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Lampiran 1 

Lembar Instrumen Penelitian 

Uji Validitas 

Nama  :  

Kelas  : 

No. Absen : 

Berilah tada silang (X) pada huruf a, b, c, atau d berdasarkan pilihan 

jawaban yang dianggappaling benar! 

1. Berikut ini adalah ciri-ciri tanah humus, kecuali… 

a. berwarna gelap 

b. sisa dari tumbuhan 

c. paling subur 

d. berada dalam perut bumi 

2. Berikut ini merupakan ciri-ciri tanah berpasir antara lain…. 

a. memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, kandungan unsur hara sedikit, 

dan berpori-pori kecil 

b. berpori-pori besar, mudah menyerap air dan udara, ringan dan tidak 

subur 

c. butiran tanah lebih halus, pada saat kering retak-retak, sulit diolah dan 

banyak terdapat di sawah 

d. berwarna lebih cerah, mudah diolah, pada saat kering retak-retak dan 

banyak mengandung unsur hara. 

3. Jenis tanah mana yang banyak mengandung unsur hara dan biasanya berada 

pada lereng pegunungan… 

a. tanah berpasir 

b. tanah liat 

c. tanah lempung 

d. tanah berkapur 
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4. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar jenis tanah…. 

 

 

 

 

a. tanah liat 

b. tanah lempung 

c. tanah humus 

d. tanah berpasir 

5. Diantara berbagai jenis tanah, tanah yang paling tidak subur adalah jenis 

tanah…. 

a. tanah berpasir 

b. tanah humus 

c. tanah lempung 

d. tanah liat 

6. Berdasarkan warnanya, tanah yang lebih gelap disebut.... 

a. tanah liat 

b. tanah humus 

c. tanah berkapur 

d. tanah berpasir 

7. Tanaman yang paling cocok untuk tanah berpasir adalah… 

a. bakau dan palem 

b. biji-bijian dan sayuran 

c. buah-buahan dan padi 

d. bakau dan biji-bijian 

8. Berikut ini yang merupakan warna tanah liat adalah… 

a. hitam 

b. abu-abu 

c. merah 
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d. cokelat 

9. Dari manakah humus berasal…. 

a. bebatuan yang lapuk 

b. tumbuhan yang mati 

c. plastik yang terurai 

d. abu vulkanik gunung berapi 

10. Berdasarkan butiran penyusunnya, tanah yang paling halus adalah….. 

a. debu 

b. pasir 

c. liat 

d. gambut 

11. Tanah jenis apa yang mudah dilalui air... 

a. tanah berpasir 

b. tanah berdebu 

c. tanah liat 

d. tanah humus 

12. Berikut ini adalah beberapa daerah tanah gambut di Indonesia, kecuali….. 

a. Papua 

b. Kalimantan 

c. Sumatra 

d. Maluku 

13. Jenis tanah yang paling tepat digunakan untuk bahan bangunan adalah…. 

a. tanah humus 

b. tanah gambut 

c. tanah berpasir 

d. tanah berdebu 

14. Jika rumahmu terbuat dari bata dan beratapkan genting. Jenis tanah apakah 

yang menjadi bahan dasar batu bata dan genting… 

a. tanah liat 

b. tanah berpasir 

c. tanah humus 
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d. tanah bergambut 

15. Tanah bergambut biasanya ditemukan di daerah yang memiliki…. 

a. banjir 

b. rawa 

c. delta 

d. hujan 

16. Berikut ini adalah hewan yang dapat membantu menyuburkan tanah, 

kecuali… 

a. cacing 

b. bakteri 

c. anjing 

d. mikroba 

17. Jenis sampah yang dapat menghasilkan tanah yang subur adalah jenis 

sampah… 

a. plastik 

b. karton 

c. organik 

d. anorganik 

18. Berdasarkan jenis lapisannya, tanah yang kurang subur berada pada 

lapisan…. 

a. permukaan  

b. tengah 

c. paling bawah 

d. paling atas 

19. Berdasarkan ciri-ciri berikut ini: lengket, paling sulit ditembus air dan elastis, 

maka ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri dari tanah… 

a. liat 

b. pasir 

c. humus 

d. debu 
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20. Sayuran tepat ditanam pada jenis tanah… 

a. berpasir 

b. humus 

c. kerikil 

d. liat 

21. Banyak mengandung bebatuan, humusnya sedikit, sangat mudah dilewati air. 

Ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri dari tanah… 

a. humus 

b. berkapur 

c. liat 

d. berpasir 

22. Menurut butiran penyusunnya, jenis tanah terdiri beberapa beberapa susunan, 

kecuali.. 

a. batu 

b. kerikil 

c. lumpur 

d. sampah 

23. Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas yang dilakukan pada gambar di atas, adalah contoh pemanfaatan 

tanah…. 

a. liat 

b. pasir 

c. debu 
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d. humus 

24. Tanah berpasir yang mengandung banyak unsur hara, biasanya terdapat di… 

a. pantai 

b. sungai 

c. lereng gunung berapi 

d. goa 

25. Perbedaan jenis-jenis tanah ditentukan oleh… 

a. pelapukan batuannya 

b. pengeringan pantai 

c. tingkat curah hujan 

d. tingkat pengelolaannya 

26. Berdasarkan ciri-ciri berikut: warna lebih cerah, tanah agak padat, mudah 

diolah dan banyak mengandung unsur hara, maka tanah ini adalah tanah 

jenis…. 

a. kapur 

b. pasir 

c. lempung 

d. lumpur 

27. Berdasarkan pada jenisnya, tanah jenis mana yang paling disukai oleh 

petani…. 

a. berpasir 

b. humus 

c. tanah kapur 

d. tanah debu 

28. Tanah jenis mana yang paling ringan dan akan tenggelam dalam air… 

a. debu 

b. kapur 

c. humus 

d. liat 

29. Aldi sering memanfaatkan tanah untuk membuat mainan atau orang-orangan. 

Jenis tanah apakah yang sering digunakan Aldi… 
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a. humus 

b. kapur 

c. liat 

d. pasir 

30. Jenis tanah yang paling banyak terdapat di pinggiran sungai adalah… 

a. kapur dan debu 

b. debu dan liat 

c. kapur dan pasir 

d. pasir dan liat 

31. Jenis tanah yang paling tepat dimanfaatkan untuk membuat beton rumah 

adalah jenis tanah… 

a. liat 

b. kapur 

c. pasir 

d. humus 

32. Berdasarkan urutan lokasinya, tanah humus biasanya berada di… 

a. permukaan bumi 

b. antara bumi 

c. tengah-tengah perut bumi 

d. dasar bumi 

33. Aktivitas yang dilakukan petani yaitu memberikan pupuk pada tanaman 

adalah ciri tanah kehabisan… 

a. pasir 

b. liat 

c. kapur 

d. humus 

34. Kendi merupakan wadah untuk mengisi air. Kendi terbuat dari jenis tanah… 

a. pasir 

b. liat 

c. kapur 

d. humus 
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35. Jika kamu bermain di sawah pada waktu hujan, dan seluruh badanmu menjadi 

lengket dengan tanah. Jenis tanah apakah yang dapat lengket pada badanmu 

tersebut…. 

a. pasir 

b. kapur 

c. humus 

d. liat 

36. Jika kamu hendak bermain bola bersama teman-temanmu. Jenis tanah apakah 

yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut… 

a. liat 

b. berpasir 

c. humus 

d. kapur 

37. Berdasarkan pada tingkat resapan air jenis tanah mana yang paling mudah 

menyerap air… 

a. liat 

b. humus 

c. berpasir 

d. berkapur 

38. Jika kamu hendak membendung jalan air, maka jenis tanah apa yang paling 

tepat digunakan untuk membendung air tersebut… 

a. liat 

b. humus 

c. berpasir 

d. berkapur 

39. Berdasarkan urut-urutan tingkat kesuburannya, jenis tanah yang mana yang 

paling tergolong tidak subur…. 

a. liat 

b. humus 

c. berpasir 

d. berkapur 
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40. Jika kamu melakukan percobaan mengisi semua jenis tanah dalam sebuah 

tabung, maka jenis tanah mana yang akan mengapung dalam di atas 

permukaan air… 

a. liat 

b. pasir 

c. humus 

d. kapur 
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Lampiran 2 

Kunci Jawaban Uji Validitas 

1. D   21. D 

2. B   22. D 

3. C   23. A 

4. C   24. C 

5. A   25. A 

6. B   26. C 

7. A   27. B 

8. B   28. A 

9. B   29. C 

10. A   30. D 

11. A   31. C 

12. D   32. A 

13. C   33. D 

14. A   34. B 

15. B   35. D 

16. C   36. B 

17. C   37. C 

18. C   38. A 

19. A   39. D 

20. B   40. B 

 

 

 

 
 



54 
 

 
 

Lampiran 3 

Lembar Instrumen PenelitianPretest 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Pokok Bahasan : jenis-jenis tanah 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama dan kelasmu pada tempat yang telah disediakan! 

2. Berilah tada silang (X) pada huruf a, b, c, atau d berdasarkan pilihan jawaban 

yang dianggap paling benar pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Sebelum hasil pekerjaan diserahkan kepada pengawas teliti kembali 

pekerjaanmu! 

“Selamat Mengerjakan“ 

1. Berikut ini adalah ciri-ciri tanah humus, kecuali… 

a. berwarna gelap 

b. sisa dari tumbuhan 

c. paling subur 

d. berada dalam perut bumi 

2. Berikut ini merupakan ciri-ciri tanah berpasir antara lain…. 

a. memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, kandungan unsur hara sedikit, dan 

berpori-pori kecil 

b. berpori-pori besar, mudah menyerap air dan udara, ringan dan tidak subur 

c. butiran tanah lebih halus, pada saat kering retak-retak, sulit diolah dan 

banyak terdapat di sawah 

d. berwarna lebih cerah, mudah diolah, pada saat kering retak-retak dan 

banyak mengandung unsur hara. 

3. Jenis tanah mana yang banyak mengandung unsur hara dan biasanya berada 

pada lereng pegunungan… 

a. tanah berpasir 

b. tanah liat 

c. tanah lempung 
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d. tanah berkapur 

4. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar jenis tanah…. 

 

 

 

 

 

a. tanah liat 

b. tanah lempung 

c. tanah humus 

d. tanah berpasir 

5. Diantara berbagai jenis tanah, tanah yang paling tidak subur adalah jenis 

tanah…. 

a. tanah berpasir 

b. tanah humus 

c. tanah lempung 

d. tanah liat 

6. Berdasarkan warnanya, tanah yang lebih gelap disebut.... 

a. tanah liat 

b. tanah humus 

c. tanah berkapur 

d. tanah berpasir 

7. Berikut ini yang merupakan warna tanah liat adalah… 

a. hitam 

b. abu-abu 

c. merah 

d. cokelat 

8. Berdasarkan butiran penyusunnya, tanah yang paling halus adalah….. 

a. Debu 

b. Pasir 

c. Liat 
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d. gambut 

9. Tanah jenis apa yang mudah dilalui air... 

a. tanah berpasir 

b. tanah berdebu 

c. tanah liat 

d. tanah humus 

10. Jenis tanah yang paling tepat digunakan untuk bahan bangunan adalah…. 

a. tanah humus 

b. tanah gambut 

c. tanah berpasir 

d. tanah berdebu 

11. Berdasarkan jenis lapisannya, tanah yang kurang subur berada pada lapisan…. 

a. permukaan  

b. tengah 

c. paling bawah 

d. paling atas 

12. Berdasarkan ciri-ciri berikut ini: lengket, paling sulit ditembus air dan elastis, 

maka ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri dari tanah… 

a. Liat 

b. Pasir 

c. Humus 

d. Debu 

13. Banyak mengandung bebatuan, humusnya sedikit, sangat mudah dilewati air. 

Ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri dari tanah… 

a. Humus 

b. Berkapur 

c. Liat 

d. Berpasir 

14. Menurut butiran penyusunnya, jenis tanah terdiri beberapa beberapa susunan, 

kecuali.. 

a. Batu 
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b. Kerikil 

c. Lumpur 

d. Sampah 

15. Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas yang dilakukan pada gambar di atas, adalah contoh pemanfaatan 

tanah…. 

a. Liat 

b. Pasir 

c. Debu 

d. humus 

16. Tanah berpasir yang mengandung banyak unsur hara, biasanya terdapat di… 

a. Pantai 

b. Sungai 

c. lereng gunung berapi 

d. goa 

17. Berdasarkan ciri-ciri berikut: warna lebih cerah, tanah agak padat, mudah 

diolah dan banyak mengandung unsur hara, maka tanah ini adalah tanah 

jenis…. 

a. Kapur 

b. Pasir 

c. Lempung 

d. lumpur 

18. Berdasarkan pada jenisnya, tanah jenis mana yang paling disukai oleh 

petani…. 

a. Berpasir 
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b. Humus 

c. tanah kapur 

d. tanah debu 

19. Tanah jenis mana yang paling ringan dan akan tenggelam dalam air… 

a. Debu 

b. Kapur 

c. Humus 

d. liat 

20. Jenis tanah yang paling banyak terdapat di pinggiran sungai adalah… 

a. kapur dan debu 

b. debu dan liat 

c. kapur dan pasir 

d. pasir dan liat 
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Lampiran 4 

Kunci Jawaban Instrumen Tes Hasil Belajar IPA  

Materi Jenis-Jenis Tanah 

 

1. D   11. A   

2. B   12. D 

3. C   13. D 

4. A   14. A 

5. A   15. C 

6. B   16. C 

7. B   17. B 

8. A   18. A 

9. A   19. D 

10. C   20. D 
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Lampiran 5 

EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

COOPERATIVE LEARNING KONVEKSIONALPADA HASIL BELAJAR 

IPA  

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi: 

7. Memahami Perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

Kompentensi Dasar: 

7.2.Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

Indikator  

Pencapaian yang diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT adalah: 

a. Mengidentifikasikan  komposisi dan jenis-jenis tanah misalnya: berpasir,tanah 

liat, dan humus 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT siswa diharapkan dapat: 

a. Bekerjasama dengan siswa yang lain dalam mengidentifikasi penyusunan 

tanah pada beberapa tempat yang berbeda melalui pengamatan 

b. Secara individu dan berkelompok mendiskusikan pengaruh sampah terhadap 

kesuburan tanah.  

 Karakter siswa yang diharapkan 

Keaktifan 

Tekun 

Tanggung jawab 

Disiplin  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

                                   Mata  Pelajaran : IPA 

                                   Kelas/Semester : V/II 

                                   Alokasi waktu : 2 x 35 menit 
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B. Materi Ajar 

1. Jenis-Jenis Tanah 

Tentunya setiap tanah memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan 

airyangberbeda-beda. Oleh karena itu, tumbuhan yang ditanam di tanah, yang 

mampu menyerap dan menyimpan air, akan tumbuh dengan baik. Penyerapan 

air ke dalam tanah bergantung pada jenis tanah. Berikut, akan dijelaskan 

jenisjenis 

tanah yang dapat kamu temukan di sekitarmu. 

a. Tanah Humus 

Tanah humus seperti Gambar 7.3 merupakan tanah 

1) yangberasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan  yang membusuk; 

2) berwarna kehitaman; 

3)  sangat baik untuk lahan pertanian; 

4)  kemampuan menyerap airnya sangat tinggi; 

5) dapat menggemburkan tanah. 

 

b. Tanah Liat atau Tanah Lempung 

Tanah liat pada Gambar 7.4 merupakan tanah yang 

1. butiran-butiran tanahnya halus; 

2.  setiap butiran saling melekat satu sama lain, sehingga jika basah 

lengket; 

3. sukar menyerap air; 

4. sering dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan,seperti pot bunga, 

mangkuk, dan cerek. Dalam penggunaannya,tanah liat yang telah 

dibentuk dipanaskan supaya kering dan kuat; 
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5. tumbuhan sulit tumbuh di tanah liat. 

 

c. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir biasanya digunakan untuk bahan membangun rumah. 

Tanah ini dicampur dengan semen untuk memasang batubata. 

Perhatikanlah bagian yang 

dilingkari pada Gambar 7.5.Tanah berpasir merupakan tanah yang 

1) butiran pasirnya sangat banyak; 

2) mudah menyerap air; 

3) tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir. 

 

d. Tanah Vulkanik 

Tanah vulkanik biasanya terdapat di sekitar gunung berapi, 

seperti Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Galunggung di Jawa 

Barat. Perhatikanlah bagian yang dilingkari pada Gambar 7.6.Tanah vulkanik 

merupakan tanah yang 

1) banyak mengandung unsur hara; 

2)  warnanya lebih gelap; 

3) berasal dari gunung berapi yang meletus; 

4) sangat mudah menyerap air; 

5) sangat subur untuk lahan pertanian. 
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C. Metode pelajaran 

1. Model pembelajaran : Konvensional 

2. Metode pembelajaran : Ceramah 

D. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Mempersiapkan siswa berdoa dan absen 

b. Apresepsi : guru bertanya kepada siswa”pernahkah kalian  melihat 

tanah humus? Atau kalian tahu genteng terbuat dari tanah jenis apa? 

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  

2. Kegiatan inti (45 menit ) 

a. Eksplorasi  

1. Siswa mengamati gambar-gambar tentang jenis tanah humus dan 

tanah liat  

b. Elaborasi  

1. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang jenis tanah liat dan 

tanah humus. 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi 

3.Kegiatan penutup (20 menit ) 

a. Guru bersama murid menarik kesimpulan  

b. Guru memberikan pemantapan 

 

Pertemuan 2 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Mempersiapkan siswa berdoa dan absen 

b. Apresepsi : guru bertanya kepada siswa ”apakah rumah kalian terbuat dari 

beton? Jenis tanah apa untuk membuat beton tersebut? Atau kalian tahu 

kenapa petani suka menanam di lereng-lereng bekas gunung berapi? 

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  
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2. Kegiatan inti (45 menit ) 

a. Eksplorasi  

1. Siswa mengamati gambar-gambar tentang jenis tanah berpasir dan tanah 

vulkanik  

b. Elaborasi  

1. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang jenis tanah berpasir dan 

tanah vulkanik 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi 

2. Kegiatan penutup (20 menit ) 

a. Guru bersama murid menarik kesimpulan  

b. Evaluasi 

E. Alat/bahan/sumber belajar 

a. Sumber belajar  

1. Ilmu Pengetahuan Alam BSE, karangan S.Rositawaty,Aris Muharam. 

Hal :121-123 

b. Alat 

1. Tanah di sekitar sekolah, botol (tabung) dan air 

2. Gambar  
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F. Penilaian 

Instrument  

Indikator penilaian  Teknik 

Penilaian 

Bentuk  

Instrumen 

instrumen 

Mengidentifikasikan 

Komposisi dan   

jenis-jenistanah, 

misalnya:berpasir, 

tanah liat  

dan humus. 

 

Tes  

Tertulis 

Pilihan ganda 1.Sebutkan 3 jenis-jenis 

tanah? 

2.Sebutkan 4 ciri-ciri 

tanah humus? 

3.Sebutkan 3 ciri-ciri 

tanah berpasir? 

4.Sebutkan 2 ciri-cir tanah 

liat? 

5.Sebutkan 3 ciri-ciri 

tanah vulkanis? 

 

Kunci jawaban 

1. a. Tanah humus  

b. Tanah Liat 

c. Tanah berpasir 

2. a. yang berasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan  yang membusuk; 

b.berwarna kehitaman; 

          c. sangat baik untuk lahan pertanian 

3. a.kemampuan menyerap airnya sangat tinggi 

b.butiran pasirnya sangat banyakmudah menyerap air 

c. tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir 

4. a.butiran-butiran tanahnya halus 

b.setiap butiran saling melekat satu sama lain, sehingga jika basah lengket 

5. a. banyak mengandung unsur hara 

b.warnanya lebih gelap 

c.berasal dari gunung berapi yang meletus 
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Format  kriteria  penilaian 

Nilai = skor perolehan  x 10 

  10 

 

 

 

 Salatiga,11 April 2013 

   

Mengetahui  peneliti 

Guru Kelas 5 

 

 

Wahyuni, S.Pd  Lila 

NIP. 196411031986102003  NIM. 292009306 

 

                                            Kepala Sekolah 

                                            SD Negri  Dukuh 02 

 

 

Supriyati, S.Pd.SD 

                                           NIP.19610119197911200   
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Lampiran 6 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING 

TIPE KONVENSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: Berilah tanda centang () pada kolom skala proses pembelajaran, sesuai 

dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pada saat melakukan 

pembelajaran dengan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

konvensional 

No Aspek Kegiatan Yang Diamati 0 1 2 3 4 

1 Pra 

pembelaj

aran 

1. Guru mengecek kerapian siswa   √   

2. Guru mengecek kelengkapan siswa 

dalam menyiapkan sumber dan alat 

belajar 

   √  

3. Guru mengajak siswa untuk berdoa 

menurut agama dan keyakinannya  

   √  

4. Guru mengecek kehadiran siswa 

melalui presensi 

    √ 

5. Guru menyampaikan apersepsi    √  

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

    √ 

7. Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran 

   √  

8. Guru memberikan pretest     √ 

2 Kegiatan 

inti 

9. Guru menyampaikan materi pelajaran    √  

10. Membagikan siswa menjadi beberapa 

kelompok 

  √   

11. Guru meminta siswa untuk mengamati 

jenis-jenis tanah yang disediakan 

    √ 

12. Guru menyiapkan pertanyaan yang 

akan di berikan kepada siswa 

   √  

13. Guru meminta kelompok untuk 

mendiskusikanpertanyaanyang 

diberikan 

   √  

14. Guru mengamati kelompok yang 

berdiskusi 

   √  

Nama  : Lila 

Nim  : 292009306 

Mata Pelajaran: IPA 

Kelas  : 5 (Lima) 

Materi Pokok : jenis-jenis tanah 
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15. Guru memberikan jawaban kepada 

kelompok yang belum bias menjawab 
  √   

16. Guru mengarahkan kelompok untuk 

menyerahkan jawaban  

    √ 

17. Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa yang membentuk kelompok 

sebelum waktu yang ditetapkan 

   √  

3 Kegiatan 

akhir 

18. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi yang baru dipelajari 

  √   

19. Guru memberikan penguatan kepada 

siswa untuk belajar lagi di rumah 

   √  

20. Guru memberikan posttest     √ 

Jumlah   8 33 24 

 

Keterangan: 

0 : tidak dilakukan 

1 : dilakukan kurang baik 

2 : dilakukan cukup baik 

3 : dilakukan dengan baik 

4 : dilakukan sangat baik 

Salatiga,11 April 2013 

Observer 

 

 

 
 

Wahyuni S.Pd. 

NIP 196411031986102003
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Lampiran 7 

EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  

COOPERATIVE LEARNING TIPE NHT ( Number Heads Together 

)PADA HASIL BELAJAR IPA  

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi: 

7. Memahami Perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

Kompentensi Dasar: 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

Indikator  

Pencapaian yang diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah: 

a. Mengidentifikasikan  komposisi dan jenis-jenis tanah misalnya: 

berpasir,tanah liat, dan humus 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT siswa diharapkan dapat: 

a. Bekerjasama dengan siswa yang lain dalam mengidentifikasi 

penyusunan tanah pada beberapa tempat yang berbeda melalui 

pengamatan 

b. Secara individu dan berkelompok mendiskusikan pengaruh sampah 

terhadap kesuburan tanah.  

 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

NHT 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/II 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit 
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 Karakter siswa yang diharapkan 

Keaktifan 

Kerja sama 

Tanggung jawab 

Disiplin  

 

A. Materi Ajar 

1. Jenis-Jenis Tanah 

Tentunya setiap tanah memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan 

airyangberbeda-beda. Oleh karena itu, tumbuhan yang ditanam di tanah, 

yang 

mampu menyerap dan menyimpan air, akan tumbuh dengan baik. 

Penyerapan air ke dalam tanah bergantung pada jenis tanah. Berikut, akan 

dijelaskan jenisjenis 

tanah yang dapat kamu temukan di sekitarmu. 

a. Tanah Humus 

Tanah humus seperti Gambar 7.3 merupakan tanah 

1. yangberasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan  yang 

membusuk; 

2. berwarna kehitaman; 

3.  sangat baik untuk lahan pertanian; 

4.  kemampuan menyerap airnya sangat tinggi; 

5. dapat menggemburkan tanah. 
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b. Tanah Liat atau Tanah Lempung 

    Tanah liat pada Gambar 7.4 merupakan tanah yang 

1. butiran-butiran tanahnya halus; 

2. setiap butiran saling melekat satu sama lain, sehingga jika 

basah lengket; 

3. sukar menyerap air; 

4. sering dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan,seperti 

pot bunga, mangkuk, dan cerek. Dalam penggunaannya,tanah 

liat yang telah dibentuk dipanaskan supaya kering dan kuat; 

5. tumbuhan sulit tumbuh di tanah liat. 

          

 

c. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir biasanya digunakan untuk bahan membangun rumah. 

Tanah ini dicampur dengan semen untuk memasang batubata. 

Perhatikanlah bagian yangdilingkari pada Gambar 7.5.Tanah berpasir 

merupakan tanah yang 

1. butiran pasirnya sangat banyak; 

2. mudah menyerap air; 

3.  tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir. 

 

d. Tanah Vulkanik 

Tanah vulkanik biasanya terdapat di sekitar gunung berapi,seperti 

Gunung Merapi diJawa Tengah dan Gunung Galunggung di Jawa 

Barat.  
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Perhatikanlah bagian yang dilingkari pada Gambar 7.6.Tanah vulkanik 

merupakan tanah yang 

1. banyak mengandung unsur hara; 

2. warnanya lebih gelap; 

3.  berasal dari gunung berapi yang meletus; 

4. sangat mudah menyerap air; 

5.  sangat subur untuk lahan pertanian. 

 

 

B. Metode pelajaran 

1. Model pembelajaran : cooperative Learning tipe NHT 

2. Metode pembelajaran : Eksperimen, Diskusi, Tanya jawab 

 

C. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Mempersiapkan siswa berdoa dan absen 

b. Siswa dibagi dalam kelompok (masing-masing anggota kelompok 

diberi nama dengan nomor 1,2,3,4,5) 

c. Apresepsi : guru bertanya kepada siswa”pernahkah kalian  melihat 

tanah humus? Atau kalian tahu genteng terbuat dari tanah jenis apa? 

d. Tujuan pembelajaran  

2. Kegiatan inti (45 menit ) 

A. Eksplorasi  

1. Siswa mengamati gambar-gambar tentang jenis tanah humus 

dan tanah liat  

2. Guru mengadakan tanya jawab untuk menggali kemampuan 

siswa kearah materi yang akan dipelajari 
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B. Elaborasi  

1. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang jenis tanah liat 

dan tanah humus. 

2. Pemberian tugas pada masing-masing  kelompok  

3. Siswa mendiskusikan tugas yang diberikan  

4. Guru memberikan pertanyaan  dan meminta siswa yang 

memiliki nomor yang disebutkan untuk menjawab pertanyaan 

yang diajuka guru 

C. Konfirmasi 

1. Guru dan siswa membahas hasil kerja masing-masing kelompok 

2. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi 

3. Kegiatan penutup (20 menit ) 

a. Guru bersama murid menarik kesimpulan  

b. Guru memberikan pemantapan 

c. Menutup pelajaran 

 

Pertemuan 2 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Mempersiapkan siswa berdoa dan absen 

b. Apresepsi : guru bertanya kepada siswa ”apakah rumah kalian terbuat 

dari beton? Jenis tanah apa untuk membuat beton tersebut? Atau kalian 

tahu kenapa petani suka menanam di lereng-lereng bekas gunung berapi? 

c. Gutu menjelaskan tujuan pembelajaran  

 

2. Kegiatan inti (45 menit ) 

A) Eksplorasi  

a. Siswa mengamati gambar-gambar tentang jenis tanah berpasir dan 

tanah vulkanik  

b. Guru mengadakan tanya jawab untuk menggali kemampuan siswa 

kearah materi yang akan dipelajari 
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B) Elaborasi  

a. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang jenis tanah berpasir dan 

tanah vulkanik 

b. Pemberian tugas pada masing-masing  kelompok  

c. Siswa mendiskusikan tugas yang Guru memberikan pertanyaan  dn 

meminta siswa yang memiliki nomor yang disebutkan untuk 

menjawab pertanyaan yang diajuka guru 

d. diberikan  

C) Konfirmasi 

a. Guru dan siswa membahas hasil kerja masing-masing kelompok 

b. Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi 

 

3. Kegiatan penutup (20 menit ) 

a. Guru bersama murid menarik kesimpulan  

b. Evaluasi 

 

E.Alat/bahan/sumber belajar 

a. Sumber belajar  

1. Ilmu Pengetahuan Alam BSE, karangan S.Rositawaty,Aris Muharam. 

Hal :121-123 

b. Alat 

1. Tanah di sekitar sekolah, botol (tabung) dan air 

2. Gambar  
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Penilaian  

Instrument  

Indikator penilaian  Teknik 

Penilaian 

Bentuk  

Instrumen 

Instrument 

Mengidentifikasikan 

Komposisi dan   

jenis-jenistanah, 

misalnya:berpasir, 

tanah liat  

dan humus. 

 

Tes  

Tertulis 

Isian  1.Sebutkan 3 jenis-

jenis tanah? 

2.Sebutkan 4 ciri-ciri 

tanah humus? 

3.Sebutkan 3 ciri-ciri 

tanah berpasir? 

4.Sebutkan 2 ciri-cir 

tanah liat? 

5.Sebutkan 3 ciri-ciri 

tanah vulkanis? 

 

Kunci jawaban 

1. a.Tanah humus  

b. Tanah Liat 

c. Tanah berpasir 

2. a. yangberasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan  yang 

membusuk; 

                 b. berwarna kehitaman;sangat baik untuk lahan pertanian 

                 c. kemampuan menyerap airnya sangat tinggi 

3. a. butiran pasirnya sangat banyak 

b. mudah menyerap air 

c. tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir 

4. a. butiran-butiran tanahnya halus; 

       b.setiap butiran saling melekat satu sama lain, sehingga jika basah 

lengket 

5. a. banyak mengandung unsur hara 

b.warnanya lebih gelap 

c. berasal dari gunung berapi yang meletus 
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G. Kriteria Penilaian 

1. Produk (hasil diskusi) 

No Aspek Kriteria Skor 

1 Konsep  Semua benar  

 Sebagian besar benar 

 Sebagian kecil benar 

 Semua salah 

 4 

 3 

 2 

 1 

1. Performasi  

No Aspek Kriteria Skor 

1 

 

 

2 

 

 

Kerja sama  

 

 

Partisipasi  

 Bekerja sama 

 Kadang-kadang bekerja sama 

 Tidak bekerja sama 

 Aktif berpartisipasi  

 Kadang-kadang aktif  

 Tidak aktif  

 4 

 2 

 1 

 4 

 2 

  1 

 

No  Nama Siswa Performan 

Kerjasama  Partisipasi 

Produk Jumlah 

skor 

Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

      

CATATAN: 

Nilai = (jumlah skor : jumlah skor maksimal x 10 
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Mengetahui, 

Guru kelas 5 

 

 

 

Muh Bahrul Ulum,  

NIP 19790623 2007011005

  

 

 

 

 

 

 

 

Salatiga, 05April 2013 

 

Peneliti 

 

 

 

Lila 

NIM 292009306 

  

Kepala Sekolah 

SD Negeri Dukuh 03 

 

 

 

Arif Yuniarto, S.Pd. 

NIP 19610628 1982011003 
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Lampiran 8 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN COOPERATIVE 

LEARNINGTIPE NHT 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: Berilah tanda centang () pada kolom skala proses pembelajaran, sesuai 

dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pada saat melakukan 

pembelajaran dengan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

NHT 

No Aspek Kegiatan Yang Diamati 0 1 2 3 4 

1 Pra 

pembelaj

aran 

1. Guru mengecek kerapian siswa     √ 

2. Guru mengecek kelengkapan siswa 

dalam menyiapkan sumber dan alat 

belajar 

   √  

3. Guru mengajak siswa untuk berdoa 

menurut agama dan keyakinannya  

    √ 

4. Guru mengecek kehadiran siswa 

melalui presensi 

  √   

5. Guru menyampaikan apersepsi    √  

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   √  

7. Guru menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran 

   √  

8. Guru memberikan pretest    √  

2 Kegiatan 

inti 

9. Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

   √  

10. Guru membagi siswa dalam 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa 

    √ 

11. Guru memberikan nama dengan 

angka pada masing-masing siswa 

    √ 

12. guru memberikan soal untuk 

didiskusikan kelompok 

    √ 

13. Guru menuntun proses diskusi 

kelompok 

   √  

Nama  : Lila 

Nim  : 292009306 

Mata Pelajaran: IPA 

Kelas  : 5 (Lima) 

Materi Pokok : jenis-jenis tanah 
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14. Guru memanggil salah satu nomor 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusi 

 √    

15. Siswa yang nomornya dipanggil 

maju ke depan kelas dan 

presentasi 

  √   

16. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang aktif 

dalam pembentukan kelompok 

maupun diskusi 

√     

17. Guru memberikan penghargaan 

kepada siswa secara individu yang 

maju presentasi 

√     

3 Kegiatan 

akhir 

18. Guru dan siswa menyimpulkan 

materi yang dipelajari  

√     

19. Guru meluruskan pemahaman 

siswa yang keliru mengenai 

materi yang dipelajari 

√     

20. Guru memberikan posttest   √   

Jumlah  1 6 21 20 

 

Keterangan: 

0 : tidak dilakukan 

1 : dilakukan kurang baik 

2 : dilakukan cukup baik 

3 : dilakukan dengan baik 

4 : dilakukan sangat baik 

Salatiga, 05April 2013 

Observer 

 

 

      Muh Bahrul Ulum,  

      NIP 19790623 2007011005 
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Lampiran 9 

Daftar Nilai Pretest dan Postest 

Kelas Eksperimen 

No Nama Siswa 
Nilai 

Pretest Posttest 

1 Bayu Setiawan 55 70 

2 Panji Nangandi 75 80 

3 Wahyu Utomo 50 70 

4 Wahyu Sulistiono 60 75 

5 Alvin Harjuna 45 70 

6 Asri Wijanarko 45 70 

7 Bagus Niwansyah 70 75 

8 Doni Stiawan 75 80 

9 Dwi Affan Abdilah 40 65 

10 Etika Cahya Puspita 65 75 

11 Ibnu Algasi Mauna 45 75 

12 Irvan Lugianto 40 65 

13 Moh Faisal Iqbal Aditya 70 80 

14 M. Dafa Pajar Samudra 60 75 

15 Puspa Larosa  50 70 

16 Satria Aditama 60 75 

17 Ferdinan Budianto 30 60 

18 Fikri P.saputra 55 75 

19 Iqbal Maulana Fikri 70 80 

20 Muh Ari Firdaus 60 75 

21 Yoel Affando 65 75 

22 Angelina  55 75 

 Nilai rata-rata 56.4 73.2 
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Lampiran 10 

Daftar Nilai Pretest dan Postes 

Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Pretest Postest 

1 Wistoro Nulat 55 60 

2 Carellina Tegar S 55 60 

3 Abellia Puspitasari 55 60 

4 Alifah Umi Isma 35 50 

5 Agus Wahyu Setiawan 40 60 

6 Dilla Pramestha.Y 50 65 

7 Fadilla Amalia.S 55 65 

8 Fauzan Rosid.K 60 65 

9 Faya Ayu Annisa 50 70 

10 Febryna Pustianigrum 55 70 

11 Filo Artika.S 55 70 

12 Lewi Dea Agustina 55 70 

13 Meriska Akmal.K 60 70 

14 Teo Bagas Saputra 60 70 

15 Tristan 60 70 

16 Victor Christian 60 70 

17 Farida Ragil.H 65 70 

18 Mukharis Abdul Az 60 75 

19 Lidia Selomita 70 75 

20 Rino Setiawan 70 75 

21 Yumawan Kurnia.P 75 75 

22 Yahya Tsani Abbidzar 70 80 

 Nilai rata-rata  57.7 67.9 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 

 

DOKUMENTASI MENGAJAR 

Langkah-langkah Kegiatan Model Pembelajaran NHT Dalam Pembelajaran 

Dukuh 03 dan Dukuh 02 

02 Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

  

 

 

 

              

  

 

  

 

 

Pembelajaran IPA di kelas 
Eksperimen 

Penjelasan pembelajaran dikelas 

Eksperimen 

Kegiatan pembelajaran dikelas 

Eksperimen 

Pembagian kelompok diskusi dikelas 

Eksperimen 

Pembelajaran IPA di kelas 

Eksperimen 

Penjelasan pembelajaran dikelas 

Eksperimen 
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Kegiatan diskusi di kelas 

Eksperimen 

Membacakan hasil diskusi kelas 

Eksperimen 

Pembagian soal evaluasi dikelas 

Eksperimen 

Mengerjakan soal evaluasi dikelas 

Eksperimen 
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Menuliskan pembelajaran dikelas 

Kontrol 

Kegiatan pembelajaran dikelas 

Kontrol 

Kegiatan diskusi dikelas Kontrol Pembagian soal evalusai dikelas Kontrol 


