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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Teknik Pembelajaran

Teknik pembelajaran sangat berguna baik bagi guru maupun murid

pada proses pembelajaran. Bagi guru, teknik pembelajaran ini dijadikan

sebagai pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan

pembelajaran. Bagi murid, penggunaan teknik pembelajaran dapat

mempermudah proses pembelajaran dan mempercepat memahami isi

pembelajaran, karena setiap teknik pembelajaran adalah cara membelajarkan

yang dipilih sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan.1

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran didalam kelas

adalah tanggung jawab seorang guru yang diamanakah kepadanya.

Melaksanakan amanah merupakan salah satu tanda orang yang beriman

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Mukminun ayat 8 yang berbunyi :

Artinya : Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya)

dan janjinya.

1 Bambang Warsira, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2008), hlm. 267-268.
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Dari beberapa pengertian di atas teknik dalam pembelajaran sangat

diperlukan, karena teknik itu merupakan suatu haluan untuk bertindak dalam

usaha mencapai sasaran yang ditentukan.

2. Nominal Group Technique

a. Pengertian Nominal Group Technique

Nominal Group Technique adalah suatu teknik yang digunakan untuk

menumbuhkan partisifasi yang efektif pada para peserta didik dalam

merumuskan dan membuat prioritas tujuan.

Nominal Group Technique berusaha mengoptimalkan kreativitas dan

partisipasi aktif peserta didik serta menghasilkan berbagai saran yang

berkualitas berdasarkan kriteria yang lebih rinci, dengan kreativitas dan

partisipasi aktif peserta didik secara aktif akan meningkatkan hasil belajar yang

diperolehnya.

b. Langkah-langkah Nominal Group Technique

1. Guru membagi kelompok menjadi sub-sub kelompok yang berjumlah

5 sampai 8 orang

2. Guru memberikan arahan kepada setiap kelompok untuk

menyampaikan pendapat masing-masing

3. Guru memperjelas pendapat yang kurang jelas

4. Guru meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya pada

kertas kecil yang telah dibagikan.

5. Guru meminta siswa untuk mentabulasi pendapat yang menjadi

prioritas
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6. Guru mengumpulkan hasil isian kelompok

7. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan

pendapat akhir

8. Guru dan siswa menarik kesimpulan.2

c. Keunggulan dan kelemahan Nominal Group Technique

Keunggulan Nominal Group Technique, yaitu :

1. Masing-masing siswa mempunyai kesempatan untuk berpikir dan

mengeluarkan ide-idenya, sehingga siswa akan lebih aktif

2. Menghasilkan ide yang lebih banyak dibanding dengan diskusi lain

3. Guru akan mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam

menyelesaikan soal

4. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena dengan diberikannya

soal-soal  mengharuskan siswa untuk berpikir sendiri

Kelemahan dari Nominal Group Technique adalah dalam pelaksanaan

pembelajaran memerlukan waktu yang lama, sehingga jika guru tidak

mengalokasikan waktu dengan baik, maka akan mengganggu jam pelajaran

yang lain.

3. Hasil Belajar

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar

dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses

pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitasi peserta didik

2 Abuddin Nata, Op. Cit, hlm 270.
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melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.3 Berkenaan dengan itu hasil

belajar merupakan nilai belajar siswa melalui kegiatan dan pengukuran.4

Dalam proses belajar mengajar, hasil belajar yang diharapkan harus

dirumuskan guru dengan benar, agar guru dapat merancang /mendisain

pengajaran secara tepat dan penuh arti. Keberhasilan proses belajar mengajar

diukur dari berapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa, disamping diukur dari

segi prosesnya. Artinya seberapa jauh hasil belajar yang dimiliki siswa.

Tipe hasil belajar harus nampak dalam tujuan pengajaran (tujuan

intruksional), sebab tujuan itulah yang akan dicapai oleh proses belajar

mengajar.5 Pada intinya tujuan belajar adalah ingin mendapatkan pengetahuan,

keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai. Pencapaian tujuan

belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar. Hasil belajar itu meliputi a) Hal

ihwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (Kognitif).  b) Hal ihwal

personal, kepribadian atau sikap (Afektif). c) Hal ihwal kelakuan, keterampilan

atau penampilan ( Psikomotorik )6

Agus suprijono menjelaskan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.

Selanjutnya Agus menjelaskan hasil belajar itu berupa:

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan
pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun
tertulis.

3 Wina Sanjaya, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Kencana, 2009. hlm . 26
4 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta Direktorat Pendidikan, 2002, hlm. 251

5 Nana sudjana , Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: sinar baru
algesindo), 2009, hlm. 45

6 Sardiman, Interaksi dan Hasil Belajar Mengajar (Jakarta : Rajawali Pers, 2004 ), hlm.
28
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b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan
mempresentasikan konsep dan lambang. Keterampilan
intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi,
kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan
mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. keterampilan
intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas
kognitif bersifat khas.

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan
mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini
meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan
masalah.

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan
serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi,
sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.

e. Sikap adalah kemampuan menerima objek tertentu. Objek
berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa
kemampuan menginternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan
kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standard
perilaku.7

Sedangkan Bloom dalam Abdorrahkman Gintings berpendapat bahwa

hasil belajar dapat dibedakan atas tiga ranah domain, coqnitif ,pshycomotoric

dan affective. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:8

Pengetahuan Keterampilan

Totaliatas hasil belajar

Sikap

Gambar 1: ketiga ranah tingkah laku (hasil belajar ) menurut Bloom

7 Agus Suprijono, Cooperative Learnining: Teori dan Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 7-6

8 Abdurrahkman Ginting, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran (Bandung :
Humaniro, 2008) hlm. 35
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Tulus Tu’u mengemukakan bahwa hasil belajar siswa berfokus pada

nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran disekolah. Nilai

tersebut terutama dilihat dari sisi koqnitif, karena aspek ini yang sering dinilai

oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian

hasil belajar siswa. Nana Sudjana dalam Tulus.9

Hal senada yang dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadillah ayat

11 bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan Allah beberapa derajat dari

orang yang tidak berilmu yang berbunyi :

اَیُّھَا ُ لَـُكمۡ ٰیۤ ا اَِذا قِۡیَل لَـُكۡم تَفَسَُّحۡوا فِى اۡلَمٰجلِِس فَاۡفَسُحۡوا یَۡفَسحِ ّهللاٰ ۚ◌ َواَِذا قِۡیَل اْنُشُزۡوا الَِّذۡیَن ٰاَمنُۡوۤ

ُ الَِّذۡیَن ٰاَمنُۡوا ِمۡنُكۡم ۙ َوالَِّذۡیَن اُۡوتُوا اۡلِعۡلَم َدَرٰجٍت  ُ بَِما تَۡعَملُۡوَن َخبِۡیرٌ ؕ◌ فَاْنُشُزۡوا یَۡرفَِع ّهللاٰ َوّهللاٰ

Artinya : hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu :

“berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya

Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan :

“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahua beberapa derajat.

Paul Suparno dalam sadirman mengemukakan beberapa prinsip dalam

belajar yaitu :

a. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh
siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan
alami

b. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus
c. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi

merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat

9Tulus tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Hasil Siswa ,(Jakarta, Grasindo,2004) hlm.
76
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pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil
perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri.

d. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah
diketahui, si subjek belajar, tujuan, hasil yang
mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang
sedang dipelajari.10

Slameto menjelaskan belajar adalah suatu proses yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.11

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

merupakan kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat dari pengalaman

belajar siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil belajar

dalam penelitian ini adalah tingkat penguasaan siswa terhadap materi

pembelajaran yang dilihat dari skor dan hasil belajar siswa dalam pencapaian

kompetensi Ilmu Pengetahuan Sosial

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

Faktor-faktor yang mempangaruhi hasil belajar siswa secara garis besar

dipengaruhi oleh dua faktor , yaitu factor dari dalam diri seseorang dan faktor

dari luar ( lingkungan sosial) Tulus Tu’u mengemukakan bahwa faktor –faktor

yang mempengaruhi hasil belajar antara lain :

a. Kecerdasan artinya bahwa tinggi rendahnya kecerdasan yang

dimiliki seorang siswa sangat menentukan keberhasilannya

mencapai hasil belajar, termasuk hasil-hasil lain yang menonjol

yang ada dalam dirinya.

10 Sardiman, Interaksi dan Hasil Belajar Mengajar, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 38
11 Slameto, Op, Cit hlm. 2
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b. Bakat diartikan sebagai kemampuan yang ada pada seseorang yang

dibawanya sejak lahir, yang diterima sebagai warisannya dari

orang tuanya.

c. Minat dan perhatian, minat adalah kecendrungan yang besar

terhadap sesuatu. Perhatian adalah melihat dan mendengar dengan

baik dan teliti terhadap sesuatu. Minat dan perhatian biasanya

berkaitan erat. Minat dan perhatian yang tinggi pada suatu materi

akan memberikan dampak yang baik bagi hasil belajarnya.

d. Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu.

Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta

kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Dalam belajar, jika siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal

itu akan memperbesar usaha dan kegiatanya mencapai hasil tinggi.

e. Cara belajar, keberhasilan studi siswa di pengaruhi pula oleh cara

belajarnya. Cara belajar yang efisien memungkinkan siswa

mencapai hasil yang tinggi dibandingkan dengan cara belajar yang

tidak efisien. Cara belajar yang efisien sebagai berikut :

1) Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar

2) Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima

3) Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari,

dan berusaha menguasai sebaik-baiknya

4) Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal
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f. Lingkungan Keluarga, keluarga merupakan salah satu potensi yang

besar dan positif memberi pengaruh pada hasil siswa.

g. Sekolah, selain keluarga sekolah adalah lingkungan kedua yang

berperan besar memberi pengaruh pada hasil belajar siswa.12

Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah:13

1) Faktor internal (berasal dari dalam diri siswa) meliputi:

a) Faktor fisiologi yaitu kondisi fisik secara umum dan kondisi panca

indra

b) Faktor psikologi yaitu minat, bakat, kecerdasan, hasil dan kemampuan

koqnitif

2) Faktor eksternal (berasal dari luar diri siswa) meliputi:

a) Faktor lingkungan yaitu lingkungan social dan alamiah

b) Faktor instrumental yaitu kurikulum,program,fasilitas dan guru

c) Faktor pendekatan belajar adalah usaha belajar siswa untuk memahami

suatu pelajaran

Hal senada Aunurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar siswa

disamping ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa

adalah :

1. Ciri khas / karakteristik siswa

2. Sikap terhadap belajar

3. Hasil belajar

12 Tu’u. Op, Cit, hlm. 78
13 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta, Rineka Cipta,

2010), hlm. 132
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4. Konsentrasi belajar

5. Mengolah bahan belajar

6. Menggali hasil belajar

7. Rasa percaya diri

8. Kebiasaan belajar14

Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor yang diluar diri siswa

yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang dicapai

siswa. Faktor-faktor ini antara lain:

1) Faktor guru, dalam ruang lingkupnya guru dituntut untuk memiliki

sejumlah keterapilam terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan.

Adapun keterampilan yang dimaksud adalah;

a) Memahami peserta didik

b) Merancang pembelajaran

c) Melaksanakan pembelajaran

d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran

e) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisaikan berbagai

potensi yang dimilkinya.

2) Faktor lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan sosial

dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan pengaruh

negatif terhadap hasil belajar siswa.

3) Kurikulum sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran disekolah,

kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai kerangka acuan

14 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung : alfabeta,2009, hlm.177-185
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untuk mengembangkan proses pembelajaran, dengan tujuan untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

4) Sarana dan prasarana, prasarana dan sarana pembelajaran merupakan

faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, ruang

perpustakaan sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan

laboratorium,tersedianya buku-buku pelajaran, media/alat bantu belajar

merupakan komponen-komponen penting yang dapat mendukung

terwujudnya kegiatan-kegiatan siswa15

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

yang diperoleh oleh siswa di pengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya :

faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari diri siswa sendiri dan faktor

eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa. Dari luar diri siswa

termasuklah didalamnya metode atau strategi pembelajaran yang dipergunakan

guru dalam mengajar.

5. Ilmu Pengetahuan Sosial

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berfungsi sebagai ilmu

pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap rasional tentang

gejala-gejala sosial, serta kemampuan tentang perkembangan masyrakat

Indonesia dan masyrakat dunia di masa lampau dan masa kini.16

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata

pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar dengan materi bimbingan kepada

15 Ibid, hlm.188-195
16 Winata Putra, Op Cit , hlm 120
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peserta didik dalam menumbuhkan dan meningkatkan rasa persatuan dan

solidaritas sehingga menjadi manusia yang memiliki rasa tanggung jawab dan

dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ilmu Pengetahuan Sosial mempelajari berbagai kenyatan sosial dalam

kehidupan sehari-hari yang bersumber dari Ilmu bumi, ekonomi, sejarah,

antropologi, dan tatanegara.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan yang dapat dilihat pada skripsi para peneliti

berdasarkan bacaan penulis selama ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Nopriuli, tahun 2008 dengan judul

“Penerapan Teknik Nominal Group untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa pada pelajaran Matematika Kelas VII SMP Negeri 2

Tembilahan”. Adapun hasil penelitian Maya Nopriuli dapat

meningkatkan hasil belajar, pada siklus I ketuntasan siswa mencapai

66,18%, pada siklus II ketuntasan siswa 68,75%, dan pada siklus III

ketuntasan siswa 72,79%.17 Persamaan penelitian ini dengan penelitian

yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan penerapan

Nominal Group Technique. Perbedaannya terletak pada variabel Y,

variabel Y Maya Nopriuli untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada

mata pelajaran Matematika, sedangkan penelitian ini meningkatkan hasil

belajar siswa pada mata pelajaran IPS.

17 Maya Nopriuli, “Penerapan Teknik Nominal Group Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Pada Pelajaran Matematika Kelas VII SMP Negeri 2 Tembilahan”, Skripsi UIN, 2008.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Marisa Mona pada 2008 dengan judul :

penerapan pembelajaran Teknik Nominal Gruop untuk

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 006 Sungai

Dusun Kecamatan Batang Tuaka. Adapun hasil penelitian Marisa Mona

dapat meningkatkan hasil belajar, pada siklus I ketuntasan siswa mencapai

65,%, dan pada siklus II ketuntasan siswa 85%.18 Persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan

penerapan Nominal Group Technique. Perbedaannya terletak pada variabel

Y, variabel Y Marisa Mona untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada

mata pelajaran IPA, sedangkan penelitian ini meningkatkan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran IPS.”

C. Karangka Berfikir

Hasil belajar dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak

pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil dapat diukur, seperti tertuang

dalam angka dan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan

kemampuan dibidang lain, suatu transper belajar.19 Hasil belajar berarti

penilaian terhadap hasil yang diperoleh siswa setelah dilaksanakan proses

belajar. Untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik tentunya diperlukan

suatu strategi, model, dan teknik pembelajaran yang baik pula.

18 Marisa Mona penerapan pembelajaran Teknik Nominal Gruop untuk Meningkatkan
Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 006 Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka. Skipsi UNRI
2008.

19 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Rineka Cipa. Jakarta, 2006 hal 73
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Nominal Group Technique adalah suatu teknik yang digunakan untuk

menumbuhkan partisifasi yang efektif pada para peserta didik dalam

merumuskan dan membuat prioritas tujuan.

Nominal Group Technique berusaha mengoptimalkan kreativitas dan

partisipasi aktif peserta didik serta menghasilkan berbagai saran yang

berkualitas berdasarkan kriteria yang lebih rinci, dengan kreativitas dan

partisipasi aktif peserta didik secara aktif akan meningkatkan hasil belajar yang

diperolehnya.

Diharapkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa dapat

ditingkatkan dengan penerapan pembelajaran Nominal Group Technique pada

Siswa kelas IV Negeri 018 Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur

Kabupaten Kampar.

D. Indikator Keberhasilan

Siswa yang dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai 70 mencapai

75% dari seluruh siswa. Peningkatan hasil belajar siswa tidak akan terlepas dari

kinerja guru dan kinerja siswa selama proses pembelajaran berlangsung, maka

sebelum menganalisa hasil belajar siswa terlebih dahulu peneliti menganalisa

kesempurnaan guru dalam penerapan Nominal Group Technique.

1. Indikator Kinerja

a. Aktivitas Guru

1) Guru membagi kelompok menjadi sub-sub kelompok yang berjumlah

5 sampai 8 orang
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2) Guru memberikan arahan kepada setiap kelompok untuk

menyampaikan pendapat masing-masing

3) Guru memperjelas pendapat yang kurang jelas

4) Guru meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya pada

kertas kecil yang telah dibagikan.

5) Guru meminta siswa untuk mentabulasi pendapat yang menjadi

prioritas

6) Guru mengumpulkan hasil isian kelompok

7) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan

pendapat akhir

8) Guru dan siswa menarik kesimpulan.

b. Aktivitas Siswa

1) Siswa membentuk kelompok menjadi sub-sub kelompok yang

berjumlah 5 sampai 8 orang

2) Siswa mendengarkan arahan guru dan menyampaikan pendapatnya

masing-masing

3) Siswa bertanya pendapat yang kurang jelas

4) Siswa menuliskan pendapatnya pada kertas kecil yang telah dibagikan.

5) Siswa mentabulasi pendapat yang menjadi prioritas

6) Siswa menyerahkan hasil isian kelompok masing-masing

7) Siswa menyampaikan pendapat akhir

8) Siswa dan guru menarik kesimpulan
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2. Indikator hasil belajar materi kenampakan alam dan social budaya

a) Siwa mampu memahami aneka ragam kenampakan alam yang ada

disekitar tempat tinggal

b) Siwa mampu menyebutkan aneka ragam kenampakan alam yang ada

disekitar tempat tinggal

c) Siwa mampu menyebutkan cici-ciri kenampakan alam

d) Siwa mampu menyebutkan cici-ciri kenampakan social

e) Siwa mampu menyebutkan ciri-ciri kenampakan social

f) Siwa mampu menyebutkan manfaat pengunungan bagi manusia

g) Siwa mampu menyebutkan manfaat gunung bagi manusia

h) Siwa mampu menyebutkan manfaat dataran rendah bagi manusia

i) Siwa mampu menyebutkan peristiwa alam yang pernah terjadi di

Indonesia

j) Siwa mampu menyebutkan macam-macam gempa bumi

k) Siwa mampu menyebutkan pengaruh gempa bumi bagi kehidupan

l) Siwa mampu menyebutkan pengaruh banjir terhadap kehidupan

m)Siwa mampu menyebutkan pengaruh letusan gunung api bagi kehidupan

n) Siwa mampu menyebutkan pengaruh angin topan bagi kehidupan

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka teoretis di atas, maka hipotesis tindakan dalam

penelitian ini adalah “Jika diterapkan Nominal Group Technique Maka Hasil

Belajar IPS Siswa kelas IV Negeri 018 Pulau Rambai Kecamatan Kampar

Timur Kabupaten Kampar akan meningkat.


