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NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada  

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Walisongo  

Di Semarang  

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan 

koreksi naskah skripsi dengan:  

Judul :  Peningkatan Prestasi Belajar  Sistem Pernafasan Manusia 

dan Hewan dengan Model Small Group Discussion pada 

Siswa Kelas V MI Salafiyah Datar Pemalang Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

Nama  :   Gia Prihatina   

NIM :   113911212 

Jurusan  :   Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah 

Program Studi  :   Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah 

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam 

sidang munaqasah.  

Wassalamu’alaikum wr.wb.  

 



ABSTRAK 

Judul :  Peningkatan Prestasi Belajar  Sistem Pernafasan Manusia dan 

Hewan dengan Model Small Group Discussion pada Siswa Kelas V 

MI Salafiyah Datar Pemalang Tahun Pelajaran 2014/2015 

Nama  :   Gia Prihatina   

NIM :   113911212 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimanakah 

penerapan model small group discussion materi sistem pernafasan manusia dan 

hewan di kelas V MI Salafiyah Datar Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 

2014/2015? 2) Apakah model small group discussion dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa materi sistem pernafasan manusia dan hewan di kelas V MI 

Salafiyah Datar Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2014/2015? 

Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan model small group 

discussion materi sistem pernafasan manusia dan hewan di kelas V MI Salafiyah 

Datar Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2014/2015 dilakukan dengan 

membentuk kelompok kerja dimana setiap kelompok terdiri dari 5 siswa sehingga 

ada 6 kelompok, dengan diberikan permasalahan mengenai alat pernafasan 

manusia dan alat pernafasan hewan dengan panduan LKS pada siklus I dan pada 

siklus II dilakukan membentuk kelompok kerja dimana setiap kelompok terdiri 

dari 3 siswa sehingga ada 10 kelompok, guru menerankgn materi menggunakan 

media audio visual dan alat peraga tiruan, setiap kelompok melakukan eksperimen 

sesuai LKS dan menjawab LKS untuk dipresentasikan ke depan dan kelompok 

lain mengomentari. 2) Model small group discussion dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa materi sistem pernafasan manusia dan hewan di kelas V MI 

Salafiyah Datar Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2014/2015, hal ini dilihat 

dari peningkatan prestasi belajar per siklus dimana pra siklus ketuntasan belajar 

siswa 11 siswa atau 36,6% naik menjadi 20 siswa atau 66,7% pada siklus I dan di 

akhir siklus II sudah menjadi 26 siswa atau 90%. Prestasi belajar yang telah di 

capai sudah sesuai indikator yang ditentukan yaitu nilai ketuntasan dengan KKM 

70 sebanyak 80% dan aktivitas belajar pada kategori baik dan baik sekali 

sebanyak 80 % dari jumlah seluruh siswa.  
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