
 

BBM  VI  MODEL PEMBELAJARAN IPA DI SD 

 

Pendahuluan 

Pada BBM sebelumnya anda telah belajar tentang model pembelajaran 

terpadu, model pembelajaran konstruktivis, dan model pembelajaran STS/STM. 

Mengingat pentingnya model-model pembelajaran dan banyaknya model-model 

yang bisa digunakan, pada Bab VI ini akan disajikan lagi beberapa model, yaitu 

model pembelajaran interaktif, siklus belajar, dan pembelajaran kooperatif. 

Dengan demikian diharapkan Anda akan memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang memadai tentang model-model pembelajaran yang bisa Anda pilih untuk 

membelajarkan IPA di SD. 

Secara lebih khusus setelah mempelajari BBM ini anda diharapkan mampu 

1. Menjelaskan model pembelajaran interaktif 

2. Menjelaskan model pembelajaran siklus belajar 

3. Menjelaskan model-model kooperatif learning 

4. Merancang dan menerapkan model tertentu untuk membelajarkan IPA di 

SD.  

 Dalam mempelajari modul ini Anda tidak hanya dituntut untuk membaca 

materi yang tertulis dalam modul ini saja tetapi anda juga dituntut untuk berlatih 

memilih pendekatan yang sesuai untuk suatu topik pembelajaran tertentu. Modul 

ini menggabungkan materi dan latihan, sehingga di dalamnya Anda akan dituntut 

mengerjakan beberapa latihan. Kerjakanlah tugas latihan yang ada dalam tiap 

kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh sebab latihan tersebut akan membantu 

Anda dalam memahami yang Anda pelajari. Diskusi dengan rekan-rekan Anda 

akan sangat bermanfaat guna membantu Anda dalam memahami dan memeriksa 

tugas yang anda kerjakan. Karena itu usahakan untuk membentuk kelompok 

belajar sehingga dapat menjadi forum bagi Anda untuk mendiskusikan dan 

memecahkan permasalahan yang Anda hadapi. 



Kegiatan Belajar 1 

  

Model  Interaktif 

 

Pengantar 

Salah satu bentuk keterbukaan dan rasa percaya diri siswa  adalah 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa pada saat tidak 

memahami sesuatu yang sedang dipelajari, ditemui, dilihat, atau dirasakan oleh 

siswa. Banyak siswa yang menghadapi berbagai permasalahan saat belajar, tetapi 

sering tidak dapat mengemukakan pertanyaannya. 

Model pembelajaran interaktif adalah suatu pendekatan belajar yang 

merujuk pada pandangan konstruktivis.  Model belajar ini merupakan salah satu 

alternatif model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk berani 

mengungkapkan keingintahuannya dan ketidaktahuannya terhadap konsep yang 

sedang dipelajarinya. Model ini sering dikenal sebagai pendekatan “pertanyaan 

siswa”, di mana guru berusaha untuk menggali pertanyaan siswa. 

 Model interaktif menitikberatkan pada pertanyaan siswa sebagai ciri-ciri 

sentralnya. Dalam model ini siswa diberi kesempatan untuk melibatkan 

keingintahuannya terhadap objek yang akan dipelajari, kemudian melakukan 

penyelidikan tentang pertanyaan mereka sendiri sehingga dapat menemukan 

jawaban atas pertanyaannya sendiri. 

Siswa bertanya melalui aktivitas terbuka dengan berbagai alasan. Jenis 

pertanyaan yang muncul akan bermacam-macam dan mungkin tidak jelas, tidak 

terpusat pada topik yang sedang dipelajari atau pertanyaan yang jawabannya dapat 

dijawab tanpa penyelidikan. Oleh karena itu, guru perlu mengumpulkan 

pertanyaan-pertanyaan dari siswa, kemudian menuliskan setiap pertanyaan pada 

papan tulis. 

Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian bersama-sama dipilih oleh siswa 

untuk diselidiki jawabannya. Beberapa pertanyaan yang memiliki maksud yang 

sama juga dipilih satu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul perlu 



diubah agar mudah dipahami oleh siswa. Di sini guru membantu siswa dalam 

mengungkapkan bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Dengan demikian dari 

banyak  pertanyaan yang muncul tinggal beberapa saja. Setelah terpilih sesuai 

dengan kesepakatan bersama siswa, kemudian pertanyaan tersebut dituangkan 

dalam suatu aktivitas.  

 Model pembelajaran interaktif memberikan struktur pengajaran sains 

yang melibatkan pengumpulan dan pertimbangan atas pertanyaan-pertanyaan 

siswa. Siswa diajak untuk berpikir tentang konsep yang akan dipelajari, kemudian 

direfleksikan melalui keingintahuannya dan diwujudkan dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab sendiri oleh 

siswa melalui penyelidikan. Guru tidak terlibat terlalu jauh dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan siswa tetapi menjawab pertanyaan siswa  dengan 

pertanyaan , sehingga siswa akan menemukan sendiri jawaban atas pertanyaanya 

sendiri. 

Tahapan pada model pembelajaran interaktif terdiri atas : 

1. Tahap Persiapan. 

    Pada tahap ini guru dan siswa memilih dan mencari informasi tentang 

latar belakang topik serta mengumpulkan sumber-sumber yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 

2. Tahap Pengetahuan Awal. 

    Pada tahap ini siswa mengungkapkan apa yang mereka ketahui 

tentang topik yang akan dipelajari. Guru berusaha menggali apa yang 

telah diketahui oleh siswa tentang topik yang akan dipelajari. 

3. Tahap Kegiatan Eksplorasi 

     Guru menjelaskan tentang topik yang akan dieksplorasi. Siswa diajak 

untuk terlibat lebih dalam mengenai topik yang dipelajari dengan 

melakukan eksplorasi. Dengan demikian  siswa dirangsang untuk 

mengajukan pertanyaan. 

4.  Tahap pertanyaan siswa 

     Pada tahap ini seluruh siswa diajak untuk membuat pertanyaan 

mengenai topik yang dipelajari. 



5. Tahap Penyelidikan 

    Pada tahap ini guru dan siswa memilih  pertanyaan-pertanyaan yang 

akan dijawab melalui  penyelidikan. 

6. Tahap Pengetahuan Akhir 

     Pada tahap ini pengetahuan masing-masing siswa atau kelompok 

dikumpulkan dan dibandingkan dengan jawaban awal. 

7. Tahap Refleksi 

    Pada tahap ini ditetapkan apa yang telah diuji atau dibuktikan dan apa 

yang masih perlu dimantapkan. Bila masih terdapat pertanyaan susulan 

pada tahap refleksi ini atau konsep belum terlalu dikuasai, maka  tahap 

penyelidikan perlu diulang. 

Model pembelajaran interaktif menurut Faire dan Cosgrove (Harlen 

1992 : 49) digambarkan  seperti pada bagan  di bawah! 

                               PERSIAPAN 

 

                     PENGETAHUAN  AWAL 

 

                    KEGIATAN EKSPLORASI 

 

                        PERTANYAAN  SISWA              PERBANDINGAN 

 

                                            PENYELIDIKAN 

 

PERTANYAAN           PENGETAHUAN AKHIR 

   SUSULAN 

 

                                               REFLEKSI 

 

Gambar , Langkah-langkah Model Pembelajaran Interaktif 

 
 
 



Contoh Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran Model Interaktif 
 

Mata Pelajaran                        : Illmu Pengetahuan Alam 

Tingkat Satuan Pendidikan    : Sekolah Dasar 

Kelas  / Semester                     :  III / 1 (ganjil) 

Alokasi Waktu                         :  2 X 40 menit 

 

I.      Standar  Kompetensi 

         1. Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 

             Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang 

mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. 

II.     Kompetensi  Dasar 

        1.1. Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. 

III.   Indikator Pembelajaran 

Setelah melakukan pengamatan percobaan terhadap makhluk hidup disekitarnya, 

siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. 

Setelah melakukan pengamatan siswa dapat membedakan antara makhluk hhidup 

dan tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. 

IV.    Materi 

         Makhluk hidup memiliki ciri dan kebutuhan akan makanan, bernapas, 

bergerak, tumbuh, dan berkembangbiak. Makhluk tak hidup/benda tidak memiliki 

kelima ciri-ciri tersebut. 

V.     Pendekatan, Sumber, Metoda, Media 

         a. Pendekatan  : Konstruktivis 

         b. Sumber        : KTSP Mata Pelajaran IPA untuk Kelas VI SD 

                                     Science in  Elementary Education  , Gega,P,C, 1982 

                                     Teaching Science Through Discovery, Carin,A,A, 1994 

         c. Metoda         : Percobaan, pengamatan, tanya jawab, diskusi 

         d. Media       : Tumbuhan puteri malu, katak, boneka katak, batu, pensil,  

LKS.  

VI. Kegiatan  Belajar  Mengajar 



No Tahap Kegiatan 

1. Persiapan Guru menganalisis kurikulum dan mencari sumber-sumber 

informasi tentang makhluk hidup. 

2.  Pengetahuan 

Awal 

Guru memperlihatkan seekor katak dala stoples dan boneka 

katak. Guru bertanya : “Siapa yang mau pegang?”. “ 

Mengapa kamu pilih yang ini?” “Apa bedanya yang ini 

dengan yang di dalam stoples?” ”Darimana kamu tahu kalau 

yang ini asli dan yang ini mainan?” 

Siswa diminta untuk mencatat jawaban masing-masing pada 

buku catatan masing-masing. 

3. Eksplorasi Guru bertanya :”Apakah kamu tahu perbedaan asli dan 

mainan?” “Nah, apa saja yang ingin kamu ketahui, 

kemukakanlah!” 

Guru menuliskan pertanyaan-pertanyaan siswa pada [papan 

tulis. Guru dan siswa memilih pertanyaan-pertanyaan yang 

ingin diketahui jawabannya melalui penyelidikan. 

4. Penyelidikan Guru meminta siswa untuk menentukan urutan pertanyaan 

yang ingin diketahui jawabannya melalui penyelidikan 

dengan panduan LKS secara berkelompok. 

5. Pengetahuan 

Akhir 

Siswa dipandu oleh guru mendiskusikan hasil 

penyelidikannya dan membandingkannya dengan jawaban 

pada pengetahuan awal mereka. Setelah menyelesaikan 

diskusi kelas siswa diajak untuk menyimpulkan 

pembelajaran menjadi suatu konsep baru. 

6. Refleksi Siswa diberi tugas untuk mencatat nama-nama makhluk 

hidup dan benda mati yang ada di sekitar kebun. 

VII. Evaluasi  

        Proses : LKS  (terlampir) 

        Akhir : Isian (terlampir) 

 

 



Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Kelompok : ............. 

Judul  :  Mengenal  Makhluk  Hidup 

Tujuan : Mengenal ciri-ciri makhluk hidup 

 

 

 

 

Lihatlah gambar di atas! Tulis nama benda-benda yang ada pada gambar di atas 

pada tabel. Berilah tanda (�) pada bagian yang sesuai! 

No Nama Bergerak Tumbuh Makan Berkembangbiak Bernapas 

1. Katak ���� ���� ���� ���� ���� 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       



Setelah mengisi tabel, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah! 

1. Dari hasil pengamatanmu, maka yang bergerak adalah ____________________ 

    ________________________________________________________________ 

2. Manakah yang tidak bergerak?  ______________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

3. Manakah yang dapat tumbuh? _______________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

4. Manakah yang tidak dapat tumbuh? __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Manakah yang makan? _____________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

6. Manakah yang tidak makan? ________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

7. Manakah yang berkembangbiak? _____________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

8. Manakah yang tidak dapat berkembangbiak? ___________________________ 

    ________________________________________________________________ 

9. Manakah yang bernapas? ___________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

10. Manakah yang tidak bernapas? _____________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

11. Manakah yang bergerak, tumbuh, makan, berkembangbiak, dan bernapas? ___ 

     _______________________________________________________________ 

12. Manakah yang tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembangbiak, dan tidak 

bernapas? ______________________________________________________ 

13. Manakah yang termasuk makhluk hidup? _____________________________ 

      _______________________________________________________________ 

14. Manakah yang termasuk benda mati? ________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

15. Jadi ciri-ciri makhluk hidup adalah __________________________________ 

      ______________________________________________________________ 



Evaluasi Akhir 

Isilah bagian yang kosong pada kotak dengan nomor-nomor yang sesuai pada 

gambar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok makhluk hidup 
adalah nomor 
 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

Kelompok benda mati 
adalah nomor 
 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 



Latihan, 

Buatlah  RPP mata pelajaran IPA SD dengan model interaktif 

Mata Pelajaran                          : Illmu Pengetahuan Alam 

Tingkat Satuan Pendidikan      : Sekolah Dasar 

Kelas  / Semester                     :   

Alokasi Waktu                         :   

I.      Standar  Kompetensi 

          

 

II.     Kompetensi  Dasar 

         

III.   Indikator Pembelajaran 

 

 

 

IV.    Materi 

          

 

 

 

V.     Pendekatan, Sumber, Metoda, Media 

         a. Pendekatan  : Konstruktivis 

         b. Sumber        : KTSP Mata Pelajaran IPA untuk Kelas   SD 

 

 

 

         c. Metoda         :  

         d. Media          : 

 

  

 



VI. Kegiatan  Belajar  Mengajar 
 
No Tahap Kegiatan 

1. Persiapan  

 

2.  Pengetahuan 

Awal 

 

 

 

 

 

 

 

3. Eksplorasi  

 

 

 

 

 

 

4. Penyelidikan  

 

 

 

 

5. Pengetahuan 

Akhir 

 

 

 

 

6. Refleksi  

 

 



VII. Evaluasi  
        Proses :  

         Akhir :  

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Kelompok : ............. 

  Nama anggota 1........................ 

2. ...................... 

                                                                                                    3. ...................... 

                                                                                         4...................... 

                                                                                         5. .................... 

Judul : 

Tujuan : 

Alat dan bahan : 

 

  

 
 

Cara kerja : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petunjuk Jawaban Latihan 

Anda dapat mendiskusikannya dengan teman-teman Anda sesama guru atau 

mahasiswa berdasarkan contoh yang ada. Bila Anda menemui kesulitan dapat 

Anda konsultasikan saat tatap muka dengan dosen Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TES  FORMATIF  1 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang Saudara anggap paling tepat! 

 

1. Manakah yang BUKAN merupakan kelebihan dan keterbatasan model 

pembelajaran interaktif? 

A. guru mengaktifkan siswa bertanya dan menguasai teknik bertanya 

B. siswa bertanya, guru mengarahkan pertanyaan siswa 

C. siswa aktif bertanya, guru aktif menjawab 

D. guru mengkondisikan kelas agar siswa aktif bertanya 

2. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan model pembelajaran 

interaktif adalah ............ 

A. guru dan siswa terbiasa bertanya 

B. guru dan siswa sama-sama terlibat dalam kegiatan 

C. sesama siswa bertanya dan berdiskusi 

D. sesama siswa bercerita dan menjelaskan 

 
 
 
Model interaktif adalah suatu strategi pembelajaran sains yang melibatkan 
pengumpulan dan pertimbangan atas pertanyaan-pertanyaan siswa sebagai ciri 
utamanya. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dicari jawabannya oleh siswa 
melalui penyelidikan, jadi siswa sendirilah yang menemukan jawaban atas 
pertanyaan sendiri. Kunci keberhasilan dalam pembelajaran dengan model 
interaktif terletak pada pola pikir siswa sehingga siswa dapat mencari sendiri 
konsep yang sedang dipelajari dengan berbagai cara. Tahapan belajar model 
interaktif ini terdiri atas tahap persiapan – pengetahuan awal – eksplorasi – 
pertanyaan siswa – penyelidikan  -  pengetahuan akhir – refleksi. 



3. Pada mata pelajaran IPA, konsep apakah yang KURANG tepat digunakan 

dalam pembelajaran model interaktif? 

A. energi 

B. pesawat sederhana 

C. sumber daya alam 

D. kegunaan air 

4. Ciri-ciri pembelajaran model interaktif, antara lain adalah ............ 

A. beranjak dari pertanyaan siswa 

B. beranjak dari kemampuan belajar siswa 

C. beranjak dari isu-isu di masyarakat 

D. beranjak dari kemajuan teknologi 

5. Pada pembelajaran model interaktif,   pertanyaan siswa sering dianggap 

sebagai .......... 

A. pusat pembelajaran 

B. tantangan bagi guru untuk dapat menjawabnya 

C. tuntutan sekolah 

D. sistem pengelolaan kelas      

 6. Dilihat dari segi tujuan, model interaktif dikembangkan untuk ........ 

A. memudahkan siswa dalam belajar sains 

B. menjembatani antara guru dan siswa 

C. melatih siswa untuk mengungkapkan keingintahuannya 

D. mengaitkan konsep yang dipelajari dengan mata pelajaran lain 

 7. Dikaitkan dengan tanggung jawab siswa terhadap hasil pembelajaran, model 

interaktif dapat membantu siswa untuk ......... 

A. mempelajari banyak materi sekaligus  

B. terlatih memecahkan soal-soal tes 

C. menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariasi 

D. membuat pertanyaan menjadi pengetahuan  

 8. Berikut ini yang BUKAN termasuk karakteristik pembelajaran dengan model 

interaktif 

A. terjadi diskusi di antara sesama siswa 



B. guru menjelaskan konsep yang sedang dipelajari 

C. siswa menguji pertanyaannya dengan penyelidikan 

D. siswa membandingkan jawaban awal dengan jawaban akhir 

1. Langkah-langkah pembelajaran model interaktif dengan urutan yang benar 

adalah............ 

A. eksplorasi - pertanyaan siswa - penyelidikan - refleksi 

B. eksplorasi – pengenalan konsep – penerapan konsep 

C. eksplorasi – diskusi dan penjelasan konsep – pengembangan dan  

aplikasi konsep 

D. orientasi – pemunculan gagasan – penerapan gagasan 

2. Dalam pembelajaran model interaktif,  pendekatan belajar yang digunakan 

dalam belajar adalah ........... 

A. konstruktivis 

B. bermain peran 

C. siklus belajar 

D. sosial 

 

BALIKAN  & TINDAK  LANJUT 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat pada bagian akhir BBM ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 

Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan  Belajar 1. 

 

Rumus  

                                       

Tingkat penguasaan =  Jumlah jawaban Anda yang benar  X 100% 

                                                              10 

 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 

90% - 100% = baik sekali 

80% - 89%  = baik 



70% - 79% = cukup 

        < 70% = kurang 

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

melanjutkan dengan bahan belajar mandiri selanjutnya. Bagus!  Tetapi apabila 

tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan 

Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 

                                                  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                  Kegiatan Belajar 2 

  

Model  Siklus  Belajar 

 

Salah satu strategi mengajar untuk menerapkan model konstruktivis 

adalah penggunaan  siklus belajar. Siklus belajar merupakan pendekatan 

pengajaran sains yang dikembangkan oleh Robert Karplus (Carin ,1994 : 64) bagi 

program perbaikan kurikulum pembelajaran sains (SCIS). Penelitian 

menunjukkan melalui siklus belajar siswa memahami konsep sains dengan lebih 

baik dan dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan karena siswa 

tidak hanya diberi kesempatan dan waktu untuk mengeksplor fenomena alam 

tetapi secara langsung siswa mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan 

guru yang berpengalaman dalam melayani pembelajaran dan memberikan umpan 

balik dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa.  Belajar dengan model 

siklus belajar akan menjadi bermakna bila guru mampu memberikan pengalaman 

langsung, sehingga siswa secara aktif akan mengetahui bagaimana belajar.  

Pembelajaran sains  lebih menekankan pada keterampilan proses untuk 

menemukan produk IPA. Ditinjau dari perkembangan tahap intelektual, siswa SD 

berada pada tahap operasional konkrit. Oleh karena itu siswa SD lebih memahami 

konsep-konsep yang dipelajari melalui peristiwa nyata. Karakteristik siswa SD 

yang suka bermain dan keingintahuaannya yang besar, menuntut guru untuk 

memanipulasi situasi  belajar menjadi situasi bermain (Learning by doing seperti 

yang dikemukan oleh Dewey, dalam Iskandar,S,M, 1997 : 30 ) dan menurut 

Piaget diartikan sebagai cara memikirkan apa yang  dikerjakan. 

 Model siklus belajar berorientasi pada peristiwa alami, saling 

berhubungan, atau prinsip-prinsip yang melibatkan beberapa konsep. Siklus 

belajar memberikan pengalaman konkrit pada siswa dengan tujuan untuk 

mengembangkan pemahaman konseptual. Model ini terdiri atas tiga tahapan yaitu 

Exploration (eksplorasi), Invention (pengenalan konsep), dan Discovery 

(penerapan konsep).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar pengembangan kurikulum untuk model siklus belajar menurut Charles R 

Barman (Carin,A,A, 1993 :88) 

 

1. Tahap eksplorasi, 

    Tahap ini merupakan awal dari langkah-langkah siklus belajar.  Guru 

membagikan materi dan benda-benda konkrit agar siswa dapat 

mencari dan mengumpulkan fakta-fakta dengan melakukan observasi 

dan percobaan. Pada tahap ini segala keinginan siswa  untuk 

memperlakukan dan mencoba mengutakatik materi atau benda-benda 

yang disediakan oleh guru terpenuhi  dan melihat apa yang terjadi 

dari hasil uji cobanya itu. Bimbingan dan target guru sangat minim 

pada tahap ini. Guru berperan sebagai motivator, fasilitator, dan 

pembimbing pembelajaran dengan mempersiapkan berbagai 

pertanyaan untuk membantu siswa dalam memanipulasi materi atau 

benda-benda konkrit. Eksplorasi ini dilakukan agar dapat 

memberikan pengalaman  baru dan konkrit untuk membangkitkan 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan struktur 

mental yang sudah ada pada diri siswa. Tahap ini mengarah pada 

tahap berikut, 

Tahap Eksplorasi 
Siswa berinteraksi dengan bahan belajar 

dan sesama siswa 
 
 
 

Tahap aplikasi konsep                                                          Tahap pengenalan 
                                                                                                      konsep       
 
 
siswa menerapkan informasi yang                       Pemberian nama pada objek 
diperoleh ke dalam situasi baru                            dan/atau kejadian          

 
 
 
 

Evaluasi 
dan  

diskusi 



2. Tahap invitasi (pengenalan konsep) 

Tahap kedua ini guru menciptakan (invent) suatu konsep, prinsip, 

atau hubungan-hubungan yang secara langsung berkaitan dengan 

hasil eksplorasi. Struktur mental yang baru ini mengarahkan siswa 

untuk menggabungkan pengalaman awalnya dalam mengidentifikasi 

konsep, prinsip, atau hubungan-hubungan setelah memiliki dasar 

pengalaman konkrit. Pada tahap ini guru memperkenalkan istilah, 

kalimat, dan penjelasan yang membantu pengkomunikasian dan 

pemahaman pengalaman konkrit siswa. 

3. Tahap discovery (aplikasi konsep) 

 Pada tahap terakhir ini siswa mengembangkan dan menggunakan 

struktur mentalnya dengan mengaplikasikan pengetahuan yang telah 

dipelajari  ke dalam contoh-contoh atau situasi baru tetapi masih 

berhubungan. Siswa diminta untuk memperlakukan benda atau materi 

untuk diobservasi, diterka, dilakukan hipotesis, dan diuji. Guru 

membantu siswa untuk menginterpretasi dan mengeneralisasi hasilnya 

berdasarkan pengalaman awal. 

Ada tiga macam siklus belajar yaitu deskriptif, empiris-induktif, dan 

hipotesis deduktif. Pada siklus belajar deskriptif, para siswa menemukan dan 

menghimpun pola empiris dalam suatu konteks khusus (eksplorasi). Guru 

membantu siswa dalam memberi nama pola-pola itu (pengenalan konsep), 

kemudian pola itu diterapkan pada konteks lain (aplikasi konsep). 

Pada siklus empiris-induktif, para siswa menemukan dan menggali pola-

pola empiris dalam suatu konteks khusus (ekplorasi), tetapi kemudian siswa 

mengemukakan sebab-sebab yang mungkin tentang terjadinya pola itu. Hal ini 

membutuhkan penggunaan penalaran analogi untuk mentransfer konsep-konsep 

yang telah dipelajari pada konteks yang baru (pengenalan konsep). Guru 

membimbing siswa untuk menganalisis data yang dikumpulkan selama tahap 

eksplorasi untuk melihat keajegan data dengan fenomena lain (aplikasi konsep). 

Pengamatan dilakukan secara deskriptif tetapi menghendaki tindakan yang lebih 

jauh. 



Siklus belajar hipotesis-deduktif, dimulai dengan pernyataan  berupa 

suatu pertanyaan yang mengarahkan pada mengapa begitu? Para siswa diminta 

untuk merumuskan jawaban-jawaban (hipotesis) yang mungkin terhadap 

pertanyaan itu. Selanjutnya para siswa diminta untuk menemukan konsekuensi-

konsekuensi logis dari hipotesis ini, dan merencanakan serta melakukan 

eksperimen untuk menguji hipotesis itu (eksplorasi). Analisis hasil eksperimen 

menyebabkan beberapa hipotesis ditolak, sedangkan yang lain diterima, dan 

konsep-konsep dapat diperkenalkan (pengenalan konsep). Akhirnya konsep-

konsep yang relevan dengan pola-pola penalaran yang terlibat dan didiskusikan, 

dapat diterapkan pada situasi lain di kemudian hari (aplikasi konsep). 

Siklus belajar ,  membuat para siswa mampu mengemukakan konsepsi 

atau gagasan yang sudah dimiliki dan menguji serta mendiskusikannya secara 

terbuka. 

 

Contoh  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  MODEL  SIKLUS  BELAJAR 

 

Mata Pelajaran                : Ilmu Pengetahuan Alam 

Satuan Pendidikan          : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester               : IV/ 1 (satu) 

Waktu                             :  3 jam pelajaran 

 

I.     Standar Kompetensi 

        Siswa memiliki kemampuan menyelidiki beragam sifat dan perubahan wujud 

benda serta berbagai cara penggunaan benda berdasarkan sifatnya.  

II.    Kompetensi Dasar 

Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara sifat bahan dengan 

kegunaannya. 

III.   Indikator Pembelajaran 

1. Setelah melakukan pengamatan dan percobaan siswa dapat mengenal 

sifat-sifat bahan seperti plastik, logam, kertas, kain. 



2. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi siswa dapat menunjukkan 

hubungan antara sifat bahan dan peruntukkannya. 

3. Setelah melakukan percobaan dan tanya jawab tentang sifat bahan, 

siswa dapat memberikan alasan pemilihan bahan untuk pembuatan 

benda tertentu. 

4. Setelah melakukan pengamatan siswa dapat menunjukkan benda-benda 

di sekitarnya yang menggunakan bahan tertentu. 

IV.    Materi 

 Berbagai benda dibuat dari bahan/material yang berbeda-beda. Bahan-

bahan penyusun benda misalnya kertas, plastik, kaca, logam, kayu, karet, 

tanah liat, dan kain. 

 Bahan-bahan tersebut diolah untuk dibuat benda yang banyak kegunaannya 

bagi manusia., misalnya untuk minum dibutuhkan gelas yang terbauat dari 

kaca atau plastik, sedangkan cangkir dibuat dari kaca, plastik, atau keramik. 

V.      Pendekatan, Media, Sumber, dan Metoda 

Pendekatan   :  Konstruktivis 

Model             : Siklus belajar 

Media            : Potongan plastik, paku,  batang korek api, kertas, kain 

Sumber         : KTSP jenjang sekolah dasar, mata pelajaran IPA untuk kelas 

IV. 

                         Crawford,G ,Napper, I ; (2004), Science Quest Primary 3, 

SNP Panpac Pte Ltd, Singapore. 

Metoda          :  Pengamatan, percobaan, diskusi dan tanya jawab 

VI.    Kegiatan Pembelajaran 

Pengetahuan Awal : Guru berpura-pura menumpahkan air di atas meja, lalu 

meminta seorang siswa untuk membantu 

membersihkan air tersebut. Kemudian guru bertanya 

pada siswa tersebut mengapa dia menggunakan alat 

tersebut untuk membersihkan air? Adakah benda 

lain yang dapat digunakan untuk membersihkan 

tumpahan air? Mengapa?  



Eksplorasi               :   Siswa secara berkelompok melakukan kegiatan untuk 

menguji sifat bahan-bahan yang disediakan guru 

dengan bantuan LKS 

Pengenalan Konsep : Melalui pelaporan hasil pengamatan dan percobaan, 

tanya jawab, dan pembahasan LKS, siswa 

menyimpulkan tentang bahan dan kegunaannnya. 

Aplikasi  Konsep      :  Siswa menyebutkan bahan yang cocok dan yang 

tidak cocok untuk membuat benda. 

VII. Evaluasi : 

a. Proses (  LKS terlampir) 

b. Hasil  (Lembar tes terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LKS  
SIFAT-SIFAT  BAHAN 

 

 

 

 

 



1. Amati bahan pembuat benda pada halaman sebelumnya. 

2.  Tulis pada kolom A 

No A B C D E F G 

Nama 

bahan 

Menye 

rap air 

Kuat 

dan 

keras 

Tahan 

panas 

Mudah 

pecah 

Lentur 

 

Mudah 

di 

Bentuk 

1. Kain ���� ���� _ _ _ ���� 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

Setelah selesai mengisi kolom A, pelajari sifat-sifat bahan tersebut, kemudian beri 

tanda (�) pada sifat bahan yang sesuai seperti contoh di atas! 

2. Bagaimana sifatnya? 

    Perhatikan gambar kursi di bawah! Isilah bagian yang kosong dengan jawaban 

yang tepat dari kotak di bawah! 

 

 

 

 

 

Kayu 

Plastik 

Lembut 

Keras dan 
mudah 

dibentuk 

Tidak 
menyerap 

air 

Keras dan 
kuat 

Karet busa 

Logam 



Bagian a dibuat dari   _________________ , karena _______________________ 

Bagian b dibuat dari __________________ , karena _______________________ 

Bagian c dibuat dari __________________ , karena _______________________ 

Bagian d dibuat dari __________________ , karena _______________________ 

 

3. Apa kegunaan bahan-bahan ini? 

    Lihatlah benda-benda yang terdapat di dalam rumahmu.  

   Tulislah benda-benda yang dibuat dari bahan berikut! 

 

 

a. Benda-benda yang dibuat dari kayu ________________ , ______________ , 

    __________________ , ___________________ , _____________________ 

 

b. Benda-benda yang dibuat dari plastik ________________ , ______________ , 

    __________________ , ___________________ , _____________________ 

 

c. Benda-benda yang dibuat dari logam ________________ , ______________ , 

    __________________ , ___________________ , _____________________ 

 



d. Benda-benda yang dibuat dari kertas ________________ , ______________ , 

    __________________ , ___________________ , _____________________ 

 

e. Benda-benda yang dibuat dari kaca ________________ , ______________ , 

    __________________ , ___________________ , _____________________ 

 

f. Benda-benda yang dibuat dari kain ________________ , ______________ , 

    __________________ , ___________________ , _____________________ 

 

Keterangan guru : Tanggal Nilai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Tes 

A.           Apa alasannya? 

Carilah jawabannya pada kotak di bawah! 

 

 

1. Kaca adalah bahan yang baik untuk dibuat botol, karena 

________________ 

2. Botol biasanya juga dibuat dari plastik, karena ______________________ 

dan _____________________________ 

3. Bila dibandingkan dengan plastik, kaca kurang baik untuk dibuat botol, 

karena __________________ dan ____________________________. 

B.   Manakah pasanganku? 

      Carikan pasangannya dengan menghubungkan garis antara benda dengan 

bahan pembuatnya yang tepat! 

 

Ringan 

Mudah pecah 

Tidak menyerap air 

Berat 



 

 

 

 

Benda                                                                   Dibuat dari 

1. Bantal dan guling                                                 Kain 

2. Keranjang sampah                                                Karet busa 

3. Keran                                                                    Plastik 

4. Selimut                                                                 Kertas 

5. Lemari                                                                  Logam baja 

6. Bola basket                                                           Kaca 

7. Gelas                                                                    Karet 

8. Buku                                                                     Kayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Manakah bahan yang tepat ? 

Jawablah pertanyaan di bawah dengan mencoret jawaban yang tidak tepat!   

1. Koran dibuat dari kertas, karena kertas (mudah dilipat/ mudah robek). 

2. Payung akan  lebih baik dibuat dari plastik daripada dari kertas, karena 

plastik (tebal/ tahan air). 

3. Ban mobil umumnya dibuat dari karet, karena karet (lentur/mudah 

dibentuk). 

4. Kompor tidak tepat bila dibuat dari plastik, karena plastik (tidak tahan 

panas/ kuat). 

5. Gerobak sampah kurang tepat bila dibuat dari kayu, karena kayu ( mudah 

dibentuk/ mudah lapuk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latihan 

Buatlah RPP mata pelajaran IPA di SD dengan menggunakan model siklus 

belajar! 

Mata Pelajaran                : Ilmu Pengetahuan Alam 

Satuan Pendidikan          : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester                 :  

Waktu                               :  

 

I.     Standar Kompetensi 
         
 
II.    Kompetensi Dasar 
 
 
III.   Indikator Hasil Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.    Materi 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.      Pendekatan, Media, Sumber, dan Metoda 

         Pendekatan   :   

         Media            :  

         Sumber         :  

        Metoda          :   

VI.   Kegiatan Pembelajaran 

Pengetahuan Awal :  



 
         Eksplorasi               :    
 
 
     
 
 
       Pengenalan Konsep : 
 
 
 
 
 
 
        Aplikasi  Konsep      :   
 
 
 

 

 

VII. Evaluasi  : 

        a. Proses : 

 

        b. Hasil   : 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Diskusikanlah dengan sesama teman guru atau mahasiswa seperti contoh. Bila ada 

yang masih belum dipahami, diskusikanlah dengan dosen Anda saat tatap muka. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Model pembelajaran siklus belajar dikembangkan oleh Robert Karplus. 
Pada pembelajaran dengan model siklus belajar menunjukkan para siswa 
dapat memahami konsep sains dengan lebih baik dan lebih mudah 
mengaplikasikan pengetahuannya bila tidak hanya diberi kesempatan 
untuk melakukan eksplorasi   fenomena alam secara langsung tetapi juga 
diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan guru yang dapat menyediakan  
pembelajaran yang sesuai dan dapat memberi balikan pada pertanyaan 
siswa. Tahapan pada pembelajaran model siklus belajar terdiri atas tahap 
eksplorasi - tahap pengenalan konsep - tahap aplikasi konsep. 



TES  FORMATIF  2 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 

 

1. Seorang siswa bertanya pada gurunya :”Bu, apakah berudu itu?” Guru itu 

kemudian mengajak siswanya ke parit di depan sekolah untuk melihat dan 

mengamati proses perkembangbiakan katak. Setelah itu guru meminta 

penjelasan tentang berudu kepada siswa. Dalam hal ini siswa mengenal 

berudu setelah melakukan .. 

A. invitasi 

B. asimilasi 

C. eksplorasi 

D. akomodasi 

2. Model pembelajaran siklus belajar memiliki tiga tahapan, yaitu ......... 

A. eksplorasi -  klarifikasi - aplikasi 

B. eksplorasi – klasifikasi - aplikasi 

C. orientasi – penyelidikan - penerapan konsep 

D. eksplorasi - pengenalan konsep - aplikasi konsep 

3. Siswa diminta menjawab pertanyaan mengapa begini sebelum melakukan 

percobaan. Kegiatan ini terjadi pada model siklus belajar jenis.......... 

A. deskriptif 

B. empiris - induktif 

C. hipotesis – deduktif 

D. deskriptif – deduktif 

4. Metoda yang paling sesuai untuk membelajarkan siswa dengan menggunakan 

model siklus belajar adalah metoda .............. 

A. ceramah 

B. percobaan 

C. ekspositori 

D. bermain peran 

5. Pada model pembelajaran siklus belajar, guru berperan sebagai ............ 

A. pembimbing diskusi 



B. pemberi informasi 

C. perencana pembelajaran 

D. penilai soal 

6. Pada model siklus belajar, seorang guru dalam pembelajaran memfokuskan 

diri pada hasil belajar siswa 

A. secara bersama-sama 

B. individual 

C. sesuai budayanya 

D. sesuai dengan perkembangan IPTEK 

7. Selama tahap eksplorasi, apa yang dilakukan guru? 

A. duduk tenang didepan kelas 

B. berkeliling melihat-lihat kelompok bekerja 

C. membantu kelompok memecahkan masalah 

D. meminta kelompok berhenti bekerja menjelang waktu berakhir 

8. Tujuan utama melakukan eksplorasi adalah  ……… 

A. mencobakan alat peraga 

B. memberi penguatan 

C. mengembangkan materi pembelajaran 

D. membuktikan jawaban awal 

9. Pada model siklus belajar, bila tahap pengenalan konsep belum dikuasai oleh 

siswa, maka kegiatan selanjutnya adalah ……… 

A. menerapkan konsep 

B. melakukan eksplorasi  

C. konsep dijelaskan 

D. penambahan waktu 

10. Pada penerapan model siklus belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh 

guru adalah ………. 

A. penggunaan media pembelajaran 

B. penentuan tempat kerja kelompok 

C. penambahan waktu kerja kelompok 

D. penjelasan panduan kelompok 



BALIKAN  & TINDAK  LANJUT 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat pada bagian akhir BBM ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 

Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan  Belajar 2. 

 

Rumus  

                                       

Tingkat penguasaan =  Jumlah jawaban Anda yang benar  X 100% 

                                                              10 

 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 

90% - 100% = baik sekali 

80% - 89%  = baik 

70% - 79% = cukup 

        < 70% = kurang 

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

melanjutkan dengan bahan belajar mandiri selanjutnya. Bagus!  Tetapi apabila 

tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan 

Belajar 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 

                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                  Kegiatan Belajar 3 

  

Model   Pembelajaran  Kooperatif 

 

Kerja sama merupakan salah satu sikap atau perilaku ilmiah. Perlu diingat 

pula bahwa pengetahuan tentang alam dan pengetahuan-pengetahuan yang luar 

biasa ditemukan melalui kerja sama dalam suatu tim, seperti yang dikatakan  

Seaborg (Carin,1994 : 62)  “The modern research effort is above all a team 

effort”.   

Para peneliti juga menemukan bahwa banyak siswa dapat belajar lebih 

efektif melalui belajar bersama. Anak-anak lebih mengerti bahasa anak daripada 

bahasa yang digunakan oleh orang dewasa. Alasan itulah yang mendorong 

dirancangnya suatu model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif memberi kepercayaan kepada siswa untuk 

bekerja secara kolaboratif dalam kelompok kecil, menyelesaikan suatu 

permasalahan atau mengerjakan tugas bersama. Hal ini berbeda dari pembelajaran 

kompetitif di mana  para siswa berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. 

Demikian juga pembelajaran kooperatif berbeda dari pembelajaran individual 

yang menuntut  siswa untuk dapat bekerja sendiri. 

Pembelajaran model kooperatif adalah strategi belajar-mengajar yang 

menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja, membantu di antara 

sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok. Pada 

pembelajaran kooperatif keberhasilan belajar tidak hanya tergantung dari guru dan 

kemampuan individu secara utuh, tetapi juga dari pihak yang terlibat dalam 

pembelajaran itu. 

Beberapa karakteristik pembelajaran kooperatif di antaranya adalah : 

Positive interdependence, hal ini menunjukkan adanya saling ketergantungan di 

antara anggota kelompok.  Bila salah satu gagal, maka yang lain akan ikut 

menderita. Jadi setiap anggota harus berusaha keras agar tercapai keberhasilan 



individual, karena setiap individu yang gagal dan berhasil akan saling 

mempengaruhi. 

Individual accountability, jadi setiap individu mempunyai rasa tanggung 

jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kelompok 

agar hasil belajar menjadi baik. 

Face-to-face promotive interaction, maksudnya adalah setiap anggota 

kelompok harus saling membelajarkan dan mendorong agar tujuan dan tugas yang 

diberikan dapat terkuasai oleh semua anggota kelompok. 

Appropriate use of collaborative skills, dalam kelompok ini setiap individu 

berlatih untuk dapat dipercaya, mempunyai jiwa kepemimpinan, dapat mengambil 

keputusan, mampu berkomunikasi, dan memiliki keterampilan untuk mengatur 

konflik. 

Group processing, artinya setiap anggota harus dapat mengatur 

keberhasilan kelompok, secara berkala mengevaluasi kelompoknya, serta 

mengidentifikasi perubahan yang akan dilakukan agar pekerjaan kelompoknya 

lebih efektif lagi. 

Model pembelajaran kooperatif bermanfaat karena model ini dapat 

melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan secara terbuka dan demokratis. Model ini juga dapat 

mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri siswa, melatih berbagai sikap, 

nilai, dan keterampilan sosial masyarakat.  Dalam pembelajaran kooperatif siswa 

menjadi objek dan subjek dalam belajar serta menjadi tutor sebaya. Siswa berlatih 

untuk bekerja sama, karena yang dipelajari bukan hanya materi semata tetapi juga 

keterampilan sosial. Dengan demikian pembelajaran kooperatif memberi 

kesempatan pada siswa untuk belajar memperoleh dan memahami pengetahuan 

yang dibutuhkan secara langsung, sehingga yang dipelajari menjadi lebih 

bermakna bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekelilingnya. 

Model pembelajaran kooperatif mempunyai peran untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam kelompok dan individual. Saat belajar dalam kelompok 

ada tanggung jawab dari setiap anggota untuk menguasai materi yang diberikan 

guru. Siswa dari kelompok berkemampuan akademis tinggi membantu siswa dari 



kelompok berkemampuan akademis rendah agar memahami konsep, siswa dari 

kelompok rendah berani menanyakan kekurangmengertiannya pada anggota 

kelompoknya agar tidak tertinggal. Tanggung jawab setiap anggota kelompok ini 

dapat meningkatkan kepercayaan diri pada setiap anggota kelompoknya, karena 

ada peningkatan penguasaan materi pembelajaran.   

Dalam diskusi kelompok dikembangkan keterampilan berpikir dan 

keterampilan memberikan alasan sehingga dalam model ini, persoalan yang 

diberikan oleh guru haruslah persoalan yang menuntut menggunakan 

keterampilan memberikan alasan. 

Dalam kelompok diharapkan pemahaman tentang materi pembelajaran 

menjadi lebih mendalam. Hubungan yang positif dan suportif di antara teman juga 

dapat meningkat, sehingga dapat mengurangi kecemasan dan stress pada siswa 

dari kelompok berkemampuan akdemis rendah. Dengan kata lain model 

kooperatif ini dapat memberi motivasi dan meningkatkan hasil dalam belajar.  

Strategi dalam pembentukan kelompok  pemula ditujukan agar para siswa 

dalam kelompok memiliki rasa keterikatan satu terhadap yang lain. Strategi itu 

adalah  :  

1. Bentuk kelompok yang heterogen (suku, ras, agama, sosio-

ekonomi, keadaan fisik, kemampuan belajar, jenis kelamin, 

sifat, sikap, keterampilan, bakat, dan minat). 

Pengelompokan ini bertujuan agar keterampilan sosial siswa 

dapat berkembang secara optimal. Setiap kelompok terdiri 

atas 5 orang. 

2. Beri masalah atau kuis untuk diselesaikan oleh kelompok 

dalam waktu 10 menit. 

3. Secara acak minta seorang anggota kelompok untuk 

mempresentasikan solusi kelompok. 

4. Masalah atau kuis dapat berupa pertanyaan singkat sampai 

pemecahan masalah dengan berbagai kategori. 

Untuk memulai pembelajaran dengan menerapkan model belajar 

kooperatif, maka guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan 



menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai. Guru juga menenetapkan 

sikap dan keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan 

dan diperlihatkan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Guru kemudian 

mengorganisasikan materi tugas yang akan dikerjakan bersama-samna dalam 

kelompok dengan mengembangkan lembar kerja siswa. Untuk memulai 

pembelajarannya, guru menjelaskan tujuan yang harus diperlihatkan siswa terlebih 

dahulu. 

Dalam menyampaikan materi pembelajaran, pemahaman dan 

pendalamannya akan dilakukan siswa ketika belajar secara bersama-sama dalam 

kelompok. Pemahaman dan perlakuan guru terhadap siswa secara individual 

sangat menentukan kebersamaan dari kelompok yang terbentuk. 

Saat mengobservasi kegiatan siswa dalam kelompok, guru mengarahkan 

dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok serta 

memperhatikan sikap dan perilaku siswa selama kegiatan belajar. Guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Guru juga 

memberik penekanan  pada pengembangan dan melatih perilaku sosial siswa. 

Keberhasilan kerja kelompok akan terlihat dari jumlah skor atau nilai 

yang diperoleh setiap anggota kelompok pada saat dilakukan tes akhir 

pembelajaran yang dikerjakan secara individual. 

Ada beberapa tipe pembelajaran model koperatif, tetapi pada modul ini 

hanya akan ditampilkan dua tipe saja yaitu tipe STAD atau tipe Student Team 

Achievement Division dan tipe Jigsaw. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu bentuk 

pembelajaran kooperatif tempat siswa belajar secara berkelompok dan berdiskusi 

untuk menemukan konsep dan memahami konsep tersebut. Semua anggota 

kelompok berbagi tanggung jawab. Setiap siswa diberi tes yang ikut berpengaruh 

terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Hasil belajar kelompok tersebut 

dibandingkan dengan kelompok lain guna memperoleh penghargaan. Jadi setiap 

anggota kelompok harus berusaha untuk bekerja secara maksimal demi 

penghargaan bagi kelompoknya. Siswa yang kemampuan akademisnya tinggi  

berusaha untuk membelajarkan siswa yang kemampuan akdemisnya kurang. 



Sebaliknya siswa yang kemampuan akdemisnya kurang  tertantang untuk belajar 

secara maksimal demi kelompoknya. 

Sebelum pembelajaran dengan model kooperatif dimulai, guru akan 

membagi siswa dalam kelompok yang terdiri atas 5 orang.  Pembagian kelompok  

dilakukan guru secara heterogen karena tujuannya adalah mendidik siswa agar 

dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda atau dengan siapa saja. Biasanya 

dari satu kelompok dipilih ada yang kemampuan akdemisnya tinggi satu orang, 

sedang tiga orang dan jumlah siswa yang kemampuan akademisnya kurang  satu 

orang. Manfaat pembagian kelompok seperti demikian bagi guru adalah  guru 

terbantu mengatasi kekurangpahaman yang mungkin terjadi pada siswa yang 

kemampuan akademisnya kurang terhadap suatu konsep. 

Pelaksanaan pemeblajaaran model belajar kooperatif tipe STAD adalah : 

a. Teman dalam kelompok harus sudah mempelajari materi yang akan 

dipelajari 

b. Semua harus belajar, tidak boleh ada yang selesai sebelum semua anggota 

kelompok menguasai konsep pelajaran 

c. Semua anggota harus saling menghormati dan menghargai terhadap yang 

berkemampuan akdemis rendah sekali pun dengan berbicara secara santun  

Langkah-langkah pembelajaran model kooperatif tipe STAD adalah , 

a. Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

b. Kegiatan kelompok 

c. Tes individu/ kuis 

d. Perhitungan skor perkembangan individu 

e. Pemberian penghargaan kepada kelompok 

Model belajar kooperatif tipe Jigsaw menurut Lie (1999) dikembangkan 

untuk menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. 

Langkah-langkah pembelajaran pada tipe Jigsaw adalah sebagai berikut. 

a. Kelompokkan siswa sebagai kelompok asal yang terdiri dari siswa yang 

heterogen. 

b. Dalam kelompok asal siswa diberi permasalahan untuk dibaca sehingga 

mendapatkan informasi dari permasalah tersebut. Bila dalam kelompok ini 



terdiri atas lima siswa, maka permasalah yang dimunculkan ada lima 

permasalahan. 

c. Setiap anggota kelompok asal memperoleh permasalahan secara heterogen 

juga. Misalnya dari kelompok A, siswa yang mendapat permasalahan 1 

adalah siswa yang berkemampuan akademis tinggi, sedang dikelompok B 

yang mendapat permasalahan 1 adalah siswa yang berkemampuan 

akademis rendah, dan seterusnya. Dengan demikian  di kelompok ahli 

akan diperoleh kelompok yang heterogen pula. 

d. Siswa yang mendapat permasalahan dengan nomor yang sama berkumpul 

dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik permasalahan tersebut. 

Disini terjadi proses membelajarkan. 

e. Setelah menyelesaikan permasalahan di kelompok ahli, para siswa ini 

kembali pada kelompok asalnya. 

f. Di kelompok asal, siswa yang menyelesaikan permasalahan 1 di kelompok 

ahli, akan saling membelajarkan teman-teman di kelompok asal tentang 

permasalahan  yang menjadi tanggunga jawab masing-masing. Diharapkan 

semua anggota kelompok asal memperoleh pemahaman dari seluruh 

permasalahan yang ada. 

g. Siswa menyelesaikan kuis secara individual yang menyangkut semua topik 

permasalahan. 

h. Guru dan siswa melakukan perhitungan skor kelompok dan menentukan 

penghargaan kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  MODEL   BELAJAR  

KOOPERATIF tipe Jigsaw 

 

Mata Pelajaran                : Ilmu Pengetahuan Alam 

Satuan Pendidikan          : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester               : V/ 2 (dua) 

Waktu                             :  2 jam pelajaran 

 

I.     Standar Kompetensi 

        7. Siswa memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam.  

II.    Kompetensi Dasar 

7.5. Siswa mendeskripsikan perlunya penghematan air. 

III.   Indikator Pembelajaran 

7.5.1. Setelah melakukan diskusi berdasarkan  pengalaman masa lalu dan 

pengamatan, siswa dapat menjelaskan pentingnya air. 

7.5.2. Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab siswa dapat 

mengusulkan cara menghemat air. 

IV.    Materi 

Air merupakan substansi penting bagi kehidupan termasuk manusia. Tetapi 

sumber air yang ada dan air yang layak dikonsumsi menjadi sulit diperoleh. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penghematan dan pengkonservasian agar 

setiap orang dapat memperoleh air yang layak. 

V.      Pendekatan, Media, Sumber, dan Metoda 

Pendekatan   :  Pemecahan masalah 

Media             :  Lembar persoalan 

Sumber         : KTSP jenjang sekolah dasar, mata pelajaran IPA untuk kelas 

V 2006. 

                          The Spoilt Earth, Transworld Publishers, London.                          

Metoda          :  Pengamatan, diskusi dan tanya jawab. 

VI.    Kegiatan Pembelajaran 



Tahap Waktu Kegiatan Guru dan Siswa 

Kegiatan 

awal 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

inti 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

15 

menit 

 

 

 

 

 

25 

menit 

 

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

Siswa dikelompokkan dan disebut sebagai kelompok 

asal. Kemudian setiap kelompok diberi kuis yang tidak 

menuntut jawaban untuk memberikan alasan seperti 

:”Tuliskan sebanyak-banyaknya manfaat pensil”. 

Mungkin ada jawaban kelompok yang konyol, tetapi 

yang penting pada tahap ini adalah agar ada keterikatan 

pada setiap siswa terhadap kelompoknya. 

- Setiap kelompok diberi LKS berupa permasalahan 

sebanyak 5 buah sesuai jumlah anggota kelompok 

asal. 

- Masing-masing siswa dalam kelompok asal memilih 

soal yang menjadi tugasnya. 

- Setiap siswa di kelompok asal yang akan mebahas 

soal yang sama berkumpul di kelompok ahli. 

- Di dalam kelompok ahli siswa berdiskusi untuk 

memecahkan soal yang menjadi tugasnya. Jadi 

setiap kelompok ahli memecahkan soal yang 

berbeda. Guru membimbing jalannya diskusi 

kelompok. 

- Setelah berdiskusi di kelompok ahli, masing-masing 

siswa kembali ke kelompok asal untuk 

menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-

teman di kelompok asal 

- Di kelompok asal siswa saling membelajarkan 

sehingga seluruh anggota asal dapat memecahkan 

bersama dan memahami persoalan yang ada pada 

LKS. 

- Guru memberikan tes yang dikerjakan secara 

individual dan tidak boleh bekerja sama, kemudian 

dikumpulkan. 
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menit 

- Guru secara singkat mengulas materi yang diteskan, 

kemudian melakukan perhitungan skor dan 

memberikan PR. 

                            

VII. Evaluasi : 

a. Proses (  Lembar persoalan terlampir) 

b. Hasil  (Lembar tes terlampir) 

 

Lembar Persoalan  

Petunjuk : Diskusikanlah persoalan berikut dengan teman-temanmu untuk 

dipecahkan bersama dan dicarikan jalan keluarnya. 

 

1. Mengapa air sering disebut sebagai sumber kehidupan? Jelaskan 

jawabanmu beserta contoh! 

2. Menurutmu, bagaimana keadaan air secara umum di negara kita? Apakah 

semua orang sudah dapat menikmati air bersih? Apa sajakah ciri air yang 

boleh diminum? 

3. Bagaimana cara orang memperoleh air? Dari mana saja sumber-sumber air 

itu? 

4. Apa fungsi hutan, daur air, dan bendungan bagi manusia bila dihubungkan 

dengan air? 

5. Karena keterbatasan jumlah air bersih, maka kita harus berhemat dalam 

penggunaan air. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menghemat air? 

 

Selamat bekerja! 

 

 

 

 

 

 



Latihan 

Buatlah silabus/ RPP mata pelajaran IPA di SD dengan menggunakan model 

belajar kooperatif! 

Mata Pelajaran                : Ilmu Pengetahuan Alam 

Satuan Pendidikan          : Sekolah Dasar 

Kelas/Semester                 :  

Waktu                               :  

 

I.     Standar Kompetensi 
         
 
II.    Kompetensi Dasar 
 
 
III.   Indikator Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.    Materi 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.      Pendekatan, Media, Sumber, dan Metoda 

         Pendekatan   :   

         Media            :  

 

         Sumber         :  

 

        Metoda          :   



 

VI.   Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Waktu Kegiatan Guru dan Siswa 
Kegiatan 
awal 
 
 
Kegiatan inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 
akhir 

  
 
 
 
Tahap pertama 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahap kedua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahap ketiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
VII. Evaluasi  : 

        a. Proses : 

 

        b. Hasil   : 



 

VIII. Lembar Permasalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

Anda dapat mendiskusikannya dengan sesama teman guru atau mahasiswa. 

Apabila Anda mendapatkan kesulitan diskusikanlah dengan dosen Anda saat tatap 

muka pada perkuliahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pembelajaran model belajar kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang 
menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di 
antara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok yang 
terdiri atas 5 orang untuk memecahkan masalah. Bahasa sesama siswa mungkin 
akan lebih mudah dipahami daripada bahasa guru, sehingga siswa lebih terbuka 
pada tutor sebayanya. Keberhasilan individu dalam belajar disebabkan karena 
ada kerja sama yang terstruktur dengan baik.Manfaat dari model belajar 
kooperatif di antaranya adalah melibatkan siswa secara aktif dalam 
mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suasana terbuka 
dan demokratis, membelajarkan siswa agar percaya pada kemampuan diri sendiri 
dan melatih siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepekaan 
sosial. Siswa juga dapat menjadi objek serta subjek belajar. 



 

TES  FORMATIF  3 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 

 

1. Penerapan cooperative learning dalam pembelajaran merupakan sasaran 

program pembaharuan pendidikan di bidang ............ 

A. sistem pengelolaan pendidikan 

B. model pembelajaran 

C. bahan belajar 

D. peranan yang diperlukan 

2. Model pembelajaran yang dapat mengembangkan kepekaan sosial dan 

mendidik siswa untuk menumbuhkan pengekangan diri demi kepentingan 

kelompok, menghormati hak orang lain dan membentuk kesadaran sosial 

adalah model pembelajaran ......... 

A. kooperatif 

B. lingkungan 

C. STM 

D.  Interaktif 

3. Metoda yang paling sesuai dalam proses pembelajaran dengan menerapkan 

model belajar kooperatif adalah metoda ......... 

A. widyawisata 

B. ekspositori 

C. demonstrasi 

D. diskusi 

4. Kejenuhan siswa saat belajar di sekolah biasanya ditimbulkan oleh hal-hal 

berikut, kecuali........... 

A. tidak ada tantangan untuk belajar 

B. siswa berkesempatan mengemukakan gagasannya 

C. tidak ada variasi dalam strategi pembelajaran 

D. demokrasi luas sehingga belajar menjadi santai 



5. Agar terjadi kerja sama dengan cara saling tukar menukar pengalaman dan 

kemampuan siswa, maka pembentukan kelompok haruslah ................ 

A. homogen 

B. heterogen 

C. eksklusif 

D. setara 

6. Manakah yang bukan merupakan kelebihan model pembelajaran belajar 

kooperatif? 

A. guru mengaktifkan siswa bertanya dan menguasai teknik bertanya 

B. guru melatih siswa untuk mengembangkan keterampilan dan 

kepekaan  sosial 

C. guru membantu siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri 

D. guru mengembangkan sikap pengekangan diri dan konflik 

7. Sebelum pada inti pembelajaran, pada model belajar kooperatif disarankan 

agar guru membuat kuis untuk dipecahkan dalam kelompok. Pertanyaan pada 

kuis tidak harus rumit untuk menjawabnya. Tujuan dari kuis awal ini adalah .. 

A. memudahkan guru untuk mengelola pembelajaran 

B. agar terjadi kedekatan di antara siswa pada kelompoknya 

C. untuk memudahkan dalam pemberian nilai 

D. untuk pemerataan kesempatan belajar 

8. Konsep IPA yang kurang sesuai dibelajarkan pada siswa SD dengan model 

belajar kooperatif adalah konsep .............. 

A. energi 

B. sumber daya alam 

C. kesehatan 

D. gerhana bulan 

9. Peranan guru pada model belajar kooperatif adalah seperti hal-hal di bawah 

ini, kecuali ......... 

A. motivator dalam belajar 

B. fasilitator pembelajaran 

C. menilai hasil tes 



D. pembimbing diskusi  

 

10.  Pada model belajar kooperatif guru mengembangkan keterampilan 

mengkomunikasikan.    Keterampilan mengkomunikasikan pada model belajar 

kooperatif adalah keterampilan untuk ........... 

A. menyampaikan hasil diskusi dan pendapat sendiri maupun kelompok 

B. mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristiknya 

C. mengaplikasikan konsep yang sudah dikenal 

D. membuat jawaban sementara 

 

 

 

 

BALIKAN  & TINDAK  LANJUT 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang 

terdapat pada bagian akhir BBM ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 

Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan  Belajar 3. 

 

Rumus  

                                       

Tingkat penguasaan =  Jumlah jawaban Anda yang benar  X 100% 
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 

90% - 100% = baik sekali 

80% - 89%  = baik 

70% - 79% = cukup 

        < 70% = kurang 

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

melanjutkan dengan bahan belajar mandiri selanjutnya. Bagus!  Tetapi apabila 



tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi Kegiatan 

Belajar 3, terutama bagian yang belum Anda kuasai. 

 

 

KUNCI  JAWABAN  TES  FORMATIF  BBM-6 

 

Tes  Formatif 1. 

1. C baca kembali peranan guru dalam belajar model interaktif 

2. B baca kembali peranan guru dan siswa dalam pendekatan konstruktivisme 

3. D hampir tidak ada siswa yang tidak tahu tentang kegunaan air 

4. A baca kembali pengertian interaktif 

5. A  karena model ini menggunakan pertanyaan siswa sebagai media belajar 

6. C  baca kembali tujuan model pembelajaran interaktif 

7. D  karena melalui pertanyaan, siswa menjadi tahu 

8. B  karena menjawab pertanyaannya sendiri melalui eksplorasi 

9. A baca kembali langkah-langkah model interaktif 

10. A baca kembali model-model belajar dengan pendekatan belajar 

konstruktivisme  

 

Tes  Formatif  2 

1. C baca kembali pengertian eksplorasi 

2. D baca kembali tahapan-tahapan dalam belajar dengan model siklus belajar 

3. C baca kembali pengertian hipotesis 

4. B baca kembali pengertian eksplorasi 

5. A baca kembali peranan guru dalam pendekatan konstruktivisme 

6. B tujuan belajar adalah untuk mengembangkan semua potensi siswa secara 

individual 

7. B baca kembali pernan guru saat siswa melakukan eksplorasi 

8. D baca kembali tujuan siswa melakukan eksplorasi 

9. B baca kembali tahapan-tahapan dalam model siklus belajar 



10.A baca kembali peranan media pembelajaran dalam belajar IPA 

 

Tes  Formatif  3 

1. B baca kembali pengertian cooperative learning 

2. A baca kembali pengertian kooperatif 

3. D baca kembali langkah-langkah belajar dengan model kooperatif 

4. B baca kembali karakteristik siswa SD 

5. B tidak ada tantangan bila anggota kelompok serba sama 

6. A baca kembali karaktersistik model belajar kooperatif 

7. B untuk dapat bekerja sama harus ada ikatan atau kedekatan di antara anggota 

kelompok 

8. D karena gerhana bulan jauh dari kehidupan sehari-hari siswa 

9. C baca kembali tujuan guru menggunakan model belajar kooperatif 

10.A sesuai dengan tujuan belajar kooperatif 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSSARIUM 

 

Interaktif           : proses tanya jawab 

Eksplorasi         : pencarian pengetahuan melalui penyelidikan dengan melakukan 

pengamatan, percobaan, browsing di internet, dan interview 

dengan nara sumber 

Refleksi             : memantapkan pengetahuan yang telah diperoleh 

Invitasi           : tahap di mana siswa mengenal konsep melalui pengalaman konkrit 

Aplikasi             : tahap belajar di mana siswa diminta untuk dapat menerapkan 

pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari 

Kooperatif         : kerja sama yang menuntut siswa saling membelajarkan 

Heterogen          : berbagai macam, dalam hal ini adalah keberagaman latar 

belakang siswa 
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