan             d. Kapal besar  3. Perhatikan gambar di bawah ini! Penggunaan pukat harimau oleh nelayan dilarang pemerintah antara lain karena.......  a. Menjaring ikan dan makhluk hidup kecil sekaligus b. Pukat harimau bisa meracuni ikan  c. Membahayakan nyawa nelayan di laut d. Mencemari air laut menjadi penuh limbah 



212    4. Dalam pengolahan sumber daya alam seperti ikan, banyak pekerjaan yang terlibat di dalamnya seperti nelayan, penjual ikan, sopir pengangkut ikan hingga warung yang memasak ikan. Hal itu menunjukkan bahwa setiap pekerjaan di bidang tertentu adalah saling............. a. Bersaing  c. Berjauhan b. Membutuhkan d. Memerintah 5. Perhatikan gambar di bawah ini! Para buruh yang bekerja di pabrik garmen menjahit pakaian untuk dijual di pasar. Kegiatan ekonomi yang dilakukan para buruh ini termasuk kegiatan ekonomi......................  c. Produksi   c. Distribusi d. Penjual   d. Konsumsi 6. Pedagang beras membeli barang-barang dari para petani lalu menjual kembali ke masyarakat. Yang dilakukan pedagang beras termasuk kegiatan ekonomi jenis...................... a. Produksi  c. Distribusi b. Menghasilkan        d. Konsumsi 7. Berikut ini yang termasuk kegiatan distribusi adalah.............. a. Mengangkut hasil pertanian dari desa ke kota  b. Menanam padi di sawah  c. Menangkap ikan di laut d. Membuat perabotan rumah tangga 8. Dalam kegiatan produksi, orang menghasilkan barang dan jasa. Berikut ini yang termasuk kegiatan produksi adalah........... c. Membuat tahu                          c. Berdagang sayuran d. Membeli sepatu                        d. Mengirim hasil bumi  



213    9. Berikut ini yang merupakan dampak pemanfaatan teknologi terhadap pelestarian ekosistem laut adalah................. a. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat b. Lebih mudah dalam melestarikan sumber daya alam c. Membantu proses penghijauan lingkungan d. Merugikan alam 10. Di bawah ini yang merupakan alat yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan kecuali.......... a. Pukat harimau           c. Sampan b. Bom                          d. Kapal besar                     



214    Kunci Jawaban 1. C 2. C 3. A 4. B 5. C 6. C 7. A 8. A 9. A 10 .C                    
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223    Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Siklus 1         Guru membuka pembelajaran                          Guru menjelaskan materi pembelajaran         Guru membimbing siswa menjelaskan             Guru meminta siswa menjelaskan mengenai Media  mengenai media gambar     gambar yang ada di depan kelas       Guru membagikan kelompok  Guru membagikan nomor kepala disetiap                                               Kelompok.  



224           Guru membagikan soal LKPD                       Guru Membimbing siswa dalam kelompok       Guru memanggil beberap nomor untuk          Guru meminta siswa meyimpulkan hasil  mempresentasikan hasil kerja kelompoknya    pembelajaran           Guru Mebimbing siswa mengerjakan            Guru menutup pembelajaran  soal post tes   



225    Foto Kegiatan Pembelajaran Siklus 2         Guru  Membuka pembelajaran                    Guru menjelaskan pembelajaran      Guru membimbng siswa menjelaskan      Guru meminta siswa menjelaskan mengenai  Menjelaskan media gambar yang               gambar yang ada didepan.  ditempelkan didepan kelas  



226         Guru membagikan kelompok                        Guru membagikan nomor dikepala kepada                                                                                Setiap kelompok.      Guru membagikan LKPD                                  Guru mcembimbing siswa dalam kelompok        Guru memanggil salah satu nomor             Guru meminta salah satu nomor            menyimpulkan                  



227           Guru membing siswa mengerjakan                        Guru menutup pembelajaran  soal post tes                   
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