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Lampiran 1 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SDN Mangunsari 02 Salatiga 

sebelum tindakan 

No Identitas Siswa Nilai 

1 AG 55 

2 DSD 80 

3 EDP 60 

4 IRS 50 

5 TWI 45 

6 VAL 70 

7 ADT 65 

8 DBA  50 

9 ENA 50 

10 RAN 56 

11s NLL 50 

12 USH 67 

13 YYA 70 

14 RBS 65 

15 PRU 60 

16 ART 60 

17 GRP 80 

Rata-rata Kelas  60.47 
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Lampiran 2 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Cooperative Learning Tipe TAI 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

5. Memahami hubungan antara gaya, gerak dan energi serta fungsinya. 

Kompetensi Dasar : 

5.1. Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui percobaan 

(gaya gravitasi, gaya gesek dan gaya magnet) 

I. Indikator  

Pencapaian yang diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI adalah: 

 Mengelompokan benda-benda yang bersifat magnetis dan yang tidak 

magnetis 

 Menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam menembus beberapa benda 

melalui percobaan 

 Memberi contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari. 

II. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI siswa diharapkan dapat: 

 Mengelompokkan benda-benda yang bersifat magnetis dan yang tidak 

magnetis 

 Menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam menembus beberapa benda 

melalui percobaan 

 Memberi contoh penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari 

 Karakter yang diharapkan: 

Sekolah  : SDN MANGUNSARI 02 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/II 

Alokasi waktu : 6 x 35 menit (3x pertemuan) 
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 Disiplin (discipline) 

 Tangungjawab (responsibility) 

 Kerjasama 

 Keaktifan 

 

III. Materi Ajar 

Pengaruh gaya terhadap bentuk dan gerak suatu benda 

A. Pengertian dan pengaruh gaya 

Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sadar kita mendapati 

kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat kita memebuka atau 

menutup pintu kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan dan 

tarikan. Selain itu, pada saat kamu bermain kelereng kamu tentu dapat 

menggerakkan kelereng dengan menggunakan salah satu jari tanganmu. 

Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda 

bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan 

mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat 

mengakibatkan benda bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. 

Pada saat kamu menendang bola maka bola akan bergerak dan 

berubah  arahnya. Gaya pada benda juga mengakibatkan benda berubah 

bentuk. Sebagai contohnya, ketika kamu bermain dengan plastisin kamu 

dapat membuat berbagai macam bentuk. Gaya tangan menyebabkan 

bentuk plastisin berubah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 
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B. Macam- macam gaya 

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa gaya ditimbulkan 

oleh tarikan dan dorongan. Berdasarkan sumbernya, gaya dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu, gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya 

gesekan. 

1. Gaya magnet 

Magnet berasal dari batuan yang mengandung logam besi. Batuan 

logam tersebut diolah sampai akhirnya menjadi magnet. Tarikan atau 

dorongan yang disebabkan  oleh magnet disebut gaya magnet. Tidak 

semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang 

memiliki sifat tertentu saja yang dapat ditarik oleh magnet. 

2. Gaya gravitasi  

Gaya gravitasi yang terjadi pada benda yang jatuh dari ketinggian 

tertentu, tentunya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena gaya 

gravitasi dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk benda tersebut. 

Garavitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua 

partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Bumi yang 

mempunyai massa yang sangat besar menghasilkan gaya gravitasi 

yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk 

benda-benda yang ada di bumi. 

3. Gaya gesekan  

Gaya gesekan merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan 

yang saling bersentuhan. Lantai yang licin membuat kita sulit berjalan 

diatasnya karena gaya gesekan yang terjadi diantara kaki kita dengan 

lantai sangat kecil. 

IV. Metode pembelajaran 

 Pendekatan : Cooperatif learning  

 Model pembelajaran: team achivement individualy (TAI) 

 Metode pembelajaran: Penyajian kelas, Diskusi kelompok, Kuis, 

Skor, Perkembangan Individu dan Penghargaan Kelompok Tanya 

jawab. 
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V. Langkah pembelajaran 

Siklus 1 

Pertemuanke-I  

1. Kegiatan awal 

 Mengucapkan salam 

 Berdoa 

 Presensi 

 Apersepsi dan motivasi: 

Guru bertanya kepada siswa siapa yang pernah 

bermain bola? Apa yang terjadi ketika bola 

ditendang? 

 Menyiapkan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

 Guru memberikan motivasi untuk 

membangkitkan minat siswa belajar tentang 

materi yang akan diajarkan. 

 Guru mengajar atau membagikan lembar 

materi 

 Guru memberikan test 1, untuk mengetahui 

kelemahan siswa 

 Setiap siswa diberikan tugas tentang materi 

gaya. 

b. Elaborasi 

 Membimbing siswa membentuk kelompok 

secara heterogen masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

 Memberikan kesempatan untuk berpikir, 

menyelesaikan masalah 

 Masing-masing perwakilan kelompok 

menyampaikan laporan hasil diskusi 

(5 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(55 menit) 
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kelompoknya, dan mempresentasikan di 

depan kelas  

 Pada saat presentasi kelompok lain diberi 

kesempatan memberi pertanyaan atau 

pendapatnya sehingga terjadi diskusi kelas  

c. Konfirmasi 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa 

 Gurubersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman. 

3. Penutup 

 Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang 

pelajaran yang sudah dipelajari 

 Memberi penguatan dan pesan moral 

 Menutup pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 menit) 

Pertemuan ke-2  

1. Kegiatan awal 

 Mengucapkan salam 

 Berdoa presensi 

 Apersepsi dan motivasi : 

Pernahkah kalian melihat buah mangga yang jatuh 

dari pohonnya? 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Mengulang sedikit materi pertemuan sebelumnya 

 

10 Menit 

 

2. Kegiatan inti 

A. Eksplorasi 

 Guru menyajikan materi tentang gaya 

 Membimbing siswa membentuk kelompok 

55 menit 
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secara heterogen masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

 Hasil belajar individu, didiskusikan kedalam 

kelompok, setiap kelompok memeriksa 

jawaban temannya. 

B. Elaborasi 

 Siswa melakukan diskusi tentang gaya 

 Masing-masing perwakilan kelompok 

menyampaikan laporan hasil diskusi 

kelompoknya,dan mempersentasikan didepan 

kelas 

 Pada saat presentasi kelompok  lain di beri 

kesempatan memberi pertanyaan atau 

pendapatnya sehingga terjadi diskusi kelas 

C. Konfirmasi 

 Guru meminta siswa kembali ketempat duduk 

masing-masing,dan guru memberikan kuis/ 

pertanyaan kepada masing-masing siswa 

untuk mendapatkan skor akhir (untuk melihat 

apakah tingkat pemahaman siswa meningkat 

setelah mereka bekerja dalam kelompok). 

 Guru memberikan rewad kepada siswa 

 

 

 

 

4. Penutup 

 Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang 

pelajaran yang sudah di pelajari 

 Memberi penguatan dan pesan moral 

 Menutup pelajaran 

 

 

 

 

(10 menit) 
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Pertemuan ke-3                                                                                                                            

1. Kegiatan awal 

 Mengucapkan salam 

 Presensi 

 Apersepsi dan motivasi 

Pernahkah kalian menggosokkan bolpoint 

kerambut? Kemudian menempelkannya pada 

potongan-potongan kertas? 

Apakah yang terjadi? 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Mengulang sedikit materi pertemuan sebelumya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

2. Kegiatan inti 

A. Eksplorasi 

 Guru menyajikan materi tentang gaya 

 Membimbing siswa membentuk kelompok 

secara heterogen masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

 Siswa diberi tugas pada tiap kelompok untuk 

mendiskusikan tugas yang diberi guru 

B. Elaborasi 

 Siswa melakukan diskusi tentang gaya 

 Guru membimbing siswa berdiskusi dan 

bertanya jawab dalam kelompoknya,dan 

mengarahkan siswa yang pandai untuk 

menjelaskan kepada anggota lainnya sehingga 

seluruh anggota kelompok mengerti 

 Masing-masing perwakilan kelompok 

menyampaikan laporan hasil diskusi 

kelompoknya,dan mempersentasikan didepan 

kelas 

55 menit 
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VI. Alat/ bahan/ sumber  

a. Sumber Belajar 

1. Buku ilmu Pengetahuan Alam  BSE,karangan Heri 

sulistyanto- Edi Wiyono, hal:125-133 

2. Belajar praktis Ilmu Pengetahuan Alam, karangan Sri 

Winarsih untuk Siswa SD Kelas V,hal:193-197 

3. Buku Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar Kelas V, 

Penerbit Erlangga 

b. Alat peraga:  

Magnet, paku, jarum pensil kertas. 

VII. Penilaian 

 Teknik penilaian 

o Tes evaluasi 

 Pada saat presentasi kelompok  lain di beri 

kesempatan memberi pertanyaan atau 

pendapatnya sehingga terjadi diskusi kelas 

C. Konfirmasi 

 Guru meminta siswa kembali ketempat duduk 

masing-masing,dan guru memberikan kuis/ 

pertanyaan kepada masing-masing siswa 

secara lisan dan siswa lain tidak boleh 

memberitahu kepada siswa lainya. 

 Guru memberikan rewad kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tinggi. 

3. Penutup 

 Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang 

pelajaran yang sudah di pelajari 

 Memberi penguatan dan pesan moral 

 Menutup pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 menit) 
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 Bentuk tes 

o Tes tertulis 

 Item tes 

o Pilihan ganda 

 

Kriteria penilaian  

Nilai akhir = 
            

               
 x 100 

 

Salatiga,  25 April 2013 

 

 

Mengetahui  

Observer 

 

         

                   
Mengetahui, 
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Lampiran 3 

Nama  : 

Kelas  : 

No Absen : 

Pilih dan berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang benar. 

1. Magnet adalah… 

a. benda yang dapat menarik benda-benda tertentu 

b. benda yang dapat menarik semua benda 

c. benda yang dapat menekan benda-benda tertentu 

d. benda yang dapat menemak semua benda. 

2. Magnet terdiri dari… 

a. magnet asli dan magnet palsu 

b. magnet alam dan magnet buatan 

c. magnet biasa dan magnet luar biasa 

d. magnet luar dan magnet dalam 

3. Berikut ini adalah contoh-contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet, 

kecuali… 

a. Besi   c. Kobalt  

b. Nikel  d. Seng  

4. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda… 

a. Kinetik   c. Magnetis  

b. Potensial  d. Kinestetik  

5. Yang berpengaruh terhadap gaya magnet pada sebuah benda adalah… 

a. jarak dan ketebalan penghalang benda 

b. ketinggian dan kehalusan benda 

c. waktu dan ukuran benda 

d. jenis dan potensi sebuah benda 

6. Daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet 

disebut… 

a. lokasi magnet   c. Kutub magnet 

b. medan magnet   d. Daerah magnet 
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7. Kutub yang sama dari dua buah magnet, akan menghasilkan… 

a. tarik menarik    c. Tolak menolak  

b. dorong mendorong  d. Gesek menggesek  

 

8. Benda yang mempunyai sifat magnetik disebut… 

a. Diamagnetik 

b. Mediomagnetik 

c. Alumagnetik 

d. Faramagnetik 

9. Berikut ini adalah salah satu contoh magnet alam adalah... 

a. gravitasi bumi 

b. magnet ladam 

c. magnet U 

d. magnet batang 

10. perhatikan gambar 

 

 

 

 

 

berdasarkan gambar di atas, maka ciri dari magnet adalah… 

a. mengikuti benda 

b. menembus benda 

c. menarik penghalang 

d. menggerakan penghalang 

 

11. cara untuk menularkan magnet pada sebuah benda disebut… 

a. gaya magnet 

b. deduksi magnet 

c. induksi magnet 

d. abduksi magnet 

12. Perhatikan gambar 

 

gambar di atas adalah contoh pembuatan magnet dengan menggunakan… 

a. paku b. baterai 
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c. besi d. listrik 

13. Berdasarkan asal katanya, magnet berasal dari bahasa… 

a. Latin 

b. Romawi 

c. Yunani 

d. Belanda 

14. Berikut ini adalah contoh-contoh benda non magnetis kecuali… 

a. kertas 

b. kaca 

c. karton 

d. besi 

15. Berikut ini adalah contoh benda-benda yang menggunakan elektromagnetis, kecuali… 

a. kaset 

b. papan catur 

c. telpon 

d. sekrup

 

16. Agar sifat magnet pada suatu benda bertahan lama, cara yang tepat untuk menyimpan 

benda tersebut adalah… 

a. menempatkan kutub yang berlawanan berjauhan 

b. menempatkan kutub yang tarik menarik berdekatan 

c. menempatkan kutub yang berlawanan berdekatan 

d. menempatkan kutub yang tarik menarik berhadapan 

17. Dalam bahasa sehari-hari, magnet sering disebut juga… 

a. besi berani 

b. besi berkarat 

c. besi tak berkarat 

d. besi penakut 

18. Bahan dasar pembuat magnet adalah… 

a. besi dan baja 

b. besi dan alumunium 

c. alumunium dan seng 

d. baja dan seng 

19. Penemu salah satu contoh magnet alam adalah… 

a. Plato 

b. Desacartes 

c. Isaac Newton 

d. Alberth Einstein 

20. Arah gerakan magnet pada besi yang benar ketika membuat magnet adalah… 

a. maju mundur 

b. naik turun 

c. searah 

d. tidak tentu 
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Lampiran 4 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

DALAM PEMBELAJARAN TIPE TAI (Team Assisted Individualiy) 

Nama Guru   :           Mata Pelajaran   :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari / Tgl    :           Semester/Kelas    :  II/V 

Nama sekolah  : SDN Mangunsari 02  Tahun Pelajaran   :  2012/2013 

No Aspek yang diamati Dilakukan Penilaian 

ya Tidak 1 2 3 4 

1 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√    √  

2 Memberikan motivasi kepada 

siswa 

√    √  

3 Menyiapkan materi bahan ajar 

yang harus dikerjakan 

kelompok 

√     √ 

4 Menjelaskan materi baru 

secara singkat 

√   √   

5 Membagi siswa dalam 

kelompok heterogen 

√     √ 

6 Membimbing kelompok-

kelompok dalam  merumuskan 

masalah 

√    √  

7 Membimbing diskusi 

kelompok dalam memecahkan 

permasalahan kelompok   

√    √  

8 Memberikan kesempatan siswa 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan baik kepada guru 

maupun sesama siswa 

√     √ 
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Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai! 

Keterangan :   

1 : tidak sama sekali  

2 : jarang   

3 : selalu   

4 : sering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Memberi tes/soal dalam 

pembelajaran 

√     √ 

10 Membimbing siswa menarik 

kesimpulan   

√    √  
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Lampiran 5 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN TIPE TAI (Team Assisted Individualiy) 

Jumlah siswa   :  19 orang       Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari / Tgl    :            Semester/Kelas  :  II/V 

Nama sekolah  :  SDN Mangunsari 02      

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai! 

No Aspek yang diamati Penilaian 

1 2 3 4 

1 Siswa mempunyai  semangat dalam mengikuti  

pembelajaran.   

  √  

2 Siswa  mau bertanya kepada guru ketika 

kelompok tidak dapat membantu dalam 

memecahkan masalah 

 √   

3 Siswa dapat aktif dalam diskusi dalam kelompok  

maupun dalam kelas 

 √   

4 Siswa mampu berdiskusi dengan kelompoknya   √  

5 Siswa mempunyai tanggungjawab terhadap  

keberhasilan kelompok 

  √  

6 Siswa yang pintar dapat membantu kelompok 

dalam memecahkan masalah   

  √  

7 Siswa mampu membantu kelompoknya untuk 

mendapatkan jawaban atas pertanyaan 

 √   

8 Siswa  dapat belajar dengan menggunakan materi  

yang diajarkan dengan bantuan LKS 

 √   

9 Siswa mampu menerapkan konsep dalam 

memecahkan persoalan 

  √  

10 Siswa mampu menyatakan ulang konsep yang 

telah dipelajari   

  √  

Keterangan :   

1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 25%    
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2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas 26% - 50%  

3 : banyak siswa yang melakukan aktivitas 51% - 75%  

4 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≥ 76%   
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Lampiran 6 

Daftar nilai siklus 1 

KKM 65 

 

No Nama Nilai Tuntas/ tidak tuntas 

1 AG 65 Tuntas  

2 DSI 70 Tuntas 

3 EDP 70 Tuntas  

4 IRS 70 Tuntas 

5 TWI 65 Tuntas 

6 VAL 50 Tidak tuntas 

7 ADT 60 Tidak tuntas 

8 DBA 50 Tidak tuntas 

9 ENA 64 Tidak tuntas 

10 RAN 65 Tuntas 

11 NLL 70 Tuntas 

12 USH 67 Tuntas  

13 YYA 80 Tuntas 

14 RBS 65 Tuntas 

15 PRU 60 Tidak tuntas 

16 ART 75 Tuntas 

17 GRP 80 Tuntas  
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Lampiran 7 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Cooperative Learning Tipe TAI 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

5. Memahami hubungan antara gaya, gerak dan energi serta fungsinya. 

Kompetensi Dasar : 

5.1. Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui percobaan 

(gaya gravitasi, gaya gesek dan gaya magnet) 

I. Indikator  

 Membandingkan kecepatan jatuh dua benda (yang berbeda berat, bentuk, 

dan ukuran) dari ketinggian tertentu 

 Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak ke 

bawah 

 Membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-beda (kasar, 

halus) 

II. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI siswa diharapkan dapat: 

 Membandingkan kecepatan jatuh dua benda (yang berbeda berat, 

bentuk,dan ukuran) dari ketinggian tertentu 

 Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak ke 

bawah 

 Membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-beda (kasar, 

halus) 

Karakter yang diharapkan: kerjasama,tanggung jawab, disiplin. 

 

Sekolah  : SDN MANGUNSARI 02 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/II 

Alokasi waktu : 6 x 35 menit (3x pertemuan) 
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III. Materi ajar  

GAYA GRAVITASI 

Pernahkah kamu melihat buah yang jatuh dari pohonnya? Ke mana arah jatuhnya 

buah tersebut? Buah kelapa itu jatuh ke bumi. Tidak hanya buah benda-benda lain 

jika dijatuhkan dari ke-tinggian tertentu juga akan bergerak  turun menuju bumi. 

Misalnya kelereng atau bola yang menggelinding di atas meja akan jatuh ke 

lantai. Penerjun payung yang keluar dari pesawat juga akan jatuh ke bawah 

menuju bumi. Gerak jatuhnya benda-benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. 

    

Gaya gravitasi bumi sering disebut juga gaya tarik bumi. Kecepatan benda-benda 

yang jatuh ke bumi  tidak selalu sama.  Lakukan kegiatan berikut untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan jatuh sebuah benda ke 

bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak 

terlempar ke angkasa luar. Selain itu, gaya gravitasi membuat kita dapat berjalan 

di atas tanah. Gaya gravitasi juga menyebabkan semua yang ada di bumi 

mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. Kekuatan gaya 

gravitasi bumi terhadap benda tergantung  pada jarak benda dari pusat bumi. 

Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, gaya gravitasinya semakin kecil. 

IV. Metode pembelajaran 

 Pendekatan : Cooperatif learning  

 Model pembelajaran : team achivement individualy (TAI) 
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 Metode pembelajaran: Penyajian kelas, Diskusi kelompok, Kuis, Skor, 

Perkembangan Individu dan Penghargaan Kelompok Tanya jawab.  

V. Langkah pembelajaran 

Siklus 2 

Pertemuan ke – 1 

1. Kegiatan awal  

 Mengucapkan salam 

 Berdoa 

 Presensi 

 Apersepsi dan motivasi: 

Guru bertanya kepada siswa pernahkah 

melihat buah kelapa yang jatuh dari 

pohonnya? Ke manakah arah jatuh buahnya 

tersebut? 

 Menyiapkan tujuan pembelajaran  

 

2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi  

 Guru memberikan motivasi untuk 

membangkitkan minat siswa belajar tentang 

materi yang akan diajarkan. 

 Guru mengajar atau membagikan lembar 

materi 

 Guru memberikan test 1, untuk mengetahui 

kelemahan siswa 

 Setiap siswa diberikan tugas tentang materi 

gaya. 

b. Elaborasi  

 Membimbing siswa membentuk kelompok 

secara heterogen masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 menit 
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 Memberikan kesempatan untuk berpikir, 

menyelesaikan masalah 

 Masing-masing perwakilan kelompok 

menyampaikan laporan hasil diskusi 

kelompoknya, dan mempresentasikan di depan 

kelas  

 Pada saat presentasi kelompok lain diberi 

kesempatan memberi pertanyaan atau 

pendapatnya sehingga terjadi diskusi kelas   

c. Konfirmasi  

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui siswa 

 Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman. 

3. Kegiatan akhir  

 Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

tentang   pelajaran yang sudah dipelajari 

 Memberi penguatan dan pesan moral 

 Menutup pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

Pertemuan ke-2 

1. Kegiatan awal 

 Mengucapkan salam 

 Berdoa presensi  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Mengulang sedikit materi pertemuan 

sebelumnya 

 

2. Kegiatan inti  

a. Eksplorasi  

 Guru menyajikan materi tentang gaya 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 menit 
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 Membimbing siswa membentuk kelompok 

secara hetrogen masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

 Hasil belajar individu, didiskusikan kedalam 

kelompok, setiap kelompok memeriksa 

jawaban temannya. 

b. Elaborasi  

 Siswa melakukan diskusi tentang  gaya 

 Masing-masing perwakilan kelompok 

menyampaikan laporan hasil diskusi 

kelompoknya,dan mempersentasikan didepan 

kelas 

 Pada saat presentasi kelompok  lain di beri 

kesempatan memberi pertanyaan atau 

pendapatnya sehingga terjadi diskusi kelas 

c. Konfirmasi  

 Guru bertanya kembali terhadap hal-hal yang 

belum diketahui siswa khusus nya dalam 

pembelajaran  

 Guru memberi motivasi berupa pujian bagi 

siswa yang sudah berhasil dalam belajar serta 

motivasi berupa saran dan pesan bagi siswa 

yang belum berhasil dalam belajar 

  Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 

materi pelajaran yang baru saja dilakukan 

3. Kegiatan akhir  

 Siswa mengerjakan soal evaluasi yang sudah 

disiapkan guru 

 Tindak lanjut (memberi PR pada siswa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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 Salam penutup 

 

Pertemuan ke-3 

1. Kegiatan awal 

 Guru mengucapkan salam selamat pagi kepada 

siswa 

 Siswa diminta berdoa menurut agamanya 

masing-masing 

 Guru mengabsen kehadiran siswa 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru memberikan pertanyaan yang mengarah 

pada materi pembelajaran 

2. Kegiatan inti  

a. Eksplorasi  

 Guru menyajikan materi tentang gaya 

 Membimbing siswa membentuk kelompok 

secara heterogen masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. 

 Siswa diberi tugas  pada tiap kelompok untuk 

mendiskusikan tugas yang diberi guru 

b. Elaborasi  

 Siswa melakukan diskusi tentang gaya 

 Guru membimbing siswa berdiskusi dan 

bertanya jawab dalam kelompoknya,dan 

mengarahkan siswa yang pandai untuk 

menjelaskan kepada anggota lainnya sehingga 

seluruh anggota kelompok mengerti 

 Masing-masing perwakilan kelompok 

menyampaikan laporan hasil diskusi 

kelompoknya,dan mempersentasikan didepan 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 menit 
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kelas 

 Pada saat presentasi kelompok  lain di beri 

kesempatan memberi pertanyaan atau 

pendapatnya sehingga terjadi diskusi kelas 

c. Konfirmasi  

 Guru meminta siswa kembali ke tempat duduk 

masing-masing,dan guru memberikan kuis/ 

pertanyaan kepada masing-masing siswa 

secara lisan dan siswa lain tidak boleh 

memberi tahu kepada siswa lainya. 

 Guru memberikan rewad kepada siswa dan 

kelompok yang memperoleh skor tinggi. 

3. Kegiatan akhir  

 Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

tentang pelajaran yang sudah di pelajari 

 Memberi penguatan dan pesan moral 

 Menutup pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

VI. Alat/bahan/sumber 

c. Sumber Belajar   

4. Buku ilmu Pengetahuan Alam BSE,karangan Heri 

sulistyanto- Edi Wiyono, hal:125-133 

5. Belajar praktis Ilmu Pengetahuan Alam, karangan Sri 

Winarsih untuk Siswa SD Kelas V,hal:193-197 

6. Buku Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar Kelas 

V,Penerbit Erlangga 

d. Alat peraga:  

Paku,tissue 

VII. Penilaian  
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 Teknik penilaian 

o Tes evaluasi 

 Bentuk tes 

o Tes tertulis 

 Item tes 

o Pilihan ganda  

Kriteria penilaian  

Nilai akhir = 
            

               
 x 100 

 

 

 

Salatiga, 29 April 2013 

 

Mengetahui 

 

Observer 

 

 

                                              Mengetahui,  
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Lampiran 8 

Nama  : 

Kelas  : 

No absen : 

Pilih dan berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang benar. 

1. Contoh peristiwa yang terjadi akibat gaya gravitasi bumi yaitu . . . . 

a. matahari terbit dan terbenam 

b. bumi berputar mengelilingi matahari 

c. air sungai menguap 

d. buah kelapa jatuh 

2. Pengaruh gaya gravitasi bumi semakin kuat terhadap suatu benda apabila . . . 

a. benda semakin ringan 

b. jarak benda dari pusat bumi semakin dekat 

c. suhu benda semakin panas 

d. angin bertiup kencang 

3. Adanya gaya gravitasi bumi memungkinkan kita . . . . 

a. melayang di udara 

b. berenang di air 

c. menapak di tanah 

d. menghirup napas 

4. Jika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, kertas yang diremas lebih dahulu 

mencapai tanah daripada kertas berbentuk lembaran. Hal ini berarti gaya gravitasi 

dipengaruhi oleh . . . . 

a. berat benda 

b. gaya gesek 

c. bentuk benda 

d. gaya magnet 

5. Gaya tarik bumi disebut juga .... 

a. gaya gravitasi bumi 

b. gaya magnet bumi 

c. gaya gesekan 

d. gaya berat

6. Buah kelapa jatuh ke bawah dari pohonnya akibat pengaruh .... 

a. gaya gesekan 

b. gaya magnet 

c. gaya gravitasi 

d. gaya dorong

7. Besar  gaya gravitasi dapat ditentukan oleh .... 

a.   jenis benda b.   ukuran benda  
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c.   bentuk benda d.   berat benda

8. Kegiatan berikut disebabkan oleh gaya gravitasi bumi adalah .... 

a.   jarum menempel pada magnet 

b.   mangga  matang  jatuh  dari  tang-kainya 

c.   Leo sedang menendang bola 

d.   tali busur ditarik 

9. Faktor yang memengaruhi gaya gravitasi adalah .... 

a.   bentuk benda  c.   berat benda 

b.   warna benda  d.   jenis benda 

10. Selembar kertas dan sebuah buku dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Peristiwa 

yang akan terjadi yaitu . . . . 

a. kertas lebih dahulu mencapai tanah karena lebih berat 

b. kertas lebih dahulu mencapai tanah karena lebih ringan 

c. buku lebih dahulu mencapai tanah karena lebih berat 

d. buku dan kertas sampai di tanah bersamaan 

11. Keadaan tanpa gravitasi mengakibatkan benda . . . . 

a. mempunyai berat 

b. akan jatuh bila dilepaskan dari ketinggian tertentu 

c. melayang-layang di udara 

d. menempel di tanah 

12. Manfaat utama gaya gravitasi... 

a. Menahan segala benda tetap berada di bumi 

b. Mengehentikan benda yang sedang bergerak 

c. Menunjukkkan kutub utara dan kutub selatan bumi 

d. Mengurangi gaya gesekan antara dua permukaan bumi 

13. Di udara, benda yang luas permukaannya besar akan jatuh lebih lambat daripada 

benda yang luas permukaannya kecil, karena... 

a. Gaya gravitasinya lebih kecil 

b. Gaya hambatan udara lebih besar 

c. Benda yang luas lebih berat 

d. Benda yang kecil beratnya lebih ringan 

14. Permukaan benda yang kasar akan memperbesar gaya... 

a. Magnet 

b. Gravitasi 

c. Gesekan 

d. Listrik statis
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15. Gaya dapat menyebabkan,  kecuali .... 

a.   benda diam menjadi bergerak 

b.   benda menjadi panas 

c.   bentuk dan ukuran benda ber ubah 

d.   arah gerak benda berubah 

16. Ban mobil dibuat bergerigi untuk .... 

a.   memperkecil gaya gesek 

b.   mempercepat laju kendaraan 

c.   memperbesar gaya gesek 

d.   mencegah terjadi tabrakan

17. Contoh gaya gesek yang menguntung -kan adalah .... 

a.   ban  sepeda  yang  sudah  lama dipakai menjadi gundul 

b.   mesin kendaran menjadi aus 

c.   alas kaki dibuat kasar 

d.   semua jawaban benar 

18. Gaya yang ditimbulkan akibat dua buah permukaan yang saling bersentuhan adalah 

.... 

a. gaya gesekan 

b. gaya magnet 

c. gaya berat 

d. gaya gravitasi

19. Gaya yang bekerja pada ban sepeda yang sedang direm adalah . . . . 

a. gesek 

b. gravitasi 

c. pegas 

d. magnet

20. Pembuatan alur pada sol sepatu dapat mencegah pemakainya terpeleset karena . . . . 

a. gaya gesek besar 

b. gaya dorong berkurang 

c. gaya gravitasi bertambah 

d. berat badan bertambah 
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Lampiran 9 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

DALAM PEMBELAJARAN TIPE TAI (Team Assisted Individualization) 

Nama Guru   :             Mata Pelajaran   :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari / Tgl    :             Semester/K elas    :  II/V 

Nama sekolah  : SDN Mangunsari 02   Tahun Pelajaran   :  2012/2013 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai ! 

No Aspek yang diamati Dilakukan Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran √     √ 

2 Memberikan motivasi kepada siswa √     √ 

3 Menyiapkan materi bahan ajar yang 

harus dikerjakan kelompok 

√    √  

4 Menjelaskan materi baru secara 

singkat 

√    √  

5 Membagi siswa dalam kelompok 

heterogen 

√     √ 

6 Membimbing kelompok-kelompok 

dalam  merumuskan masalah 

√     √ 

7 Membimbing diskusi kelompok dalam 

memecahkan permasalahan kelompok   

√    √  

8 Memberikan kesempatan siswa 

bertanya dan menjawab pertanyaan 

baik kepada guru maupun sesama 

siswa 

√    √  

9 Memberi tes/soal dalam pembelajaran √     √ 

10 Membimbing siswa menarik 

kesimpulan   

√     √ 

 

Keterangan :   

1 : tidak sama sekali  

2 : jarang   

3 : selalu   

4 : sering 
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Lampiran 10 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN TIPE TAI (Team Assisted Individualization) 

Jumlah siswa   :  19 orang   Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari / Tgl    :             Semester/Kelas  :  II/V 

Nama sekolah  : SDN Mangunsari 02      

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai ! 

No Aspek yang diamati Penilaian 

1 2 3 4 

1 Siswa mempunyai  semangat dalam mengikuti  

pembelajaran.   

   √ 

2 Siswa  mau bertanya kepada guru ketika 

kelompok tidak dapat membantu dalam 

memecahkan masalah 

  √  

3 Siswa dapat aktif dalam diskusi dalam kelompok  

maupun dalam kelas 

  √  

4 Siswa mampu berdiskusi dengan kelompoknya    √ 

5 Siswa mempunyai tanggungjawab terhadap  

keberhasilan kelompok 

   √ 

6 Siswa yang pintar dapat membantu kelompok 

dalam memecahkan masalah   

   √ 

7 Siswa mampu membantu kelompoknya untuk 

mendapatkan jawaban atas pertanyaan 

  √  

8 Siswa  dapat belajar dengan menggunakan materi  

yang diajarkan dengan bantuan LKS 

  √  

9 Siswa mampu menerapkan konsep dalam 

memecahkan persoalan 

   √ 

10 Siswa mampu menyatakan ulang konsep yang 

telah dipelajari   

   √ 

Keterangan :   

1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 25%    

2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas 26% - 50%  

3 : banyak siswa yang melakukan aktivitas 51% - 75%  

4 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≥ 76%   
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Lampiran 11 

Daftar nilai siklus 2 

KKM 65 

 

No Nama Nilai  Tuntas/ tidak tuntas  

1 AG 75 Tuntas 

2 DSD 90 Tuntas 

3 EDP 75 Tuntas 

4 IRS 85 Tuntas 

5 TWI 95 Tuntas 

6 VAL 75 Tuntas 

7 ADT 80 Tuntas 

8 DBA 80 Tuntas 

9 ENA 70 Tuntas 

10 RAN 80 Tuntas 

11 NLL 85 Tuntas 

12 USH 80 Tuntas 

13 YYA 85 Tuntas 

14 RBS 80 Tuntas 

15 PRU 100 Tuntas 

16 ART 80 Tuntas 

17 GRP 80 Tuntas 
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Lampiran 12 

Kunci jawaban siklus 1 

1 D 11 C 

2 A 12 A 

3 C 13 B 

4 A 14 C 

5 A 15 D 

6 C 16 C 

7 D 17 C 

8 B 18 A 

9 C 19 A 

10 C 20 A 

 

Kunci jawaban siklus 2 

1 A 11 C 

2 B 12 D 

3 D 13 C 

4 C 14 D 

5 A 15 D 

6 B 16 A 

7 C 17 A 

8 D 18 A 

9 A 19 C 

10 B 20 C 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 

Dokumentasi Kegiatan Penelitian Di SD Negeri Mangunsari 02 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membagi kelompok secara heterogen 

 

 

 

 

 

Siswa bekerja dalam kelompok 
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Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Guru membimbing siswa dalam berdiskusi                                          
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Siswa mengerjakan soal evaluasi 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 


