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Pendahuluan

Guru merupakan profesi yang paling penting di sekolah (Satuan Pendidikan). Guru 

sebagai ujung tombak untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada para siswanya, maka 

guru dituntut tidak hanya memberikan pelajaran saja melainkan juga membuat 

pembelajaran menjadi berkualitas, yaitu menarik, menantang, dan menyenangkan.

Pembelajaran merupakan bagian yang sangat dominan dalam mewujudkan kualitas 

proses dan lulusan. Pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan guru dalam 

mengemas dan melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan baik dan tepat akan memberikan kontribusi sangat dominan bagi siswa. 

Pembelajaran khususnya IPA bagi siswa SD hendaknya dilaksanakan  secara berkualitas 

yaitu pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Salah satu alternatif 

yang dapat dilakukan adalah menerapkan pembelajaran IPA melalui model kooperatif 

Teams Games Tournaments (TGT). Oleh karena itu, guru hendaknya mengetahu dan 

mengerti apa hakikat IPA, bagaimana pembelajaran IPA SD, apa pengertian pembelajaran

kooperatif TGT, dan bagaimana implementasi pembelajaran kooperatif TGT.

Hakikat  IPA 

Menurut Carin (1995) pada hakikatnya IPA dapat dipandang dari sisi proses, produk, 

dan nilai atau sikap. IPA sebagai proses menunjukkan bahwa penemuan IPA melalui 

serangkaian proses yang melibatkan penerapan keterampilan proses, oleh sebab itu 

pembelajaran IPA juga melatih siswa menggunakan keterampilan proses untuk 

menemukan konsep-konsep IPA. Sulistyorini, 2007 menambahkan bahwa IPA sebagai 

proses adalah proses untuk mendapatkan IPA. IPA disusun dan diperoleh melalui metode 

ilmiah. Jadi yang dimaksud proses IPA tidak lain adalah metode ilmiah. Tahap 

pengembangannya disesuaikan dengan tahapan dari suatu proses penelitian atau 

eksperimen, yakni meliputi observasi, klasifikasi, interpretasi, prediksi, hipotesis, 

pengendalian variabel, eksperimen, inferensi, aplikasi, dan komunikasi. IPA sebagai 

produk memiliki pengertian bahwa IPA terdiri atas fakta-fakta, konsep, prinsip, teori, dan 

hukum. Produk IPA inilah yang dipelajari siswa melalui kurikulum yang secara konseptual 
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dirangkai untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap sifat-sifat alam sekitar. IPA 

sebagai kumpulan nilai memiliki makna bahwa penemuan IPA dilandasi oleh sikap ilmiah. 

Sikap ilmiah ini perlu dilatihkan kepada siswa agar mereka memiliki sikap ilmiah. Sikap 

ilmiah yang dikembangkan kepada siswa antara lain: rasa ingin tahu, dapat mengambil 

keputusan, mengembangkan hasrat untuk mencari jawaban, mendekati masalah dengan 

pikiran yang terbuka, berlatih memecahkan masalah, objektif, jujur, teliti, mampu 

bekerjasama, dan lain sebagainya (Suwono, 2009).

Pembelajaran IPA diharapkan dapat mengembangkan ketiga aspek, yaitu produk, 

proses, dan sikap ilmiah, maka perlu diterapkan model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan ketiga aspek IPA yaitu model pembelajaran yang memberi kesempatan 

kepada siswa untuk aktif baik fisik maupun mental melakukan kegiatan pembelajaran, dan 

suasana belajar yang menarik, menantang, namun menyenangkan bagi siswa untuk belajar 

IPA, yaitu menerapkan model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournaments (TGT).

Pembelajaran IPA SD

Tingkat SD merupakan jenjang pendidikan tingkat dasar, siswa  SD perlu 

dipersiapkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karakter siswa perlu 

dikembangkan mulai dari tingkat SD, dipersiapkan menjadi seorang scientist melalui 

pembelajaran yang menekankan siswa aktif , dalam melaksanakan pembelajaran dan pada 

penyelidikan sains lebih menekankan siswa aktif dengan memperhatikan kebutuhan siswa, 

kecakapan, dan minat siswa (Schmidt, 2003).

Slamet (2007) menyatakan bahwa kreativitas secara potensial ada pada setiap orang 

dengan kadar berbeda, jika tidak dipupuk maka potensi tersebut tidak berkembang. Lebih 

lanjut dinyatakan bahwa pengembangan kemampuan berpikir secara logis dan kreatif  di 

SD merupakan tahap awal. Pengembangan berpikir kreatif  harus dimulai sejak usia muda. 

Selain itu percepatan perkembangan kognitif sampai batas tertentu dapat dilakukan dengan 

berbagai teknik instruksional. Suparno (2001) menambahkan semakin banyak pengalaman 

maka skema berpikir seseorang semakin ditantang dan dapat dikembangkan. 

Menurut Piaget, siswaSD yang berusia 7-11 tahun berada dalam tahap operasional 

konkret (Suwono, 2009). Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam tahap operasional konkret 

siswa sudah mampu berpikir logis, seperti berpikir tentang sebab-akibat, mengklasifikasi, 

melakukan generalisasi, berhipotesis sederhana, dan memecahkan masalah melalui 

percobaan-percobaan sederhana. Pembelajaran IPA di SD hendaknya disesuaikan dengan 
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tahap perkembangan anak, yaitu dilaksanakan menggunakan contoh-contoh konkret dan 

sebanyak mungkin melibatkan pengalaman-pengalaman fisik maupun mentalnya. 

Pembelajaran IPA yang menarik dan menyenangkan yaitu jika siswa dapat 

menikmati, merasa senang melakukan kegiatan pembelajaran dan tidak stress.  

Pembelajaran tersebut menuntut adanya kebebasan karena hanya di lingkungan alam 

sekitar dan suasana kebebasan tersebut maka siswa dapat mengungkapkan makna sebagai 

hasil dan interpretasinya terhadap segala  sesuatu yang ada di dunia nyata (Aswandi, 

2009). 

Pengertian Model Pembelajaran

Istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian kerangka konseptual yang 

digunakan dalam melakukan kegiatan. Pendapat lain mengatakan bahwa model adalah 

seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses, pemilihan media 

dan eveluasi.

Istilah pembelajaran menunjuk kepada pengertian interaksi belajar mengajar antara 

pengajar dan warga belajar yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dalam 

proses tersebut mengandung ciri-ciri yaitu adanya komponen sebagai berikut: (1) tujuan 

yang ingin dicapai, (2) bahan/materi yang menjadi isi dari interaksi, (3) metode sebagai 

cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan, (4) situsi yang 

memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, dan (5) evaluasi 

terhadap hasil belajar. Pengertian lain menyatakan bahwa pembelajaran merupakan upaya 

yang bertujuan untuk membantu belajar siswa, merupakan serangkaian peristiwa yang 

mempengaruhi siswa agar lebih mudah mencapai tujuan belajar. Pendapat tersebut 

mengandung pengertian bahwa pembelajaran merupakan kegiatan bertujuan yang tertata 

secara sistematis yang dirancang dan dikembangkan untuk mencapai tujuan belajar.

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang pengertian model dan pembelajaran 

sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian 

model pembelajaran, merupakan suatu kerangka konseptual mengenai interaksi belajar 

mengajar yang disusun secara sistematis dan di rancang serta dikembangkan untuk 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran.

Model pembelajaran merupakan petunjuk bagi strategi mengajar yang digunakan, 

yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan model dapat 

didefinisikan dengan jelas mengenai tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
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dalam pembelajaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

mempunyai fungsi penting dalam proses pembelajaran sebagai pola atau acuan yang 

digunakan untuk menyusun materi pembelajaran. Model pembelajaran dapat membantu

guru menentukan apa yang akan diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Guru 

adalah jabatan dan pekerja profesioal, kehadiran seorang sebagai guru di kelas selalu 

dinantikan siswa. (Sugiyanto, 2008) Selain tugas profesional tersebut guru juga berperan 

sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator dan 

evaluator. Jika peran ini dijalankan dengan baik dan benar maka usaha memberikan 

pembelajaran yang optimal kearah pembelajaran yang berkualitas yaitu pembelajaran yang 

menarik, menantang, dan menyenangkan Insya Allah dapat dicapai. Joyce dan Weil (1986) 

menjelaskan bahwa hakikat pembelajaran adalah membantu siswa memperoleh informasi, 

ketrampilan, nilai, cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan cara belajar 

bagaimana belajar. Banyak model pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli dalam 

usaha meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya adalah pembelajaran kooperatif 

model TGT.

Pembelajaran Kooperatif  Model TGT

Pembelajaran kooperatif dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan 

kooperatif. Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong untuk 

bekerjasama pada tugas bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk 

menyelesaikan tugasnya. Pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: (1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajarnya, (2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, (3) bilamana mungkin, anggota kelompok berasal 

dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, (4) penghargaan lebih berorientasi 

kelompok daripada individu (Ibrahim, dkk., 2000).

Pembelajaran kooperatif mengkondisikan siswa aktif saling memberi dan 

mendukung dalam kerja kelompok untuk menuntaskan materi. Menurut Ibrahim, dkk., 

(2000) model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan 

pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial.

Terdapat tiga model pembelajaran kooperatif yang cocok untuk hampir seluruh mata 

pelajaran dan tingkat kelas, yaitu Students Teams-Achievement Division (STAD), Teams 
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Games Tournamens (TGT), dan Jigsaw. Model pembelajaran ini seluruhnya menerapkan 

penghargaan tim, tanggung jawab individual, dan kesempatan bersama untuk berhasil, 

namun dilakukan dengan cara berbeda, sesuai dengan karakteristik model pembelajaran 

tersebut (Nur, 2011). Lima unsur yang membedakan kooperatif dengan kerja kelompok 

antara lain: ketergantungan positif, interaksi secara langsung, adanya tanggung jawab 

pribadi mengenai materi pelajaran, dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. 

Kooperatif meningkatkan hasil belajar, sikap tolong menolong dan perilaku sosial (Joyce, 

2010). Pembelajaran kooperatif mengkondisikan siswa aktif saling memberi dan 

mendukung dalam kerja kelompok untuk menuntaskan materi. Dari kelompok yang 

heterogen siswa yang lamban akan terbantu dan termotivasi, sedangkan yang pandai akan 

terasah pemahamannya.

Komponen pembelajaran kooperatif TGT yaitu: (1) presentasi kelas, (2) kerja 

kelompok, (3) permainan, (4) pertandingan, (5) dan penghargaan kelompok. Pembelajaran 

kooperatif TGT dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Kegiatan ini menantang dan 

menyenangkan, pembelajaran kooperatif TGT dapat diterapkan pada berbagai jenjang 

pendidikan. Penerapan pembelajaran kooperatif TGT dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa (Heuser, 2005). Aktivitas belajar dengan permainan dirancang dalam 

TGT memungkinkan siswa lebih rileks di samping itu juga menumbuhkan tanggung jawab, 

kerja sama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar siswa secara aktif (Slavin, 1995, dan 

2008).

Pembelajaran kooperatif tipe TGT melibatkan siswa aktif, mengandung unsur 

permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran kooperatif TGT

dapat membentuk karakter siswa. Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe TGT antara lain: 

pembelajaran lebih berpusat kepada siswa, pembelajaran ini menantang dan 

menyenangkan bagi siswa, proses pembelajaran lebih rileks (Chotimah, 2009). Kegiatan 

pembelajaran secara berkelompok untuk memecahkan persoalan dan suasana pembelajaran 

yang menantang namun menyenangkan diharapkan dapat mengembangkan hasil belajar 

aspek kognitif  tinggi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Isjoni (2009) 

menambahkan pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang 

efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir, siswa memiliki tanggung jawab dalam 

kelompoknya dan terhadap dirinya sendiri dalam mempelajari materi. Pembelajaran 

kooperatif meningkatkan hasil belajar, sikap tolong menolong dan perilaku sosial. Menurut 

Hamalik (2008) proses belajar berlangsung secara efektif jika dilakukan dengan bimbingan 
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guru tanpa ada tekanan dan paksaan, lebih lanjut dinyatakan bahwa  belajar hendaknya 

dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. 

Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Kooperatif Model TGT
Tahap Pembelajaran Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
TahapI
Penyajian Kelas
(Teacher 
presentation)

Menyajikan  informasi/ 
pokok materi pelajaran 
secara singkat sesuai 
dengan kompetensi dasar

Mengikuti penyajian  informasi/pokok 
materi pelajaran secara singkat  terkait 
dengan kompetensi

Tahap II
Teams

Membentuk kelompok 
heterogen dengan anggota 
3-6 orang per kelompok, 
memberi kesempatan 
kepada siswa secara 
berkelompok mendalami 
materi dan latihan 
permainan akademik  
(menjawab pertanyaan 
bernomor) 

Belajar kelompok mendalami materi, 
siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam 
tim untuk menguasai materi, dan latihan 
melakukan permainan akademik untuk 
menjawab pertanyaan bernomor dalam 
kelompok heterogen.

Tahap III
Tournament

Memberi tantangan 
dengan pertanyaan 
bernomor yang dilakukan 
setiap akhir unit setelah 
guru menyampaikan 
presentasi dan siswa 
mengerjakan LKS

Siswa mewakili kelompok melakukan  
permainan akademik dengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan bernomor dalam  
turnamen (anggota kelompok pada meja 
turnamen berkemampuan akademik 
homogen)

Tahap IV
Penghargaan 
kelompok (teams 
recognition)

Memberi penghargaan 
kepada kelompok yang 
mencapai skor tertinggi

Kelompok yang mencapai skor tertinggi 
medapatkan penghargaan

(Slavin, 1995: 87-88)
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Aturan Permainan Turnamen
Pembelajaran Model Kooperatif TGT

Wakil kelompok mengocok kartu penentu, kemudian masing-masing anggota 
kelompok mengambil kartu, disepakati bahwa nomor yang paling besar sampai yang 
paling kecil berturut-turut sebagai pembaca, penantang 1, dan penantang2.  Peran tersebut 
berpindah searah dengan jarum jam

Pembaca

Penantang 1

                     

                           Penantang 2

Gambar 1.  Aturan permainan TGT

 Pemain yang memberi jawaban benar dapat menyimpan kartu soal tersebut. Jika ada 
penantang yang memberi jawaban salah, maka ia harus mengembalikan kartu yang ia 
menangkan sebelumnya (jika ada) ke tumpukan kartu.

 Bila tidak ada satupun jawaban yang benar, maka kartu tersebut dikembalikan ke 
tumpukan.

 Mengambil sebuah kartu bernomor dan 

menemukan pertanyaan yang sesuai pada

lembar permainan.

 Membaca pertanyaan tersebut dengan keras.

 Memberi jawaban

 Setuju dengan pembaca atau menantang dan 

memberi jawaban berbeda

 Mengambil kunci jawaban, meletak-kannya 

di meja dalam keadaan terbalik

 Setuju dengan pembaca atau menantang dan 

memberi jawaban berbeda.

 Mencocokkan/membaca kunci jawaban   
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 Putaran berikutnya bergerak ke posisi kiri, penantang 1 sebagai pembaca, penantang 2 
menjadi penantang 1, dan pembaca sebagai penantang 2. Permainan berlangsung sampai 
jam pelajaran habis atau kartu habis.

 Ketika selesai turnamen, perserta mencatat banyaknya kartu yang dimenangkan pada 
lembar skor permainan, pada kolom yang ditandai “permainan”

 Dihitung skor tim, dan disiapkan  sertifikat/penghargaan untuk tim untuk diumumkan pada 
papan buletin.

 memeriksa poin turnamen pada lembar skor  memindahkan tiap poin turnamen ke 
lembar rangkuman tim.  Jumlah seluruh skor anggota tim dibagi banyaknya anggota tim 
yang ikut bertanding.

Meja Turnamen 1.

Pemain TIM Permainan 1 Permainan 2 Poin Turnamen

Erma Melati 5 20
Lisa Mawar 14 60
Darman Kutilang 11 40

Gambar 1. Contoh Lembar Skor Permainan
Keterangan:
Poin 60 untuk siswa yang mencapai skor tinggi (tertinggi)
Poin 40 untuk siswa yang mencapai skor menengah (lebih rendah)
Poin 20 untuk siswa yang mencapai skor rendah (terrendah)

Menghitung Skor Tim untuk Diberi Penghargaan. 
Skor rata-rata tim tertinggi : tim super  diberi penghargaan
Skor rata-rata tim menengah : tim hebat  diberi ucapan selamat
Skor rata-rata tim rendah : tim hebat  diberi ucapan selamat

       Tim Mawar.
Anggota
Mardi 50
Karno 40
Lisa 60
Johan 60
Dewanto 40
kiki 50

Skor Tim Total 300
Rata-rata Tim 50
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Implementasi Pembelajaran Kooperatif Model TGT.

Contoh Rancangan Pembelajaran IPA Menggunakan model Kooperatif TGT

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF MODEL TGT

Sekolah : SD ...
Mata Pelajaran : IPA/ Biologi

     Kelas/Semester : V/1
Alokasi Waktu : 4 X 35 Menit 

Standar Kompetensi:
1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan

Kompetensi Dasar:
1.4 Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia

Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Membandingkan  jumlah denyut nadi/jantung sebelum dan sesudah melakukan 
       aktivitas pada siswa pria dan wanita
2. Menjelaskan  alat peredaran darah manusia
3. Membedakan antara sistem peredaran darah besar dan kecil
4. Membandingkan antara pembuluh  nadi dan pembuluh balik

Proses

Mendiskusikan  secara berkelompok jumlah denyut nadi/ jantung sebelum dan sesudah 
melakukan aktivitas pada siswa pria dan wanita (menyimpulkan, merumuskan 
hipotesis, dan memprediksi, mengkomunikasikan hasil diskusi)

A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui  diskusi kelompok tentang jumlah denyut nadi seseorang, siswa secara 

kreatif, cermat, dan jujur dapat  membandingkan jumlah denyut nadi/jantung 
sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pada siswa pria dan wanita.

2. Melalui diskusi kelompok, siswa secara cermat dapat menjelaskan alat peredaran 
darah manusia

3. Melalui diskusi kelompok, siswa secara cermat dapat membedakan antara sistem 
peredaran darah besar dan kecil

4. Melalui diskusi kelompok, siswa secara cermat dapat membandingkan antara 
pembuluh  nadi dan pembuluh balik
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Proses

1. Disediakan alat/bahan dan LKS ,  siswa secara cermat, kreatif, jujur, bekerja 
sama,  dan bertanggung jawab dapat   mendiskusikan secara berkelompok  jumlah 
denyut nadi/ jantung sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pada siswa pria 
dan wanita (menyimpulkan, merumuskan hipotesis, dan memprediksi, 
mengkomunikasikan hasil kerja kelompok)

B. Materi Ajar
      Alat peredaran darah manusia

1. Jantung
2. Pembuluh darah

C. Alokasi Waktu 
       4 X 35 menit

D. Model pembelajaran
       Kooperatif TGT

E. Kegiatan Pembelajaran
       Pertemuan I Untuk tujuan No: 1,2,3,4, dan tujuan keterampilan proses. 

Pendahuluan 7 menit

 Guru menunjukkan model jantung kepada siswa, kemudian menanyakan di 
mana letak jantung kalian?  Apa fungsi jantung?, dan menanyakan kalau kita 
ingin mengukur denyut jantung bagaimana caranya?  diharapkan selama tanya 
jawab siswa menyumbangkan ide atau pendapatnya dan  siswa lain 
mendengarkan pendapat temannya

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan informasi kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan

Kegiatan Inti 55 menit

 Guru menyajikan  informasi singkat/pokok materi  terkait dengan kompetensi 
yang akan dipelajari dan  kegiatan  pembelajaran yang akan dilakukan yaitu 
tentang alat peredaran darah manusia.

      (Tahap 1 kooperatif TGT: Penyajian kelas)

 Siswa membentuk kelompok hiterogen dengan anggota  3-6 orang per 
kelompok. Siswa secara berkelompok mendalami materi dengan mengacu pada 
LKS  dalam rangka memecahkan masalah (jumlah denyut nadi/jantung sebelum 
dan sesudah kegiatan pada siswa pria dan wanita.) siswa ditekankan untuk 
peduli  yaitu dengan membantu  membagikan LKS, dapat  bekerja sama, jujur,  
teliti dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan.
(Tahap 2 kooperatif TGT: teams)
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Penutup 8 menit
 Guru membimbing siswa merangkum  konsep utama yang telah dipelajari 

terkait dengan indikator hasil belajar
 Guru menginformasikan pelaksanaan turnamen dan pentingnya belajar secara 

kooperatif dalam kegiatan pembelajaran

Pertemuan II
Pendahuluan 7 menit

 Guru menginformasikan kepada siswa tentang tata tertib, penilaian dan 
pelaksanaan turnamen.

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar bersama saling 
membantu untuk memahami materi pelajaran  dalam kelompok kooperatif.

Kegiatan Inti 50  menit
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memainkan game akademik 

dengan memberi pertanyaan bernomor pada meja  turnamen dan melaksanakan  
evaluasi individu/kelompok.

 Guru memberi skor hasil tes individu dan menghitung poin dari masing-masing 
kelompok.

(Tahap 3 kooperatif   TGT: Turnamen)

Penutup 13 menit
 Guru mengumumkan skor individu dan kelompok.
 Guru memberi penghargaan kepada kelompok sesuai peringkatan

(Tahap 4 koperatif  TGT: penghargaan kelompok

F. Penilaian hasil belajar: 
1. Hasil Belajar:
      Aspek kognitif (teknik: tes tulis, bentuk: pilihan ganda dan uraian)
      Keterampilan Proses IPA (teknik: tes tulis, bentuk: uraian)

G. Sumber Belajar
Buku IPA SD, Sumber dari internet, LKS, 
Alat bahan praktik untuk mengukur denyut jantung. 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS )
        Pembelajaran  Kooperatif Model TGT

SD: ..................................
Nama  kelompok :
Nama anggota kelompok :
1.  ............................................................     4. .......................................................
2. ..............................................................    5. .......................................................
3. .............................................................  

Sistem Peredaran Darah/Jumlah Denyut Nadi Seseorang  

Petunjuk:

Bacalah pertanyaan pada setiap kegiatan pada LKS dan gunakan buku siswa dalam  
menjawab pertanyaan. Kerjakan  secara berkelompok

Masalah: 

Apakah  jumlah denyut nadi setiap orang  sama?

Bagaimana jumlah denyut nadi seseorang sebelum melakukan kegiatan dibandingkan 
dengan setelah melakukan kegiatan?

Tujuan: 

1. Diskusi kelompok  untuk mengetahui jumlah denyut nadi seseorang 
2. Diskusi kelompok  tentang sistem peredaran darah manusia 

Kegiatan 1. 

Langkah kerja:

1. Bekerjalah secara berkelompok (kelompok hiterogen) 
2. Diskusikan dengan teman kelompokmu dalam menjawab pertanyaan berikut
3. Perhatikan gambar 1. Cara Menghitung Denyut Nadi dan 

Gambar 1. Cara menghitung jumlah mengetahui denyut nadi
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Tabel 1.  Data Pengamatan Jumlah Denyut Nadi

No Kondisi awal dan setelah  melakukan 
kegiatan

Jumlah Denyut Nadi permenit
    Siswa  A Siswa B

1 Awal   (sebelum lari di tempat) 75 70
2 Lari ditempat 2 menit 80 75
3 Lari di tempat 4 menit 85 80

Pertanyaan:

1. Berdasarkan Gambar 1 dan Tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah denyut nadi  
setiap orang ....................................., semakin banyak/berat kegiatan maka jumlah 
denyut nadi .....................................

2. Berdasarkan  Tabel 1. jika penghitungan jumlah denyut nadi dilakukan pada siswa C,  
apakah jumlah denyut nadi berbeda dengan siswa A dan B? Jawab 
..........................................................,

3. Berdasarkan  Tabel 1.
a. jika siswa A lari di  tempat selama 6 menit, maka jumlah denyut nadi ..............
b. jika siswa B lari di  tempat selama 6 menit, maka jumlah denyut nadi ..............

Kegiatan 2. 

Bacalah baik-baik buku siswa/handout, kemudian jawablah pertanyaan berikut:

1. Alat peredaran darah manusia ada dua yaitu jantung dan pembuluh darah.
a. Fungsi jantung adalah ...........
b. Fungsi pembuluh darah adalah ...........
2. Sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua.
a. Sistem peredaran darah besar, adalah ................................
b. Sistem peredaran darah kecil, adalah ................................
3. Pembuluh  darah dibedakan menjadi dua yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik.
a. Pembuluh nadi adalah .....................
b. Pembuluh balik adalah ........................

Penutup
Pembelajaran IPA SD melalui model Kooperatif TGT sesuai diterapkan pada siswa 

SD. Pembelajaran ini menarik, menantang, namun juga menyenangkan. Tahap 

Pembelajaran  kooperatif TGT meliputi:  Penyajian Kelas (Teacher presentation), 

Teams, , Tournament, Penghargaan kelompok (teams recognition)

Guru dapat menerapkan pembelajaran kooperatif TGT pada siswa SD dengan cara 

menyederhanakan aturan permainan, sehingga siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan mudah dan lancar. 
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