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ABSTRAK
Kusumastuti, Anisa. 2013.Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model
ThinkPairShare Berbantuan Video Pembelajaran pada Siswa Kelas V A SDN
Bojong Salaman 02 Kota Semarang.Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing
(1) Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. dan (2) Drs, Susilo, M. Pd.

IPS adalah ilmu yang mempelajari gejala dan masalah sosial di masyarakat dan
lingkunagan dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan. Pembelajaran IPS pada
siswa kelas V A SDN Bojong Salaman Kota Semarang guru kurang kreatif dalam
kegiatan pembelajaran, sehingga siswa jenuh. Guru dalam menyajikan pembelajaran
belum menggunakan metode yang bervariasi, proses pembelajaran didominasi oleh guru,
kurang memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran, dan pada akhirnya
pembelajaran kurang menarik, dan siswa menjadi pasif. Siswa lebih suka belajar
kelompok dengan teman sebangkunya dari pada kelompok besar. Pembelajaran dengan
menerapkan model Think PairShare (TPS) dengan video pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada kelas tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V A SD N Bojong
Salaman 02 Semarang. Rumusan masalah pada penelitian tindakan kelas ini adalah
apakah dengan menggunakan model Think-Pair-Share dengan media video pembelajaran
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V A SDN Bojong
Salaman Kota Semarang?
Penelitian ini merupakan Penilitian Tindakan Kelas yang akan dilaksanakan
dengan tiga siklus meliputi: perencaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek pada
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V A SDN Bojong Salaman KotaSemarang,
siswa berjumlah 30, yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Variabel
pada penelitian ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Teknik
analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatis dan deskriptif kualitatif.
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan non tes.
Hasil penelitian pada pembelajaram IPS melalui model Think Pair Sharedengan
media video pembelajaran mengalami peningkatan. Keterampilan guru, pada siklus I
mencapai skor 31, pada siklus II meningkat menjadi 33 dan pada siklus III meningkat
menjadi 36. Aktivitas siswa, pada siklus I menperoleh skor 18,2, pada siklus II meningkat
menjadi 18,73, dan pada siklus III meningkat menjadi 21,3. Hasil belajar, pada siklus I
yaitu 63%, pada siklus II menjadi 76%, dan pada siklus III menjadi 88%.
Dari data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa melaui model TPS
(ThinkPairShare) berbantuan
video pembelajaran mampu meningkatkan kulitas
keterampilan guru, aktifitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siswa kelas V A SDN
Bojong Salaman. Berdasarkan hasil penelitian, disaran pada proses pembelajaran guru
hendaknya menggunakan model Think Pair Share sebagai alternatif untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran.
Kata kunci: Model ThinkPairShare, Kualitas Pembelajaran IPS, Video Pembelajaran
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan hak setiap individu anak bangsa untuk dapat
menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia
agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Melalui
usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan tercapai. Salah satu tujuan
Pendidikan Nasional yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa :
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar
menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang
demokrasi sehingga bertanggung jawab (Munib2006 : 142).
Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
standar isi dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar kompetensi
ilmu pengetahuan sosial adalah mengarahkan dan membimbing anak didik pada
nilai-nilai dan perilaku yang demokratis, memahami dirinya dalam konteks
kehidupan masa kini, memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari
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masyarakat global yang interdependen. Di masa yang akan datang peserta didik
akan menghadapi tantangan beratkarena kehidupan masyarakat global selalu
mengalami perubahan setiap saat.Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang
untuk mengembangkanpengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis
terhadap kondisi sosialmasyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat
yang dinamis. Dalam standar kompetensi lulusan dikemukakan bahwa kelompok
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan
untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif
dan mandiri. Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, geografi, sejarah,
ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi
sosial masyarakat.
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran
yangdiberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji
seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu
sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah,
Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan
untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung
jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang peserta
didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global
selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS
dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan

3

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan
bermasyarakat yang dinamis Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik
memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Mengenal
berkaitan dengan kehidupan

konsep-konsep yang

masyarakat dan lingkungannya, (2) Memiliki

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri,

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan social, (3) Memiliki
komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4)
Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam
masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.(KTSP : 2006).
Menurut Kosasih (dalam Solihatin dan Raharjo 2008:6) Ilmu pengetahuan
sosial juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya.
Lingkungan masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang sebagai bagian
dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di
lingkungan sekitarnya. Pendidikan IPS berusaha membantu dalam memecahkan
permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan
memahami lingkungan sosial masyarakatnya.
Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan
berbagai model, metode dan strategi pembelajaran senantiasa terus ditingkatkan
agar pembelajaran IPS benar-benar mampu mengkondisikan upaya pembekalan
kemampuan dan keterampilan dasar untuk menjadi manusia dan warga negara
yang baik. Hal ini dikarenakan pengkondisian iklim belajar merupakan aspek
penting bagi tercapainya tujuan pendidikan.

4

Depdiknas (2007: 6) menjelaskan pembelajaran IPS cenderung hafalan,
pada dasarnya guru menerapkan model pembelajaran yang menekankan aktivitas
guru, bukan aktivitas siswa. Kekurang-populeran ini lebih dari sekedar adanya
anggapan umum yang sering mempertentangkan antar ilmu eksakta dan ilmu noneksakta. Ada pihak yang beranggapan bahwa ilmu eksakta lebih menantang dan
lebih banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Trianto (2007 : 1) berdasarkan analisis penelitian terhadap
rendahnya hasil belajar peserta didik, hal tersebut disebabkan proses pembelajara
yang didominasi oleh pembelajaran yang tradisional. Pada pembelajaran ini
suasana kelas cenderung teacher-centered sehingga siswa menjadi pasif.
Meskipun demikian guru lebih suka menerapkan model tersebut, sebab tidak
memerlukan alat dan bahan praktek,cukup menjelaskan konsep-konsep yang ada
pada buku ajar atau referensi lain.
M. Firdaus Zarkasi ( dalam Jamal Ma’mur Asmani 2012: 25) dalam proses
belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara
efektif dan efesien. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus
menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar.
Melalui proses belajar, siswa belajar dari pengalaman, mengontruksi pengetahuan,
kemudian memberimakna pada pengetahuan itu. Dengan mengalami sendiri
menemukan sendiri, secara berkelompok seperti bermain, siswa menjadi senang
dan tumbuh minat rasa belajar (Hamdani 2011 : 5). Dari pendapat dua ahli diatas
dapat diambil kesimpulan siswa dapat memperoleh pengetahuan secara optimal
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dengan mengkontruksi pengetahuan yang telah ada dibantu dengan guru yang
menyajikan materi pembelajaran secara menarik.
Berdasarkan observasi dan refleksi yang dilakukan pada saat Praktik
Pengalaman

Lapangan

(PPL)

tahun

2012,

peneliti

mengamati

bahwa

pembelajaran IPS dalam SD N Bojong Salaman 02 kurang berkualitas, guru
kurang kreatif

dalam

kegiatan

pembelajaran.

Guru

dalam

menyajikan

pembelajaran belum menggunakan model yang bervariasi, proses pembelajaran
didominasi oleh guru, kurang memanfaatkan atau menggunakan media
pembelajaran, dan pada akhirnya pembelajaran kurang menarik. Siswa merasa
bosan dan siswa menjadi pasif. Siswa lebih suka belajar kelompok dengan teman
sebangkunya dari pada kelompok besar. Namun, bila belajar yang dilakukan
dalam kelompok besar hasilnya kurang efektif hal ini dikarenakan siswa yang mau
mengerjakan hanya sebagian anggota kelompok saja, sedangkan anggota
kelompok yang lain, main sendiri cenderung mengganggu kelompok yang lain.
Dari pembelajaran yang kurang maksimal mempengaruhi hasil belajar siswa.
Hasil belajar siswa yang diperoleh menjadi tidak maksimal.Dari data hasil
ulangan harian IPS siswa kelas V Aterdapat 60%anak yang tidak tuntas Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 18 siswa dari 30 siswayang tidak tuntas dari
KKM yang telah ditetapkan sekolah adalah 60. Dari data tersebut menuntut guru
untuk segera melaksanakan perbaikan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan
guru agar kualitas pembelajaran meningkat. Peneliti bersama guru mitra berminat
untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan model pembelajaran
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Think-Pair-Share dengan menggunakan media video pembelajaran untuk
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
Model pembelajaran Think Pair Share tepat diterapkan pada mata pelajaran
IPS materi menjelang proklamasi kemerdekaan karena materi ini cukup luas
sehingga siswa dituntut untuk memahami keseluruhan sistematika dan peristiwa
dan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Model pembelajaran
Think Pair Share merupakan bagian dari metode pembelajaran kooperatif . Siswa
bekerja saling membantu dalam kelompok kecil yang beranggotakan 2-6 orang
yang bersifat heterogen. Siswa diberi kesempatan lebih banyak untuk berfikir,
merespon, dan bekerja secara mandiri serta membantu teman lain secara positif
untuk menyelesaikan tugas. Model pembelajaran Think Pair Share ini memberi
kesempatan lebih kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus bekerja sama
dengan teman lainnya. Model pembelajaran Think Pair Share adalah salah satu
model pembelajaran dimana siswa mempunyai lebih banyak waktu untuk berfikir
untuk saling merespon dan membantu. Semua siswa terlibat secara langsung di
dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sehingga dapat menguji tingkat
pengetahuan dan partisipasi siswa.
Dengan model pembelajaran ini, siswa akan diajak untuk berdiskusi dengan
teman pasangan, dalam diskusi ini kelompok akan saling bertukar pikiran untuk
menyampaikan jawaban. Hasil diskusi akan disampaikan kepada teman sekelas,
dan teman yang lainnya akan menanggapi. Pada tahap Share, siswa yang lain akan
memberi tanggapan dari hasil temuan diskusi teman yang berpresentasi, sehingga
semua siswa akan ikut aktif dalam pembelajaran.
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Menurut Suprijono (2011 : 91) membuat langkah-langkah Think Pair Share,
pertama Thinking, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan
atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipirkan oleh peserta didik. Guru memberi
kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya. Kedua adalah Pairing, pada
tahap ini guru meminta peserta didik berpasangan-pasangan. Beri kesempatan
kepada pasangan-pasanagan itu untuk berdiskusi. Diharapakan diskusi ini dapat
memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya dengan pasangannya.
Ketiga adalah Sharing, hasil diskusi dari tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan
dengan pasangan seluruh kelas. Diharapakn terjadi tanya jawab yang mendorong
pada pengonstruksian pengetahuan secara interaktif.
Menurut Haryadin dalam (haryadin-blog.blogspot.com) keunggulan model
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah: (1)Memungkinkan siswa
untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang
diajarkan karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang
diajukan oleh guru, serta memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang
diajarkan. (2) Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat
dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam
memecahkan masalah. (3) Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena
menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri
dari 2 orang.(4) Siswa memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil
diskusinya dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar.(5)
Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses
pembelajaran.
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Penerapan model pembelajaran think pair share

akandikolaborasikan

dengan pemanfaatan media pembelajaran untuk mempermudah penyampaian
materi sehingga proses pembelajaran akan berlangsung lebih kondusif karena
menerapkan pembelajaran aktif dan media yang menarik bagi siswa.
Seorang guru profesional dituntut mampu memilih dan menggunakan
berbagai jenis media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Media yang
digunakan harus menarik dan berkesan pada siswa agar pembelajaran dapat
tersampaikan kepada siswa. Menurut Critocos (dalam Daryanto2010 : 5) media
merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari
komunikator menuju komunikan. Media digunakan guru untuk menyampaikan
materi kepada siswa melalui beberapa cara. Yang sering digunakan adalah melaui
pendengaran (audio), melalui penglihatan (visual), dan melaui penglihatan dan
pendengaran (audio visual).
Media

pembelajaran

yang

akan

peneliti

gunakan

berupa

video

pembelajaran. Menurut Kustadi dan Sutjipto (2011:73) film atau video merupakan
kumpulan gambar-gambar dalam frame. Video dapat menggambarkan suatu
obyek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai.
Film dan video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan
konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau
memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Keunggulan yang diperoleh
dengan menggunakan media film dan video sebagai media belajar adalah sebagai
berikut: (1) Film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari
siswa ketika mereka mambaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Film merupakan
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pengganti alam sekitar, dan bahkan dapat menunjukan obyek secara normal yang
tidak dapat dilihat. (2) Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara
tepat dan dapat disaksikan secara berulang jika diperlukan.(3) Disamping
mendorong dan meningkatkan motivasi. Film dan video menanamkan sikap dan
segi-segi afektif lainnya. (4) Film dan video dapat menyajikan peristiwa kepada
kelompok besar dan kelompok kecil, kelompok yang heterogen maupun
perorangan.(5) Dengan kemapuan dan teknik pengambilan gambar frame demi
frame, film yang dalam kecepatan manual memakan waktu satu minggu dapat
ditampilkan dalam waktu satu atau dua menit. (6) Film dan video yang
mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan
dalam kelompok siswa.
Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa video tepat
diterapkan pada mata pelajaran IPS pada meteri Proklamasi, karena kajiannya
adalah materi sejarah persiapan proklamasi hingga peristiwa setelah proklamasi,
peristiwa bersejarah yang telah terjadi dapat ditampilkan kembali. Siswa dapat
melihat peristiwa persiapan proklamasi secara nyata, dan video dapat ditampilkan
secara berulang-ulang sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu peneliti akan mengkaitkan
anata model Think-Pair-Shareberbantuan video pembelajaran.
Hal ini didukung hasil penelitian Rusbyantoro ( 2011 ) yang menunjukkan
adanya peningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi: aktivitas guru
meningkat dari skor 26 dengan kariteria baik (siklus I) menjadi 28 dengan kriteria
sangat baik (siklus II); rata-rata aktivitas siswa meningkat dari 22,503 dengan
kategori baik (siklus I) menjadi 25,67 dengan kriteria sangat baik (siklus II); iklim
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pembelajaran meningkat dari 7 dengan kariteria sangat baik (siklus I) menjadi 8
dengan kriteria sangat baik (siklus II); materi pembelajaran meningkat dari 6
dengan kariteria baik (siklus I) menjadi 7 dengan kriteria sangat baik (siklus II);
media dan alat peraga pembelajaran meningkat dari 10 dengan kariteria sangat
baik (siklus I) menjadi 11 dengan kriteria sangat baik (siklus II); hasil belajar
siswa meningkat dari nilai rata-rata 71,39 dengan ketuntasan belajar 76,74%
menjadi rata-rata 84,5 dengan ketuntasan belajar 97,62%. Dapat disimpulkan
bahwa melalui model Think-Pair-Share dengan permainan tebak angka dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Saran bagi guru adalah guru
dapat menggunakan model Think-Pair-Share dengan permainan tebak angka
untuk meningkatkan kuallitas pembelajaran.
Begitu juga hasil penelitian

yang dilakukan Rifqi Fawzi (2012)

menunjukan pembelajaran IPS melalui modelThink-Pair-Shareberbantuan video
pembelajaran mengalami peningkatan. Keterampilan guru, pada siklus I mencapai
persentase 77,5%, pada siklus II meningkat menjadi 85%, dan pada siklus III
meningkat menjadi 87,5%. Aktivitas siswa, pada siklus I menperoleh 74,58%,
pada siklus II meningkat menjadi 88,33%, dan pada siklus III meningkat menjadi
92,5%. Hasil belajar, pada siklus I yaitu 63,16%, pada siklus II menjadi 73,68%,
dan pada siklus III menjadi 84,21%.
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian
yang berjudul : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair
Share Berbantuan Video Pembelajaran Pada Siswa Kelas V A SDN Bojong
Salaman 02 Kota Semarang.
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah

sebagai berikut :
1.2.1.1 Rumusan Masalah Umum
Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa
kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang?
1.2.1.2 Rumusan Masalah Khusus
a. Apakah

model

ThinkPairShare

berbantuanvideo

pembelajaran

dapat

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS di kelas V A SDN
Bojong Salaman 02 Kota Semarang?
b. Apakah model Think PairShare berbantuan video pembelajaran dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di kelas V A SDN
Bojong Salaman 02 Kota Semarang?
c. Apakah model ThinkPairShare berbantuan video pembelajaran dapat
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02
Kota Semarang?
1.2.2

Pemecahan Masalah

Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran Think Pair Share menurut
Trianto (2007:62) adalah :
a)

Berpikir (Thinking)
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Siswa diberi suatu pertanyaan atau masalah dari guru yang dikaitkan dengan
pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk
berpikir sendiri jawaban atau masalah.
b) Berpasangan (Pair)
Siswa berpasangan dan mendiskusikan jawaban yang telah mereka peroleh.
c)

Berbagi (Sharing)
Siswa bersama pasangannya mempresentasikan hasil diskusi pada semua
teman.
Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan model pembelajaran
Think Pair Share yang dikombinasikan berbantuan pembelajaran yang berupa
video pembelajaran. Sehingga langkah-langkah pemecahan masalah yang
tersusun sebagai berikut :

a. Menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan materi agar siswa berfikir
secara individu (Think).
b. Siswa menyaksikan tayangan video pembelajaran sesuai materi.
c. Siswa dan guru melakukan tanya jawab seputar isi video.
d. Siswa berdiskusi berpasangan dan bertukar pikiran (Pair)
e. Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas (Share)
f. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mau membacakan
hasil diskusinya
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1.3 TUJUAN PENELITIAN
1.3.1

Tujuan umum :
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPSpada siswa kelas V A SDN

Bojong Salaman 02 Kota Semarang.
1.3.2

Tujuan khusus :

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPSmelalui model
Think Pair Shareberbantuan video pembelajaran pada siswakelas V A SDN
Bojong Salaman 02 Kota Semarang.
b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think
Pair Shareberbantuan video pembelajaran pada siswa kelas V A SDN Bojong
Salaman 02 Kota Semarang.
c. Meningkatkan hasil belajar IPS melalui model Think Pair Share berbantuan
video pembelajaran pada siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Kota
Semarang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu :
1.4.1

Manfaat teoritis
Sebagai Penelitian Tindakan Kelas terhadap faktor-faktor kesulitan siswa

kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan solusi nyata berupa langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan
belajar IPS siswa melalui modelThink Pair Shareberbantuan video pembelajaran.
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1.4.2

Manfaat Praktis

1.4.2.1 Manfaat bagi siswa
a. Siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang lebih termotivasi
terhadap mata pelajaran IPS.
b. Hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02
Kota Semarang lebih meningkat.
c. Siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang lebih aktif dalam
mata pelajaran IPS.
1.4.2.2 Manfaat bagi guru
a. Umpan balik dan dasar memperbaiki proses pembelajaran.
b. Pengalaman bagi peneliti.
c. Guru dapat menerapkan model Think Pair Shareberbantuan Video
pembelajaran dalam pembelajaran IPS di kelas V A SDN Bojong Salaman 02
Kota Semarang.
1.4.2.3 Manfaat bagi sekolah
a. Sekolah mendapat masukan tentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas.
b. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut.
c. Kepala sekolah dapat menghimbau kepada guru kelas kaitannya dengan
pembelajaran IPS dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori
2.1.1

Pengertian Kualitas Pembelajaran
Kualitas dapat dimaknai sebagai keefektifan yang dapat dilihat atau

dirasakan untuk mencapai tujuan. Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf
atau derajat sesuatu (http://id.wikipedia.org/wiki/). Kualitas dalam kamus besar
bahasa Indonesia memiliki arti “mutu”. Kualitas dapat dimaknai dengan istilah
mutu atau keefektifan.
Dari sudut fasilitas belajar kualitas dapat dilihat dari seberapa konstributif
fasilitas fisik terhadap terciptanya situasi belajar yang aman dan nyaman.
Sedangkan dari aspek materi, kualitas dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan
tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Oleh karena itu, kualitas
pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan
sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas,
dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang
optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (DEPDIKNAS, 2004: 7).
Dari temuan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran
adalah tingkat keefektifan dari berbagai kegiatan belajar yang dapat dilihat secara
fisik maupun materi yang diberikan yang merupakan hasil dari proses belajar yang
optimal.
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2.1.2

Komponen-komponen Kualitas Pembelajaran
Peningkatan kualitas pembelajaran tidak akan tercapai tanpa keterkaitan

antara komponen-komponen di dalamnya. Depdiknas (2004: 7) menjelaskan
terdapat tujuh komponen kualitas pembelajaran: (1) keterampilan guru berupa
kecakapan melaksanakan pembelajaran demi tercapainya tujuan yang ditetapkan,
(2) aktivitas siswa adalah segala bentuk kegiatan siswa baik secara fisik maupun
non-fisik, (3) hasil belajar siswa yaitu perubahan perilaku setelah mengalami
aktivitas belajar, (4) iklim mengacu pada interaksi antar komponen seperti guru
dan siswa, (5) materi disesuaikan dengan tujuan dan kompetensi yang harus
dikuasai, (6) media merupakan alat bantu untuk memberikan pengalaman belajar
pada siswa, dan (7) sistem pembelajaran adalah proses yang terjadi di sekolah.
Dalam penelitian, kualitas pembelajaran ditekankan tiga aspek, yaitu,
keterampilan guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa. Hal tersebut didasarkan pada
permasalahan IPS di kelas V A SDN Bojong Salaman 02, yaitu rendahnya hasil
belajar siswa disebabkan kurangnya partisipasi siswa dan keterampilan guru.
1.

Keterampilan Guru
Keterampilan guru merupakan hal mendasar yang dimiliki guru untuk

mendukung penerapan model pembelajaran yang akan dilakukan. Hal ini
didukung oleh Rusman (2011:70-80) yang menyatakan bahwa keterampilan guru
adalah perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya
secara utuh. Lebih lanjut Howard (dalam Slameto, 2010: 32) berpendapat
mengajar adalah aktivitas membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah
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atau

mengembangkan

skill,

attitude,

ideals

(cita-cita),

appreciations

(penghargaan) dan knowledge.
Usman (2011: 75-108) mengelompokkan delapan keterampilan dasar
mengajar guru yakni:
1. Keterampilan Membuka Pelajaran
Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk
menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat
pada hal-hal yang akan dipelajarinya meliputi: (1) Mengkondisikan kelas untuk
memulai

pembelajaran,

(2)

Memberikan

motivasi

kepada

siswa,

(3)

Menyampaikan tujuan pembelajaran (4) Menyampaikan rencana kegiatan yang
akan dilaksanakan
2. Keterampilan Menutup Pelajaran
Kegiatan menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberi gambaran
menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, mengetahui tingkat pencapaian
siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar meliputi: (1)
Meninjau kembali dengan mengadakan refleksi (2) Membuat kesimpulan, (3)
Memberikan soal evaluasi tertulis (4) Memberikan tindak lanjut
3. Keterampilan Bertanya
Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab
pertanyaan yang baik dan teknik pelontaran yang tepat pula akan memberikan
dampak positif terhadap siswa, yaitu :akan memberi dampak positif bagi siswa
meliputi:
a.

Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar,
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b.

Membangkitkan minat dan rasa ingin tau siswa terhadap suatu masalah yang
sedang dihadapi atau dibicarakan,

c.

Menuntun proses berfikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu
siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik,

d.

Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang dibahas.
Keterampilan dan kelancaran bertanya dari calon guru maupun dari guru itu

perlu dilatih dan ditingkatkan, baik isi pertanyaan maupun teknik bertanya.
Berikut adalah dasar-dasar pertanyaan yang baik :
a.

Jelas dan mudah dimengerti siswa

b.

Berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan

c.

Difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu

d.

Berikan waktu yang cukup untuk berfikir

e.

Tuntunlah jawaban siswa sehingga mereka dapat menemukan sendiri
jawaban yang benar.
Adapun komponen-komponen keterampilan bertanya dasar, meliputi:

(1) Menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti, (2) Memberikan
waktu bagi siswa untuk memikirkan jawaban pertanyaan, (3) Merespon dengan
ramah atas jawaban siswa, (4) Memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk
menjawab pertanyaan.
4. Keterampilan Memberi Penguatan
Penguatan adalah segala bentuk respons, bersifat verbal ataupun nonverbal,
bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa bertujuan
untuk memberikan umpan balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindak
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dorongan ataupun koreksi meliputi: (1) Memberi penguatan verbal, (2)
Memberikan penguatan dengan memberikan hadiah atau symbol, (3) Memberika
penguatan dengan segera, (4) Memberikan penguatan dengan sentuhan.
5. Keterampilan Mengadakan Variasi
Variasi stimulus adalah kegiatan guru dalam proses belajar mengajar
ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga siswa menunjukkan
ketekunan, antusiasme, dan partisipasi.
Tujuan dan manfaat mengadakan variasi:
a. Untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspekaspek belajar mengajar yang relevan
b. Untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin
mengetahui dan menyelediki pada siswa tentang hal-hal yang baru.
c. Untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah
dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar
yang baik.
Pada penelitian ini, keterampilan mengadakan variasi disesuaikan dengan
model yang digunakan yaitu Think Pair Share. Adapun komponen mengadakan
variasi, meliputi: (1) Variasi penggunaan media yang mendukung pembelajaran
(2) Membuat kelompok kecil untuk diskusi, (3) Guru berkeliling kelas , (4)
Mengajak siswa berpartisipasi dalam pembelajaran
6.

Keterampilan Menjelaskan
Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi

secara lisan diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan hubungan satu
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dengan lainnya misal antara sebab dan akibat. Pemberian penjelasan merupakan
salah satu aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan
siswa didalam kelas. Dan biasanya guru lebih cenderung mendominasi
pembicaraan dan mempunyai pengaruh langsung, misalnya dalam memberikan
fakta, ide ataupun pendapat. Oleh sebab itu, hal ini haruslah dibenahi untuk
ditingkatkan kefektifannyaagar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan dan
pembicaraan guru tersebut sehingga bermakna bagi murid. Adapun komponen
menjelaskan meliputi: (1) Menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti, (2) Melibatkan siswa untuk mengemukakan ide, (3) Memberikan
contoh sehubungan materi yang sedang dibahas, (4) Membimbing siswa
memahami konsep materi yang sedang dipelajari.
7.

Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai
pengalaman atau informasi, pengambilan keputusan. Dalam kegiatan belajar
mengajar siswa berdiskusi dengan kelompok kecil dibawah pimpinan guru atau
temannya untuk berbagai informasi, pemecahan masalah atau pengambilan
keputusan. Siswa bebas mengemukakan pendapat tanpa merasa ada tekanan dari
teman atau gurunya, dan setiap siswa harus menaati peraturan yang ditetapkan
sebelumnya. Diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan yang harus ada dalam
proses belajar mengajar. Akan tetapi tidak, setiap guru dapat membimbing siswa
untuk berdiskusi tanpa berlatif terlebih dahulu. Oleh karena itu, keterampilan ini
perlu diperhatikan agar guru dapat melaksanakannya dengan baik meliputi: (1)
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Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik yang akan dibahas dalam
diskusi, (2) Menberikan kesempatan partisipasi siswa, (3) Meningkatkan urun
pendapat dari siswa, (4) Menutup diskusi dengan

meminta siswa membuat

rangkuman diskusi.
8.

Keterampilan Mengelola Kelas
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar.
Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur
siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang
menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Juga hubungan interpersonal
yang baik antara guru dan siswa dan siswa dengan siswa merupakan syarat
keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan
prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Adapun
komponen yang termasuk dalam hal ini meliputi: (1) Menciptakan kondisi belajar
yang optimal dan kondusif, (2) Memberikan petunjuk yang jelas tentang
pembelajaran, (3) Ketepatan dalam menggunakan alokasi waktu, (4) Menegur
siswa yang berperilaku menyimpang saat pembelajaran.
9.

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan
Secara fisik bentuk pengajaran ini ialah bila jumlah siswa yang dihadapi

oleh guru terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk berkelompok kecil, dan
seorang untuk perseorangan. Pengajaran peran kelompok kecil dan perseorangan
memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya
hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun sesama siswa.dalam hal
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ini pengajaran kelompok kecil dapat memenuhi kebutuhan tersebut.pengajaran ini
memungkinkan siswa belajar lebih aktif, memberikan rasa tanggung jawab yang
lebih besar, berkembangnya daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa,
serta

dapat

memenuhi

kebutuhan

siswa

secara

optimal

meliputi:

(1)

Mendengarkan gagasan siswa secara simpatik, (2) Memberikan penguatan pada
siswa, (3) Mengadakan pendekatan secara pribadi pada siswa dengan bersahabat,
(4) Membantu siswa dalam menilai hasil pencapaiannya. Dengan menguasai
keterampilan mengajar, guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik
mendorong siswa lebih aktif.
10.

Keterampilan guru menggunakan media video pembelajaran.
Keterampilan guru menggunakan media video pembelajaran merupakan

pengembangan keterampilan oleh peneliti. Keterampilan ini digunakan untuk
mengukur keterampilan guru dalam mengajar dengan mengaitkan video
pembelajaran sebagai media. Adapun komponen yang termasuk dalam
keterampilan mengguanakan media meliputi: (1) kesesuaian media dengan materi,
(2) media yang digunakan menarik perhatian siswa, (3) media dapat dilihat
dengan jelas oleh siswa, (4) guru menguasai media pembelajaran.
Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan keterampilan guru menjadi 10
indikator. Pada keterampilan membuka dan menutup pelajaran dipisah menjadi
dua indikator, selain itu peneliti juga menambahkan keterampilan guru dalam
menggunakan media. Sehingga dalam penelitian ini keterampilan guru yang akan
diamati disesuai dengan model yang digunakan adalah :
a. Keterampilan membuka pelajaran
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b. Keterampilan guru menggunakan media video pembelajaran
c. Keterampilan bertanya
d. Keterampilan menjelaskan
e. Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan model Think Pair
Share
f. Keterampilan mengelola kelas
g. Keterampilan membimbing diskusi kelompok
h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
i. Keterampilan memberi penguatan
j. Keterampilan menutup pelajaran
Keterampilan guru yang harus dikuasai dalam belajar mengajar sangat
penting. Penerapan 10 dasar keterampilan tersebut, sangat bermanfaat dan
pengaruh terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran.
2.

Aktivitas Siswa
Aktivitas merupakan segala kegiatan yang dilakukan seseorang. Adapun

Hamalik (2009 : 170) menjelaskan pembelajaran efektif adalah pengajaran yang
menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri.
Pada model pembelajaran sekarang siswa yang aktif belajar belajar
sedangkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Pengajaran yang efektif
adalah pengajaran yang pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar
mandiri atau melakukan aktivitas sendiri.
Menurut D. Dierich (dalam Sardirman A.M, 2001 : 99 ) membuat 177
kegiatan siswa yang dapat dikelompok antara lain :
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a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya,
membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan,
pekerjaan orang lain.
b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya,
dan memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi, interupsi.
c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian,
percakapan, diskusi, musik, pidato.
d. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan,
laporan, angket, menyalin.
e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik,
peta, diagram.
f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi,
bermain, berkebun, beternak.
g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi,
mengingat,

memecahkan

soal,

menganalisa,

melihat

hubungan, mengambil keputusan.
h. Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat,
merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani,
tenang, dan gugup.
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Dari beberapa aktivitas diatas, peneliti menfokuskan aktivitas siswa yang
menjadi kajian dalam penelitian dengan model Think Pair Share berbantuan video
pembelajaran. Aktivitas siswa yang dimaksud, yaitu :
a. Visual activities, yaitu mengamati media video pembelajaran.
b. Oral activities, yaitu siswa mengemukakan pendapat baik bertanya atau
menjawab pertanyaan.
c. Listening activities, yaitu menyimak penjelasan materi yang diberikan oleh
guru.
d. Writing activities, yaitu bekerja dalam kelompok dengan salah satunya
mencatat hasil dari diskusi yang dilakaukan.
e. Mental activities, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
f. Emotional activities, yaitu astusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
dengan menggunakan model Think Pair Share
Aktivitas siswa yang dikaji oleh peneliti disesuaikan dengan

model

pembelajaran Think-Pair-Share dan media video pembelajaran.
3.

Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan bentuk fisik untuk mengetahui tercapai tidaknya

tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Hasil belajar ini dapat dinyatakan dalam
bentuk angka yang menunjukan tingkat prestasi. Hal ini didukung oleh Dimyati
(1999 : 3) yang menyatakan asil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi
tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru tindak mengajar diakhiri dengan
proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil merupakan berahirnya penggal
dan puncak proses belajar.
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Gagne ( dalam Agus Suprijono 2009 : 5) membagi hasil belajar menjadi
lima kategori, yakni: informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif,
keterampilan motorik, dan sikap.

Sedangkan menurut Lindgren hasil belajar

meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap.
Merujuk pemikiran Gagne hasil belajar berupa hal-hal sebagai berikut :
a. Informasi

verbal,

yaitu

kapabilitas

mengungkapkan

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lesan maupun
tulisan. Kemampuan merespon secara spesifik terhadap
ransangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan
manipulasi symbol, pemecahan masalah maupun penerapan
aturan.
b. Keterampilan

intelektual,

yaitu

kemampuan

mempresentasikan kosep dan lambang. Keterampilan
intelektual

terdiri

kemampuan

dari

kemampuan

analitis-sintetis

mengategorisasi,

fakta-konsep,

dan

mengembangkan pripsip-prinsip keilmuan. Keterampilan
intelektual merupakan melakukan aktivitas kognitif bersifat
khas.
c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan
mengarahkan
meliputi

aktivitas

penggunaan

memecahkan masalah.

kognitifnya.
konsep

dan

Kemampuan
kaidah

ini

dalam

27

d. Keterampilan

motorik,

yaitu

kemampuan

melakukan

serangkaian gerak jasmani dan urusan dan koordinasi
sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.
e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak subjek
tersebut. Kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi
nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilainilai sebagai standar prilaku.
Selanjutnya Rifa’i dan Anni mengklasifikasikan hasil belajar menurut
Bloom (2009: 86-91) sebagai berikut:
1. Ranah Kognitif
Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan
dan kemahiran intelektual yang mencakup kategori:
a. Pengetahuan: perilaku mengingat atau mengenali informasi yang dipelajari
sebelumnya meliputi pengingatan kembali tentang rentangan materi.
b. Pemahaman: kemampuan memperoleh makna dari materi peserta didik
ditunjukkan melalui penerjemahan materi, dan mengestimasi kecenderungan
masa depan.
c. Penerapan: kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari dalam
situasi baru dan kongkrit mencakup penerapan seperti aturan, metode,
konsep, prinsip-prinsip, dalil, dan teori.
d. Analisis: kemampuan memecahkan materi ke dalam bagian-bagian mencakup
identifikasi, analisis hubungan antar bagian dan mengenali prinsip-prinsip
pengorganisasian.
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e. Sintesis: kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam membentuk
struktur baru mencakup produksi komunikasi, perencanaan operasional, atau
seperangkat hubungan yang abstrak.
f. Penilaian: kemampuan membuat keputusan nilai materi peserta didik untuk
tujuan tertentu didasarkan pada kriteria internal atau eksternal sehingga
peserta didik dapat menetapkan kriteria sendiri.
2. Ranah Afektif
Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori
ranah afektif meliputi:
1) Penerimaan: keinginan untuk menerima rangsangan untuk memperoleh,
menangani, dan mengarahkan perhatian.
2) Penanggapan: partisipasi aktif peserta didik dalam mereaksi rangsangan
dengan berbagai cara. Hasil belajar ialah kemahiran, keinginan, atau
kepuasan untuk merespon.
3) Penilaian: harga atau nilai yang melekat pada objek, fenomena atau perilaku
tertentu pada diri peserta didik. Hasil belajar dikaitkan dengan perilaku
konsisten dan kestabilan dalam membuat nilai.
4) Pengorganisasian: perangkaian nilai-nilai berbeda, memecahkan kembali
konflik-konflik antar nilai, dan menciptakan sistem nilai konsisten secara
internal. Hasil belajar berkaitan dengan konseptualisasi atau pengorganisasian
sistem nilai.
5) Pembentukan pola hidup: individu peserta didik memiliki sistem nilai yang
telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama sehingga menjadi
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karakteristik gaya hidup. Hasil belajar tampak pada kekhasan perilaku peserta
didik.
3. Ranah Psikomotorik
Ranah

psikomotorik

berkaitan

dengan

kemampuan

fisik

seperti

keterampilan motorik, syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.
Kategori jenis perilaku ranah ini:
1) Persepsi: penggunaan organ penginderaan untuk memperoleh petunjuk yang
memandu kegiatan motorik. Kategori ini berentangan dari rangsangan
penginderaan, memberi petunjuk pemilihan, sampai penerjemahan.
2) Kesiapan: pengambilan tipe kegiatan tertentu mencakup kesiapan jasmani,
dan mental.
3) Gerakan terbimbing: tahap-tahap awal belajar keterampilan kompleks
meliputi peniruan dan mencoba-coba.
4) Gerakan terbiasa: tindakan kinerja dimana gerakan yang dipelajari menjadi
biasa. Hasil belajar berkaitan dengan keterampilan kinerja seperti tipe, namun
pola-pola gerakannya kurang kompleks.
5) Gerakan kompleks: kemahiran kinerja dari tindakan motorik mencakup polapola

gerakan

kompleks

ditunjukkan

melalui

kecepatan,

kehalusan,

keakuratan, dan memerlukan energi minimum. Hasil belajar ini mencakup
kegiatan motorik yang terkoordinasi.
6) Penyesuaian: keterampilan yang dikembangkan sangat baik sehingga individu
partisipan dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai situasi baru.
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7) Kreativitas: penciptaan pola-pola gerakan baru disesuaikan dengan situasi
tertentu. Hasil belajar menekankan aktivitas didasarkan keterampilan yang
dikembangkan.
Hasil belajar merupakan suatu yang didapat siswa yang berupa pengalaman
atau pengetahuan baru setelah melakukan proses belajar sesuai dengan rumusan
masalah dan tujuan penelitian maka penerapan pembelajaran diperiotaskan pada
pembelajaran IPS.
2.1.3

Hakikat Belajar
Belajar merupakan suatu usaha individu untuk memperolah pengetahuan

baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sependapat dengan Slameto (1955 :
2) yang menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan
seseoarang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya.
Sedangkan menurut Gagne (dalam Dimyati 1999 : 10 ) belajar adalah
seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati
pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru.
Menurut Anni (2004 : 2) belajar merupakan proses penting bagi perubahan
perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan.
Dari beberapa pendapat para ahli tersebut peneliti dapat menyimpulkan
bahwa belajar merupakan suatu proses yang disengaja atau tidak disengaja yang
menimbulkan peningkatan informasi
melakukannya.

atau

wawasan bagi

subyek

yang
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Ciri-ciri perubahan dalam tingkah laku dalam pengertian belajar adalah :
a. Perubahan terjadi secara sadar, seseoarang yang belajar akan menyadari
terjadinya perubahan atau telah merasakan terjadi suatu perubahan dalam
dirinya.
b. Perubahan dalam belajar yang bersifat kontinu dan fungsional
c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.
d. Perubahan dalam belajar yang bersifat sementara.
e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.
f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.
Perubahan tersebut terjadi apabila terjadi interaksi atara siswa dan guru
dengan lingkungan dalam pembelajaran.
2.1.4

Hakikat Pembelajaran
Pembelajaran menunjukkan interaksi antara guru dan siswa mengacu pada

semua aktivitas yang berpengaruh langsung terhadap proses kegiatan belajar
mengajar. Sependapat dengan Darsono (dalam Hamdani 2011 : 23) pembelajaran
menurut aliran behavioristik adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang
diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif
medefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang
dipelajari.
Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011:17),

pembelajaran merupakan

salah satu unsur penentu baik tidaknya lulusan yang dihasilkan oleh sistem
pendidikan. Pembelajaran ibarat jantung dari proses pendidikan. Pembelajaran
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yang baik cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil belajar yang baik pula,
demikian pula sebaliknya.
Pembelajaran menunjukkan kegiatan guru dan siswa mengacu pada semua
aktivitas yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar. Seperti pendapat
Suprijono (2012: 13) pembelajaran merupakan proses atau upaya guru dalam
mengorganisir lingkungan belajar berpusat pada peserta didik
Sedangkan Trianto (2010: 17) pembelajaran merupakan interaksi dua arah
dari seorang guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi
intens terarah menuju target yang ditetapkan.
Dari

pendapat

mengenai

pembelajaran

tersebut,

peneliti

dapat

menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antar peserta
didik dan pendidik dalam lingkungan belajar yang bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu
yang sedang dipelajari, melalui stimulus dari sekitar untuk menuju target yang
ditetapkan .
2.1.5

Pembelajaran IPS

1.

Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial
Nama Ilmu Pengetahuan Sosial dalam dunia pendidikan dasar dan menengah

dinegara kita muncul bersamaan dengan diberlakukannya Kurikulum SD, SMP
dan SMA tahun 1975. Dilihat dari sisi ini maka bidang studi Ilmu Pengetahuan
Sosial masih “baru” karena bahan yang dikaji sebetulnya bukanlah baru. Pada
umumnya bidang yang dikaji dalam Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi kehidupan
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dimasyarakat dengan lingkungannya. Namun cara pandang yang dianutnya
memang dapat dianggap baru.
Ada beberapa pendapat tentang pengertian IPS :
1. Jean Jarolimek (1967) : IPS adalah mengkaji manusia dalam hubungannya
dengan lingkungan sosial dan fisiknya.
2. Wesley : IPS sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang dipilih untuk
tujuan pendidikan.
3. Binning : IPS suatu pelajaran yang berhubungan langsung dengan
perkembangan dan organisasi masyarakat manusia dan manusia sebagai
anggota dari kelompok sosial.(1952)
4. Michaelis (1957) : IPS dihubungkan dengan manusia dan interaksinya
dengan lingkungan fisik dan sosialnya yang menyangkut hubungan
kemanusiaan.
5. Depdikbud RI. Dalam kurikulum 1975: IPS ialah bidang studi yang
merupakan paduan dari sejumlah mata pelajaran sosial.
6. Prof. Dr. D. Nasotion, Ma. (1975): IPS suatu program pendidikan yang
merupakan suatu keseluruhan, yang pada pokoknya mempersoalkan
manusia dalam lingkungan fisik maupun dalam lingkungan sosialnya, dan
yang bahannya diambil dari berbagai ilmu-ilmu sosial : geografi, sejarah,
ekonomi, antropologi, sosiologi, politik dan psikologi sosial.
Berdasarkan pendapat diatas peneliti menyimpulkan Ilmu Pengetahuan
Sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan hubungan
manusia dengan lingkungannya
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1.

Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial
Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia selalu

hidup bersama dengan sesamanya. Dalam hidup, mereka harus mampu mengatasi
rintangan yang mungkin timbul dari sekelilingnya maupun dari akibat hidup
bersama. IPS melihat manusia dari berbagi sudut pandang. IPS melihat bagaimana
manusia hidup bersama sesamanya di lingkungan sendiri mulai dari yang terdekat
hingga jauh. Bagaimana mereka bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
ditinjau pula. Singkatnya yang menjadi bahan kajian atau bahan belajar IPS
adalah keseluruhan tentang manusia (Soewarso dan Susila 2010:5).
IPS adalah ilmu yang mempersiapkan siswa untuk mengahadapi tantangan
di masa depan. Mempersiapkan siswa untuk berinteraksi dalam masyarakat dan
bersaing dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan sosial(IPS) juga membahsa
hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana
anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyrakat, dihadapkan
pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi dilingkungan sekitarnya.
Seperti yang telah disinggung diatas pada hakekatnya IPS adalah telaah
manusia dengan dunianya. Manusia selalu hidup dengan sesamanya. Dalam hidup
ini mereka harus mampu melalui rintangan yang mungkin timbul dari
sekelilinganya maupun dari akibat hidup bersama.
1. 2 Tujuan Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial
Menurut standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
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untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran IPS bertujuan agar
peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan
lingkungan.
b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,
inquiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
c. Memiliki

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai

sosial

dan

kemanisiaan.
d. Memiliki kemapuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam
masyarakat yang mejemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.
Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pada hakikatnya
Ilmu Pengetahuan Sosial mengajarkan tentang masalah sosial yang ada dalam
lingkungan sekitar kita.
2.

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD
Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek “pendidikan” daripada

“transfer konsep” karena dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh
pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap,
nilai, moral dan keterampilannyaberdasarkan konsep yang telah dimilikinya.
Dengan demikian pembelajaran

IPS

harus

diformulasikan pada

aspek

kependidikannya.
Hal

ini

menunjukan

bahwa

pembelajaran

IPS

bertujuan

untuk

membimbing siswa untuk kearah yang lebih baik untuk menhadapi masalahmaslah dimasa yang akan datang dengan mengembangakan semua aspek yang
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telah dimiliki. Selain itu, pembelajaran IPS juga mendidik dan memberi bekal
kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai bakat, minat
dan kemampuannya berinteraksi dimasyarakat.
Dalam di dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran IPS
menyebutkan ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai
berikut :
a. Manusia, Tempat, dan Lingkungan
b. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan
c. Sistem Sosial dan Budaya
d. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.
Untuk menerapkan materi IPS tersebut peneliti menggunakan model Think
Pair Share berbantuan video pembelajaran.
2.

Kurikulum IPS di SD
Dalam kurikulum Sekolah Dasar tahun 1968 sebutan pengajaran IPS belum

dikenal. Yang dijelaskan disitu adalah Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum
1968). Mata pelajaran ini, didalam dokumen tersebut disebut segi pendidikan,
termasuk segi pendidikan Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila. Segi pendidikan
ini merupakan jalinan (korelasi) segi pendidikan Ilmu Bumi, Sejarah, dan
Pendidikan Kewarganegaraan. Meteri yang disajikan agak mirip dengan apa yang
dijelaskan oleh Preston dan Herman. Untuk lebih jelasnya berikut adalah
urainnya:
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1. Bahan untuk kelas 1 ialah tentang kehidupan dirumah dan sekitarnya yang
menyangkut hubungan sosial. Termasuk kekeluargaan, sopan santun,
kegotongroyongan, tanggung jawab dan tata tertib dijalan, sekolah dan
sekitarnya, hari Ied, Natal, Proklamasi, dan sebangsanya.
2. Dikelas 2 mengenai keidupan desa, kota, tertib lalu lintas, arah, waktu
sehari, cerita rakyat dan cerita pahlawan.
3. Dikelas 3 mempelajari kedelapan penjuru angin, kecamatan, petilasan di
tempat, pemerintahan dan tokoh daerah.
4. Kelas 4 sudah mempelajari seluruh tanah air, termasuk propinsi-propinsi.
Tokoh proklamasi dan pemerintahan daerah.
5. Kelas 5 tentang tanah air diteruskan yang akan dilanjutkan dengan negara
tetangga sudah dipelajari,selain itu juga mempelajari sejarah pergerakan
nasional, proklamasi dan sesudahnya. Masalah sosial dan pancasila dikaji
pula.
6. Kelas 6 sudah lebih meluas walaupun tanah air tetap dikaji. Pengenalah
negara tetangga diteruskan. Bahan belajar lain adalah migrasi, pembangunan
nasional, asal usul bangsa, perjuangan mempertahankan dan memelihara
tanah air, pahlawan, PBB dan dunia.
Pada penelitian ini peneliti akan membahas materi kelas 5 tentang
proklamasi dan sesudahnya, lebih spesifik akan membahas tentang peristiwa
Rengasdengklok, detik detik proklamasi hingga tokoh-tokoh yang terlibat dalam
peristiwa proklamasi.
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Tabel 2.1
Kurikulum IPS di SD

Kelas
I

Lingkungan Meluas
Rumah, sekolah, lingkungan sekitar rumah,
RW, RT

II

Kecamatan

III

Kabupaten

IV

Propinsi

V
VI
3.

Indonesia

Internasional

Cakupan materi IPS di SD
Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi antara individu

dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan sosial-budaya). Materi IPS digali
dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Ada 5 macam
sumber materi IPS menurut Hidayati (2008:1-26) yaitu :
(1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari
keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan
dunia dengan berbagai permasalahannya.
(2) Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan,
produksi, komunikasi, transportasi.
(3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan
antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai
yang terjauh.
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(4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang
dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang
tokohtokoh dan kejadian-kejadian yang besar.
(5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian,
permainan, keluarga.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa cakupan IPS adalah tentang
manusia dan lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut tentang hubungan manusia
dengan manusia lainnya yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari
dimasyarakat.
2.1.6

Pembelajaran Kooperatif

1.

Pembelajaran Kooperatif
Menurut Eggen and Kauchak ( dalam Trianto 2007:42) pembelajaran

kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan
siswa bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran
kooperatif mempunyai efek yang berarti terhadap penerimaan yang luas terhadap
keragaman ras, budaya dan agama, strata sosial, kemampuan dan ketidak
mampuan. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang
berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain
atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaaan struktur penghargaan
kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain. Ibrahim (dalam Trianto
2007:44 )
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Tabel 2.2
Langkah – langkah pembelajaran kooperatif

Fase ke1

2

3

4

5

6

2.

Indikator
Kegiatan Guru
Menyampaikan tujuan Guru menyampaikan semua
dan motivasi siswa
tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai pada pelajaran tersebut
dan memotivasi siswa belajar
Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi
kepada siswa dengan jalan
mendemonstrasikan atau lewat
bacaan
Mengorganisasikan
Guru menjelaskan kepada siswa
siswa
kedalam bagaimana
membentuk
kelompok – kelompok kelompok belajar dan membantu
belajar
setiap kelompok agar melakukan
transisi secara efisien
Membimbing
Guru membimbing kelompok –
kelompok bekerja dan kelompok belajar pada saat
belajar
mereka mengerjakan tugas
Evaluasi
Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi yang telah
dipelajariatau masing – masing
kelompok
mempresentasikan
hasil kerjanya
Memberikan
Guru mencari cara untuk
penghargaan
menghargai upaya atau hasil
belajar
individu
maupun
kelompok
(Ibrahim dkk, 2000)

Model Think Pair Share

2.1.6.2.1

Pengertian Think Pair Share

Think-Pair-Share atau berfikir-berpasangan-berbagi dikembangkan oleh
Frank Lyman dan kawan-kawannya d Universitas Maryland. Siswa bekerja saling
membantu dalam kelompok kecil yang beranggotakan 2-6 orang yang bersifat
heterogen. Dimana siswa diberi kesempatan lebih banyak untuk berfikir,
merespon, dan bekerja secara mandiri serta membantu teman lain secara positif
untuk menyelesaikan tugas. Model pembelajaran Think Pair Share ini memberi
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kesempatan lebih kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus bekerja sama
dengan teman lainnya.
Model

pembelajaran

Think-Pair-Share

adalah

salah

satu

model

pembelajaran dimana siswa mempunyai lebih banyak waktu untuk berfikir untuk
saling merespon dan membantu. Semua siswa terlibat secara langsung didalam
KBM sehingga dapat menguji tingkat pengetahuan dan partisipasi siswa ( Trianto
2007:126 )
2.1.6.2.2 Langkah-lankah Model Pembelajaran Think-Pair-Share
Menurut Suprijono (2011 : 91) membuat langkah-langkah Think Pair
Share, yang pertama Thinking, pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan
pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipirkan oleh peserta didik.
Guru memberi kesempatan kepada mereka memikirkan jawabannya. Yang kedua
adalah Pairing, pada tahap ini guru meminta peserta didik berpasangan-pasangan.
Beri kesempatan kepada pasangan-pasanagan itu untuk berdiskusi. Diharapakan
diskusi ini dapat memperdalam makan dari jawaban yang telah dipirkannya
dengan pasangannya. Yang ketiga adalah Sharing, hasil diskusi dari tiap-tiap
pasangan hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. Diharapakn terjadi
tanya jawab yang mendorong pada pengonstruksian pengetahuan secara interaktif.
Dari langkah-langkah model pembelajaran Think Pair Share tersebut dapat
diperjelas melalui tahap sebagai berikut :
a. Think, siswa berfikir individual untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang
diberikan guru.
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b. Pair, siswa bepasangan untuk berdiskusi atau memecahkan suatu masalah
yang disampaikan oleh guru.
c. Share, siswa berbagi jawaban dari hasil didkusi dengan seluruh kelas.
d. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mau membacakan
hasil diskusinya.
e. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pembelajaran
2.1.6.2.3

Manfaat Pembelajaran Think Pair Share

Menurut Haryadin dalam (haryadin-blog.blogspot.com) kelebihan model
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah:
a. Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaanpertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung
memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh
kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan
b. Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan
pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam
memecahkan masalah,
c. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam
kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang.
d. Siswa memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil diskusinya
dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar.
e. Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses
pembelajaran.
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Model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan partisipasi
siswa dalam KMB karena dalam model pembelajaran ini siswa dituntut untuk
aktif memberikan pendapat dan berfikir kritis untuk memberikan umpan balik
bagi teman lannya. Siswa berperan aktif dalam model Think Pair Share ini karena
menggunakan kelompok kecil. Selain meningkatkan partisipasi siswa dalam
belajar, dengan model pembelajaran ini guru juga ikut berperan sebagai fasilitator.
Guru membimbing siswa untuk mampu bekerja secara berpasangan. Hasil dari
diskusi yang akan dipresentasikan didepan kelas akan ditanggapi oleh pasangan
lainnya, maka dari kegiatan pembelajaran diatas akan nampak partisipasi siswa
dalam pelajaran, siswa yang lebih mengerti akan membantu teman lainnya yang
kurang mengerti.
2.1.7

Media pembelajaran
Secara harfiah media berarti perantara atau pengantar. Sadirman (1993:6)

mengemukakan, bahwa media adalah perantara atau pengatar pesan dari
pengeirim ke penerima pesan. Gagne (dalam Sadirma dkk, 1993:1) menyatakan
bahwa media alah berbagai jenis komponen dan lingkungannya. Dijelaskan pula
oleh Raharjo ( 1989:25), bahwa media adala wadah dari pesan yang oleh
sumbernya ingin diteruskan kepadasasaran atau penerima pesan tersebut. Materi
yang diterima adalah pesan instruksional, sedangkan tujuan yang dicapai adalah
tercapainya proses belajar. ( Kustadi dan Sutjipto 2011:7)
Menurut Hamalik (dalam Kustadi dan Sutjipto 2011:7) guru harus
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran,
yang meliputi berikut ini :
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1. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar
mengajar.
2. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
3. Seluk beluk proses belajar.
4. Hubungan antara metode mengajar dan media pembelajaran.
5. Nilai atau manfaat metode pendidikan dalam pembelajaran.
6. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan.
7. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan.
8. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran.
9. Usaha inovasi dalam media pendidikan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat
yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas
makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran
dengan lebih baik dan sempurna.
Kemp dan Dayton ( dalam Kustadi dan Sutjipto 2011:23) mengemukakan
beberapa hasil penelitian yang menunjukan dampak positif dari penggunaan
media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas, atau sebagai cara utama
pembelajaran langsung, sebagai berikut:
a. Penyampaian pembelajaran tidak kaku.
b. Pembelajaran bisa lebih menarik.
c. Pembelajaran jadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan
prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa,
umpan balik dan penguatan.
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d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat, karena
kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan
pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak, dan
kemungkinan dapat diserap oleh siswa lebih besar.
e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila integrasi kata dan gambar
sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen
pengetahuan dengan cara yang terorganisasi dengan baik, spesifik dan
jelas.
f.

Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja diinginkan atau
diperlukan,

terutama

jika

media

pembelajaran

dirancang

untuk

penngunaan secara individu.
g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses
belajar dapat ditingkatkan.
h. Peran guru dapat berubah kearah lebih positif.
Hamdani (2011: 248) mengelompokkan media pembelajaran menjadi tiga,
yaitu:
1) Media Visual: dapat dilihat dengan menggunakan indra penglihatan.
2) Media Audio: mengandung pesan bentuk auditif (didengar) merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa mempelajari materi ajar.
3) Media Audio Visual: kombinasi audio dan visual atau media pandang-dengar.
2.1.8

Video pembelajaran
Menurut Kustadi dan Sutjipto (2011:73) film atau video merupakan

kumpulan gambar-gambar dalam frame. Dalam media ini, setiap frame
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diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar
tampak gambar itu hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian, sehingga
memberikan visualisasi yang kontinyu. Sama halnya dengan film, video dapat
menggambarkan suatu obyek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah
atau suara yang sesuai. Film dan video dapat menyajikan informasi, memaparkan
proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan,
menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap.
Keuntungan yang diperoleh denga menggunakan media film dan video
sebagai media belajar adalah sebagai berikut:
1. Film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari
siswa ketika mereka mambaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Film
merupakan pengganti alam sekitar, dan bahkan dapat menunjukan obyek
secara normal yang tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika
berdenyut.
2. Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat
disaksikan secara berulang jika diperlukan. Misalnya langkah-langkah dan
cara yang benar dalam berenang.
3. Disamping mendorong dan meningkatkan motivasi. Film dan video
menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Misalnya, film kesehatan
yang menyajikan proses terjangkitnya penyakit diare atau eltor, dapat
membuat siswa sadar terhadap pentingnya keberhasilan makanan dan
lingkungan.
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4. Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang
pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Bahkan, film dan
video, seperti slogan yang sering didengar, dapat membawa dunia kedalam
kelas.
5. Film dan video dapat menyajikan peristiwa kepada kelompok besar dan
kelompok kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan.
6. Dengan kemapuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame,
film yang dalam kecepatan manual memakan waktu satu minggu dapat
ditampilkan dalam waktu satu atau dua menit. Misalnya, bagaimana
kejadian mekarnya kembang mulai dari lahirnya kuncup bunga hingga
kuncup itu mekar.
Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa video
cocok diterapkan pada mata pelajaran IPS pada meteri Proklamasi, karena
kajiannya adalah materi sejarah persiapan proklamasi, peristiwa bersejarah yang
telah terjadi dapat ditampilkan kembali. Siswa dapat melihat peristiwa persiapan
proklamasi secara nyata, dan video dapat ditampilkan secara berulang-ulang
sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu peneliti akan mengkaitkan antara model Think
Pair Share dengan video pembelajaran.
2.1.9

Model pembelajaran ThinkPairShareberbantuan video pembelajaran
Bentuk pembelajaran nantinya akan menggabungkan antara media Video

Pembelajaran dengan modelThink Pair Share yang akan dilaksanakan dalam
tema-tema tertentu. Bentuk penggunaan media terlihat dalam kegiatan
penyampaian materi ajar, pemberian soal serta kuis yang dikemas dalam suatu

48

tema yang sesuai dengan materi ajar. Dalam Video Pembelajaran akan diselipi
dengan animasi dan multimedia interaktif sehingga dapat merangsang dan
menarik perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan.
Sehingga, secara singkat alur pembelajaran yang akan dilakukan peneliti
adalah sebagai berikut :
a. Langkah I

: Guru menyampaikan pertanyaan

b. Langkah II

: Siswa berfikir individual (Think)

c. Langkah III

: Siswa menyaksikan tayangan video pembelajaran

d. Langkah IV

: Siswa dan guru melakukan tanya jawab seputar isi video

e. Langkah V

: Siswa berdiskusi berpasangan dan bertukar pikiran (Pair)

f. Langkah VI

: Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas

g. Langkah VII

: Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang

mau membecakan hasil diskusinya

2.2 KAJIAN EMPIRIS
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dalam Penerapan model
pembelajaran Think Pair Share untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita
siswa kelas III SDN Toyomarto 01 Singosari Kabupaten Malang menunjukkan
bahwa keterampilan menulis cerita siswa melalui penerapan model pembelajaran
Think Pair Share pada siswa kelas III SDN Toyomarto 01 Singosari mengalami
peningkatan. Pada siklus I pertemuan 1 mencapai rata-rata 66 Nilai tersebut
masuk dalam kategori “Cukup” atau C dengan kriteria ketuntasan dapat dikatakan
“Tuntas”. Sebanyak 20 siswa dari 32 siswa yang mengalami ketuntasan belajar,
sedangkan 12 siswa belum mencapai ketuntasan belajar, pada pertemuan 2 rata-

49

rata nilai kelas III naik menjadi 69. Nilai tersebut masuk dalam kategori “Cukup”
atau C dengan kriteria ketuntasan dapat dikatakan “Tuntas”. Sebanyak 23 siswa
dari 32 siswa yang mengalami ketuntasan belajar, sedangkan 9 siswa belum
mencapai ketuntasan belajar. Pada siklus II rata-rata nilai keterampilan menulis
cerita meningkat menjadi 73. Nilai tersebut masuk dalam kategori B dengan
kriteria ketuntasan dapat dikatakan “Tuntas”. Sebanyak 28 siswa dari 32 siswa
yang mengalami ketuntasan belajar, sedangkan 4 siswa belum mencapai
ketuntasan belajar. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran
Bahasa Indonesia yang telah ditentukan oleh SDN Toyomarto 01 Singosari adalah
65. Ini berarti sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah
ditentukan. Pada penelitian ini nilai rata-rata siswa mencapai 73, ini berarti secara
klasikal telah mengalami peningkatan keterampilan menulis cerita.
Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Sari Fitriana pada siswa
kelas XI IPS4 SMA Negeri 1 Sukoharjo menyimpulkan terdapat peningkatan
kualitas belajar siswa yang dilihat dari peningkatan motivasi yang meliputi 1)
keaktifan siswa dalam belajar dengan aspek a) keaktifan bertanya meningkat dari
6,25% sebelum tindakan menjadi 50% diakhir tindakan b) keaktifan menjawab
pertanyaan meningkat dari 9,37% sebelum tindakan menjadi 46.87% diakhir
tindakan c) keaktifan mengemukakan pendapat meningkat dari 0% sebelum
tindakan menjadi 53,12% diakhir tindakan, 2) perhatian siswa dan perhatian
dalam belajar dengan aspek a) mengerti dan melakukan langkah Think Pair Share
meningkat dari 0% sebelum tindakan menjadi 43.75% diakhir tindakan b) dapat
bekerjasama dalam kelompok meningkat dari 6,25% sebelum tindakan menjadi
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37.5% diakhir tindakan. Hasil belajar juga mengalami peningkatan dari 13.62%
sebelum tindakan menjadi 100% diakhir tindakan. Dengan adanya peningkatan
kedua aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akuntansi
melalui pendekatan struktural Think Pair Share dapat meningkatkan kualitas
belajar

siswa

(http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal/detil/id/18:1283

/q/skripsi%20kualitas%20tps%20/offset/0/limit/8)

Pengaruh Penggunaan Media Video Pembelajaran Terhadap Pemahaman
Konsep Ilmu Pengetahuan Alam Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Tamansari
dan SD

Negeri 2 Karanggude, Karanglewas, Banyumas oleh Evi Nur Eka,

Purnamasari

(2012)menunjukan

bahwa

terdapat

pengaruh

media

video

pembelajaran terhadap pemahaman konsep Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa
kelas IV SD Negeri 2 Tamansari dan SD Negeri 2 Karanggude, Karanglewas,
Banyumas. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil rata-rata post test yang berbeda
dari 2 KD yaitu 65 dan 60,27 untuk kelompok kontrol, dan 80,34 dan 67,27 untuk
kelompok eksperimen. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pembelajaran
IPA dengan menggunakan media video pembelajaran berpengaruh terhadap
pemahaman konsep pada kelas IV SD N 2 Tamansari dan SD N 2
Penelitian yang dilakukan Arih Susanto dengan judul “Penggunaan
Media Pembelajaran Video Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara
Siswa Kelas Ii Sd Negeri 3 Nampu Karangrayung Grobogan” menunjukan
Nilai berbicara siswa kelas II pada siklus I yang mencapai KKM (60) untuk
kemampuan berbicara sebanyak 26 siswa atau 65 %, dan masih ada 14 atau 35%
siswa yang belum mencapai nilai KKM kemampuan berbicara. Berdasarkan hasil
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penelitian siklus I, siswa telah mengalami peningkatan dalam menggunakan lafal
dan intonasi pada pembelajaran berbicara. Namun ternyata masih terdapat
kelemahan. Kelamahan tersebut adalah masih kurang tepatnya penggunaan
struktur kalimat dan pilihan kata oleh siswa. Kelemahan tersebut diperbaiki dalam
pembelajaran berbicara pada siklus II dengan lebih menekankan pada penggunaan
struktur kalimat dan pilihan kata yang tepat. Siklus II dilaksanakan tindakan
berupa penerapan penggunaan struktur kalimat dan pilihan kata yang tepat dalam
pembelajaran berbicara. Dalam pelaksanaan tahap siklus II, telah terjadi
peningkatan yang cukup signifikan dalam hal penekanan penggunaan struktur
kalimat dan pilihan kata yang tepat. Dalam pelaksanaan siklus II ini beberapa
siswa telah melakukan pertanyaan langsung kepada guru sehingga siswa lebih
berani dan termotivasi. Berdasarkan hasil nilai siswa siklus II di atas dapat
diketahui kondisi akhir dari kemampuan berbicara siswa. Siswa yang masih
dibawah KKM (60) adalah dua siswa (5,00%). Siswa yang telah mencapai nilai
KKM (60) adalah tiga puluh delapan siswa (95,00%).
Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran Think Pair Sharedenganmemanfaatkan video pembelajaran
sebagai media dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu penerapan
strategi Think Pair Share dengan memanfaatkan video pembelajaran memiliki
berbagai kelebihan yang cocok diterapkan untuk pembelajaran IPS pada materi
rpoklamasi. Keempat

penelitian tersebut digunakan sebagai dasar dalam

pelaksanaan penelitian pada mata pelajaran IPS kelas V A di SD N Bojong
Salaman 02 Kota Semarang
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2.3 KERANGKA BERFIKIR
Hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas V A
SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang belum optimal. Hal ini disebabkan
karena pelaksanaan pemebelajaran di kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Kota
Semarang belum sesui dengan tujuan yang diharapakan. Pembebelajaran yang
dilakukan masih sangat konvensional. Guru dalam menyajikan pembelajaran
belum menggunakan metode yang bervariasi, proses pembelajaran didominasi
oleh guru, kurang memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran, dan
pada akhirnya pembelajaran kurang menarik, dan siswa menjadi pasif. Siswa tidak
fokus pada pembelajaran. Siswa cenderung berbicara sendiri dengan teman
sebangku. Hal tersebut menjadikan hasil belajar siswa kurang.
Model Think Pair Shareberbantuan video pembelajaran adalah suatu
model pembelajaran yang dibuat untuk merasang siswa menjadi aktif. Menurut
Arends (dalam Trianto, 1997) model ThinkPairSharemerupakan suatu cara yang
efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Untuk menarik
perhatian siswa, guru menyampaikan materi kepada siswa menggunakan media
video dalam pembelajaran. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari
pengirim kepada penerima pesan (Hamdani, 2011 : 72). Dalam pembelajaran
ThinkPairShare guru memberikan pertanyaan atau masalah yang berkaitan
dengan pelajaran untuk memancing siswa agar berfikir, kemudian guru dalam
penyampaikan materi mengunakan video pembelajaran agar siswa tertarik untuk
mengikuti pembelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran, setelah itu
siswa secara berpasangan mendiskusikan apa yang mereka lihat dari tampilan
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video tersebut. Kemudia guru meminta setiap pasangan untuk membagi jawaban
hasil dari diskusi untuk berbagi kepada teman seluruh kelas.
Dalam proses pembelajaran ada faktor yang mempengaruhi pembelajaran,
yaitu farkor guru dan faktor dari siswa. Guru mempunyai 8 keterampilan dalam
mengajar yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Keaktifan siswa
dalam menerima ilmu yang diberikan guru juga sangat penting dalam
mengpengaruhi

hasil

ThinkPairShareberbantuan

belajar

siswa.

Dengan

menerapkan

model

video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran,

siswa berfikir dan berbagi dengan teman untuk memecahkan masalah yang
diberikan guru, siswa juga lebih antusias mengikuti pembelejaran. Pembelajaran
IPS dengan menggunakan model ThinkPairShareberbantuan video pembelajaran
memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, mengembangkan kemampuan
yang ada pada diri siswa serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi sosial
dengan teman.
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Untuk lebih jelas bisa dilhat dalam kerangka berfikir sebagai berikut
KERANGKA BERFIKIR


Kondisi Awal






Pelaksanaan





KondisiAkhir









Model yang digunakan guru
kurang bervariasi.
Guru kurang memanfaatkan
media.
Siswa belum termotivasi.
Sebanyak 60% siswa, yaitu 18
dari 30 siswa nilainya tidak
tuntas KKM yang telah
ditentukan yaitu 60
Guru mengajukan pertanyaan
Siswa berfikir untuk
menemukan jawaban dari
pertanyaan yang diajukan guru
(Think)
Siswa menyaksikan tayangan
video
Siswa berpasangan untuk
bertukar fikiran dan
memecahkan masalah.(Pair)
Siswa berbagi dengan teman
sekelas.(Share)
Siswa yang lain mendengarkan
dan menanggapi apa yang
dikemukakan dari kelompok
lain
Guru menggunakan model
pembelajaran yang variatif
Guru memanfaatkan media
pembelajaran
Siswa termotivasi mengikuti
pembelajaran IPS
Keterampilan guru meningkat
Aktivitas siswa meningkat
Hasil belajar meningkat
Lebih dari 75% siswa
memperoleh nilai diatas KKM
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Hipotesis yang dapat ditarik oleh peneliti adalah melaui model ThinkPair
Shareberbantuan video pembelajaran mampu meningkatkan kulitas keterampilan
guru, aktifitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siswa kelas V A SDN Bojong
Salaman 02 Kota Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN
Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
(PTK). Model penelitian tindakan secara garis besar terdapat empat tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi (Arikunto 2009:16). Dimana
empat tahapan itu saling berkait antara yang satu dengan yang lain sebagai sistem
untukmencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Hopkins dalam (Arikunto, 80 :
2009) jika terdapat masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses pengkajian
ulang melalui siklus berikutnya.
3.1.1

Perencanaan
Dalam hal ini guru mempersiapkan yang dibutuhkan dalam penelitian

diantaranya : (1) Mengkaji indikator mata pelajaran IPS kelas V. (2) Membuat
perangkat pembelajaran dengan mengunakan model Think Pair Share berbantuan
pembelajaran

yang

meliputi:

penggalan

silabus,

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran, bahan ajar, media, Lembar Kerja Siswa, kisi-kisi pembuatan soal
dan lembar evaluasi. (3) Menyiapkan video pembelajaran. (4) Menyiapkan lembar
observasi untuk mengamati keterampilan guru, dan aktivitas siswa.
3.1.2

Pelaksanaantindakan
Penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupaka implementasi atau

penerapan isi rancangan (Arikunto 2009 : 18). Penelitian yang dilakukan adalah
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sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) adalah acuan tindakan yang dilakukan dalam PTK ini. Penelitian akan
dilakukan dalam 3 siklus dengan masing-masing siklus 1 pertemuan.
3.1.3

Pengamatanatauobservasi
Arikunto (2008: 19) menjelaskan observasi adalah kegiatan pengamatan

yang dilakukan oleh pengamat.
Pengamatan dilakukan terhadap proses dan hasil tindakan perbaikan, yaitu
perilaku mengajar guru, perilaku belajar siswa, dan interaksi antara guru dan
siswa. Observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru mitra untuk
mengamati aktivitas siswa ketika mengikuti pembelajaran IPS melalui model
Think Pair Share berbantuan video pembelajaran menggunakan lembar
pengamatan aktivitas siswa.
3.1.4

Refleksi
Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang

sudah dilakukan (Arikunto 2009 : 18). Hal ini seperti melihat kembali bayangan
kita untuk menentuka kembali kejadian yang perlu dikaji. Melalui refleksi akan
dapat menetapkan apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, serta apa yang
perlu diperbaiki lagi dalam siklus berikutnya.
Refleksi dilakukan melalui analisi dan sintesis, serta induksi dan deduksi.
Analisis dilakukan dengan menerungkan kembali secara intensif kejadiankejadian atau peristiwa yang menyebabkan munculnya sesuatu yang diharapakan
atau tidak diharapkan (Whardhani 2008 : 2.33)
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3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
3.2.1

Siklus I

3.2.1.1 Perencanaan
a. Membuat rencana pembelajaran melalui model Think Pair Shareberbantuan
video sesuai dengan SK : 2. Menghargai peran tokoh perjuangan dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia, KD : 2.3 menghargai jasa dan peran tokoh perjuangan dalam
memproklamasikan kemerdekaan, dan indikator : 2.3.1 mengidentifikasi
peristiwa rengasdengklok, 2.3.2 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam peristiwa
rengasdengklok
b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa video peristiwa
rengasdengklok
c. Membuat lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.
3.2.1.2 Pelaksanaan
3.2.1.2.1 Pra Kegiatan( 5menit )
a. Salam
b. Pengkondisian kelas
c. Absensi
d. Doa
3.2.1.2.2 Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
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b. Apersepsi : sebelum merdeka bangsa indonesia dijajah oleh bangsa mana
saja?
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran
d. Menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
e. Memberikan motivasi kepada siswa agar mengikuti pelajaran dengan
sengguh-sungguh
3.2.1.2.3 Kegiatan Inti (40 menit)
3.2.1.2.3.1 Eksplorasi
a. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “peristiwa apa yang terjadi
direngasdengklok pada saat sebelum terjadi proklamasi?”
b. Siswa diberikan waktu berfikir untuk menentukan jawabannya.
c. Siswa memperhatikan video yang ditayangkan guru.
d. Siswa dan guru melakukan tanya jawab seputar tayangan video.
3.2.1.2.3.2 Elaborasi
a. Siswa berpasang-pasangan dengan teman sebangkunya.
b. Siswa mendiskusikan jawaban untuk mengerjakan lembar diskusi tentang
peristiwa rengasdengklok yang telah diberikan guru.
c. Guru memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompok di depan kelas.
d. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mau membacakan
hasil diskusinya
3.2.1.2.3.3 Konfirmasi
a. Menyimpulkan hasil diskusi kelompok secara bersama-sama
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b. Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum jelas mengenai
pelajaran yang telah dilakukan.
c. Refleksi
d. Pemberian reward kepada siswa yang aktif.
3.2.1.2.4 KegiatanPenutup (15 menit)
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran
b. Evaluasi
c. Tindak lanjut
3.2.1.3 Observasi
Tahap

observasi

dilakukan untuk mengamati

proses

pembelajaran.

Aspek-aspek yang diamati meliputi:
1) Keterampilan guru dalam pembelajaran
2) Aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung
3) Iklim belajar di kelas selama proses pembelajaran
4) Kualitas media pembelajaran yang digunakan
5) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah melalui model
Think Pair Share berbantuan video pembelajaran.
3.2.1.4 Refleksi
Data hasil dari pengamatan didukung dari data tes hasil belajar yang
diperoleh,

digunakan

untuk

menentukan

rencana

tindakan

berikutnya.Adapun refleksi yang dilakukan:
1) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus pertama.
2) Mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siklus pertama.

siklus
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3) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan pembelajaran menggunakan model
Think Pair Share berbantuan video pembelajaran untuk mempertimbangkan
langkah selanjutnya.
3.2.2

Siklus II

3.2.2.1 Perencanaan
a. Membuat rencana pembelajaran melalui model Think Pair Share berbantuan
video sesuai dengan SK : 2. Menghargai peran tokoh perjuangan dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia, KD : 2.3 menghargai jasa dan peran tokoh perjuangan dalam
memproklamasikan kemerdekaan, dan indikator : 2.3.3 mengidentifikasi
peristiwa perumusan teks proklamasi. 2.3.4 mengidentifikasi peristiwa
detik-detik proklasmasi kemerdekaan.
b. Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran tentang
peristiwa detik-detik proklamai.
c. Membuat lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.
3.2.2.2 Pelaksanaan
3.2.2.2.1 Pra Kegiatan( 5menit )
a. Salam
b. Pengkondisian kelas
c. Absensi
d. Doa
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3.2.2.2.2 Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
a.

Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran

b.

Apersepsi : guru membacakan proklamasi di depan kelas dan ditirukan
semua siswa

c.

Menyampaikan tujuan pembelajaran

d.

Menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan

e.

Memberikan motivasi kepada siswa agar mengikuti pelajaran dengan
sengguh-sungguh

3.2.2.2.3 Kegiatan Inti (40 menit)
3.2.2.2.3.1 Eksplorasi
a. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “mengapa bangsa Indonesia perlu
memproklamasikan kemerdekaan?”
b. Siswa diberikan waktu berfikir untuk menentukan jawabannya.
c. siswa memperhatikan video yang ditayangkan guru.
d. Siswa dan guru melakukan tanya jawab seputar tayangan video.
3.2.2.2.3.2 Elaborasi
a. Siswa berpasang-pasangan dengan teman sebangkunya.
b. Siswa mendiskusikan jawaban untuk mengerjakan lembar diskusi tentang
peristiwa rengasdengklok yang telah diberikan guru.
c. Guru memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompok di depan kelas.
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d. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mau membacakan
hasil diskusinya
3.2.2.2.3.3 Konfirmasi
a. Menyimpulkan hasil diskusi kelompok secara bersama-sama
b. Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum jelas mengenai
pelajaran yang telah dilakukan.
c. Refleksi
d. Pemberian reward kepada siswa yang aktif.
3.2.2.2.4 KegiatanPenutup (15 menit)
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran
b. Evaluasi
c. Tindak lanjut
3.2.2.3 Observasi
Kegiatan yang diobservasi meliputi keterampilan guru dan aktivitas siswa
dalam pembelajaran.Tahap

observasi

dilakukan untuk mengamati

proses

pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati meliputi:
1. Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran
2. Perubahan aktivitas siswa dari tiap siklus.
3. Perubahan iklim belajar di kelas selama proses pembelajaran
4. Peningkatan kualitas media pembelajaran yang digunakan
5. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah melalui model
Think Pair Share berbantuan video pembelajaran.
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3.2.2.4 Refleksi
Data hasil dari pengamatan didukung dari data tes hasil belajar yang
diperoleh, dan dibandingkan dengan dengan hasil siklus I. Kemudian dianalisis,
dievaluasi dan disimpulkan. Menentukan tindakan untuk siklus III dari hasil data
yang diperoleh.Adapun refleksi yang dilakukan:
1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus kedua.
2. Mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siklus kedua.
3. Menganalisis kelemahan dan keberhasilan pembelajaran menggunakan model
Think Pair Share berbantuan video pembelajaran untuk siklus ketiga.
3.2.3

Siklus III

3.2.3.1 Perencanaan
a. Membuat rencana pembelajaran melalui model Think Pair Shareberbantuan

video sesuai dengan SK : 2. Menghargai peran tokoh perjuangan dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia, KD : 2.3 menghargai jasa dan peran tokoh perjuangan dalam
memproklamasikan kemerdekaan, dan indikator : 2.3.5 memahami tokoh
penting dalam peristiwa proklamasi dan cara menghargai jasa-jasanya. 2.3.6
Menyebutkan peran tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan.
b. Menyiapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran tentang tkohtokoh yang berperan dalam proklamasi.
c. Membuat lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.
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3.2.3.2 Pelaksanaan
3.2.3.2.1 Pra Kegiatan( 5menit )
a. Salam
b. Pengkondisian kelas
c. Absensi
d. Doa
3.2.3.2.2 Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
b. Apersepsi : menyebutkan tokoh-tokoh yang yang terlibat dalam proklamasi
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran
d. Menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
e. Memberikan motivasi kepada siswa agar mengikuti pelajaran dengan
sengguh-sungguh
3.2.3.2.3 Kegiatan Inti (40 menit)
3.2.3.2.3.1 Eksplorasi
a. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “bagaimana cara kita untuk
menghargai peranan tokoh dalam proklamasi?”
b. Siswa diberikan waktu berfikir untuk menentukan jawabannya.
c. Siswa memperhatikan video yang ditayangkan guru.
d. Siswa dan guru melakukan tanya jawab seputar tayangan video.
3.2.3.2.3.2 Elaborasi
a. Siswa berpasang-pasangan dengan teman sebangkunya.
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b. Siswa mendiskusikan jawaban untuk mengerjakan lembar diskusi tentang
peristiwa rengasdengklok yang telah diberikan guru.
c. Guru memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompok di depan kelas.
d. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mau membacakan
hasil diskusinya
3.2.3.2.3.3 Konfirmasi
a. Menyimpulkan hasil diskusi kelompok secara bersama-sama
b. Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum jelas mengenai
pelajaran yang telah dilakukan.
c. Refleksi
d. Pemberian reward kepada siswa yang aktif.
3.2.3.2.4 KegiatanPenutup (15 menit)
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran
b. Evaluasi
c. Tindak lanjut
3.2.3.3 Observasi
Kegiatan yang diobservasi meliputi keterampilan guru dan aktivitas siswa
dalam pembelajaran.Aspek-aspek yang diamati meliputi:
1. Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran
2. Perubahan aktivitas siswa dari tiap siklus.
3. Perubahan iklim belajar di kelas selama proses pembelajaran
4. Peningkatan kualitas media pembelajaran yang digunakan
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5. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah melalui model
Think Pair Share berbantuan video pembelajaran.
3.2.3.4 Refleksi
Data hasil dari pengamatan didukung dari data tes hasil belajar yang
diperoleh terahir, kemudian direnungkan, dan dibandingkan dengan hasil pada
siklus I dan siklus II dianalisis, dievaluasi, disimpulkan, dan kemudian membuat
laporan.Adapun refleksi yang dilakukan:
1.

Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus ketiga.

2.

Mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siklus ketiga.

3.

Menganalisis kelemahan dan keberhasilan pembelajaran menggunakan model
Think Pair Share berbantuan video pembelajaran.

3.3 SUBJEK PENELITIAN
Subyek penelitian ini adalah 1 orang guru kelas dan siswa kelas V A SDN
Bojong Salaman 02 kota Semarang, sebanyak 30 siswa terdiri dari 17 siswa lakilaki dan 13 siswa perempuan.

3.4 TEMPAT PENELITIAN
Penelitian tindakan kelas ini bertempat di kelas V A SDN Bojong Salaman
02, Jalan Puspanjolo Barat

Kelurahan Bojong Kecamatan Puspanjolo Kota

Semarang.

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA
3.5.1

Sumber data

a. Siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Semarang
b. Guru dan kolaborator

68

c. Dukumentasi / hasil belajar siswa
d. Catatan Lapangan
3.5.2

Jenis Data

3.5.2.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilngan. Data kuantitatif ini
diperoleh dari hasil belajar siswa yang dilakukan setelah selesai pada setiap akhir
siklus.
3.5.2.2 Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berbentuk katagori atau atribut. Data
kaulitatif ini diperoleh dari observasi. Dalam hal ini dilakukan pada observasi
keterampilan guru, aktivitas siswa.
3.5.3

TeknikPengumpulan Data

3.5.3.1 Teknik non tes
Teknik non tes dilakukan dengan cara observasi menggunakan alat
pengumpulan data berupa lembar observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi.
3.5.3.1.1 Observasi
Observasi berarti pengamatan dengan tujuan tertentu (Wardhani, 2008 :
2.23). Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk
menjawab masala-masalah tertentu. Observasi dalam PTK adalah proses dan hasil
atau dampak pembelajaran yang direncanakan sebagai tindakan perbaikan. Ciriciri observasi (Poerwanti, 2008: 3-19) adalah dilakukan untuk mengkaji perilaku
kelas, interaksi antara siswa dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati
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lainnya terutama keterampilan sosial. Hasilnya biasanya berupa jumlah dan sifat
dari masalah perilaku di kelas, yang sering disajikan dalam bentuk grafik.
Observasi dilakukan oleh kolabolator yaitu guru kelas V A SDN Bojong
Salaman 02 Semarang. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan
guru dan aktivitas siswa melalui lembar pengamatan.
3.5.3.1.2 Dokumentasi
Dukumentasi digunakan untuk melihat kembali pembelajaran yang telah
dilakukan melalui video danfotosaatpembelajaran.
3.5.3.1.3 Catatan Lapangan
Catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran berupa
data keterampilan guru dan aktivitas siswa melalui model Think Pair
Shareberbantuan video pembelajaran.
3.5.3.2 Tekniktes
Menurut Ebster’s Collegiate (dalam Poerwanti, 2008 : 4-4) tes adalah
serangkaian pertanyaan atau latihan ataualat lain yang digunakan untuk mengukur
keterampilan, pengetahuan, intelegensia, kemampuan atau bakat yang dimiliki
oleh individu atau kelompok. Teknik tes ini digunakan peneliti untuk mengukur
kognitif siswa melalui tes tertulis.

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA
3.6.1

Data Kuantitatif
Data ini berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif siswa. Jika

penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui
rumus untuk menentukan skor pada siswa. Menurut Poerwanti (2008:6-15) skala
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100 berangkat dari persentase yang mengatikan skor prestasi sebagai proporsi
penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0
sampai 100 persen (%). Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut.
a. Menentukan skor berdasar proporsi
Skor =

x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%)

Dimana:
B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda)
atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk
penguraian).
= skor teoritis
Kriteria ketuntasan minimal (KKM) dikonfirmasikan dalam tabel kriteria
ketuntasan sebagai berikut :
Tabel 3.1
KriteriaKetuntasanHasilBelajar

KKM

Kualifikasi

≥ 60

Tuntas

<60

TidakTuntas

KKM SDN Bojong Salaman 02Semarang 2010-2011
Rata-rata kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Aqib (2010 : 40)
Keterangan:
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x: Mean (rata-rata)
∑ : epsilon (baca jumlah)
X : nilai ke i sampai ke n
∑N : jumlah individu
Untuk menhitung presentase ketuntasan belajar, digunakan rumus
sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tingkat Keberhasilan Belajar

Tingkat Keberhasilan

Arti

>80%

Sangat tinggi

60-79%

Tinggi

40-59%

Sedang

20-39%

Rendah

<20%

Sangat rendah

Dikatakan berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa jika ketuntasan
belajar yaitu minimal 75% (Aqib, 2010 : 41)
3.6.2

Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi keterampilan guru dan

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Kriteria penilaian dalam lembar
observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. MenurutPoerwanti, dkk (2008 :
6.9) dalammengolah data skordapatdilakukanlangkahsebagaiberikut:
1) Menentukan skor terendah
2) Menentukan skor tertinggi
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3) Mencari median
4) Membagi rentan nila menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup dan
kurang)
Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor dengan
cara sebagai berikut :
R = skor terendah
T = skor tertinggi
n = banyaknya skor = ( T- R) + 1
Q2 = median
Letak Q2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap
Q1 = kuartil pertama
Letak Q1 =

( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =

( n +1 ) untuk data ganjil.

Q3 = kuartil ketiga
Letak Q3 = (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = (n + 1) untuk data ganjil
Q4= kuartil keempat = T
Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam
tabel kriteria ketuntasan data kualitatif.
Tabel 3.3
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif

Kriteria Ketuntasan

Skala Penilaian

Kualifikasi

Q3 ≤ skor ≤ T

Sangat Baik

Tuntas

Q2 ≤ skor < Q3

Baik

Tuntas

Q1 ≤ skor < Q2

Cukup

Tidak Tuntas

R ≤ skor < Q1

Kurang

Tidak Tuntas
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(Poerwanti, dkk, 2007:6.9)
3.6.2.1 Penskrorandariketerampilan guru
R = skor terendah = 10

= x 32

T = skor tertinggi = 40

=8

n = banyaknya skor = 31

Jadi Q1 adalah 8 + 10 = 18

Q2 = median

Q3 = kuartil ketiga

Letak Q2 = ( n+1 )

Letak Q3 = (3n + 1 )

= ( 31+1 )

= (93 + 1)

= x 32

=

= 16

= 23,5

Jadi letak Q2 adalah 16 + 10 = 26

Jadi Q3 adalah 23,5 + 10 = 33,5

Letak Q1 =

Q4= kuartil keempat = T = 40

=

(n+1)

x 94

( 31 + 1 )

Tabel 3.4
Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru

Skor

Kriteria

Keterangan

33,5 ≤ skor ≤ 40

Sangat Baik

Tuntas

26 ≤ skor < 33,5

Baik

Tuntas

18 ≤ skor < 26

Cukup

Tidak tuntas

10 ≤ skor < 18

Kurang

Tidak tuntas
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3.6 2 2 Penskroran dari aktivitas siswa
R = skor terendah = 6

= x 20

T = skor tertinggi = 24

=5

n = banyaknya skor = 19

Jadi Q1 adalah 5 + 6 = 11

Q2 = median

Q3 = kuartil ketiga

Letak Q2 = ( n+1 )

Letak Q3 = (3n + 1 )

= ( 19+1 )

= (57 + 1)

= x 20

=

= 10

= 14,5

Jadi letak Q2 adalah 10+ 6 = 16

Jadi Q3 adalah 14,5 + 6 = 20,5

Letak Q1 =

Q4= kuartil keempat = T = 24

=

(n+1)

x 58

( 19 + 1 )

Tabel 3.5
Kriteria Ketuntasan Siswa

Skor

Kriteria

Keterangan

20,5 ≤ skor ≤ 24

Sangat Baik

Tuntas

16 ≤ skor < 20,5

Baik

Tuntas

11 ≤ skor < 16

Cukup

Tidak tuntas

6 ≤ skor < 11

Kurang

Tidak tuntas
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3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN
Penerapan model Think Pair Share dengan menggunakan media video

pada

pembelajaran IPS dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator
sebagai berikut :
a. Mengunakan model Think Pair Shareberbantuan video pembelajaran
keterampilan guru dalam pembelajaran IPS meningkat dengan kriteria
sekurang-kurangnya baik dengan skor minimal 26.
b. Menggunakan model Think Pair Shareberbantuan video pembelajaran
aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS meningkat dengan kriteria sekurangkurangnya baik dengan skor minimal 16.
c. 75% siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Semarang mengalami
ketuntasan hasil belajar, artinya Siswa yang mencapai nilai KKM lebih besar
atau sama dengan 60 dalam pemebelajaran IPS dengan menggunakan model
Think Pair Shareberbantuan video pembelajaran

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN
Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti melakukan penelitian sebanyak
3 siklus. Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan materi
mengidentifikasi peristiwa rengasdengklok, siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 19
Februari 2013 dengan materi mengidentifikasi peristiwa perumusan teks
proklamasi dan mengidentifikasi peristiwa detik-detik proklamasi, siklus 3
dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013 dengan materi Memahami peran
tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan cara menghargai jasa-jasanya.
Berikut ini akan dipaparkan hasil dari penelitian yang terdiri atas keterampilan
guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Melalui model Think Pair Shareberbantuan
Video Pembelajaran pada siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02 Semarang.
Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dideskripsikan tiap-tiap siklus.
4.1.1

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I

4.1.1.1 Perencanaan
Sebelum malakukan tindakan, peneliti perlu mengadakan perencanaan
agar dalam penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang
diharapkan. Kegiatan perencanaan dalam tindakan pada setiap siklus sebagai
berikut :
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Pada siklus I perencanaan yang dilakukan adalah :
4.1.1.1.1 Peneliti menyusun perangkat pembelajaran melalui model
ThinkPairShare berbantuan video pembelajaran. Standar Kompetensi
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam
memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan indonesia dan
Kompetensi Dasar 2.3 Mengahargai jasa dan peranan tokoh perjuangan
dalam memproklamasikan kemerdekaan, dengan indikator 2.2.1
Mengidentifikasi peristiwa rengasdengklok.2.2.2 Menyebutkan tokoh
dalam peristiwa rengasdengklok.
4.1.1.1.2 Mempersiapkan sumber pembelajaran berupa :
a. Silabus kelas V dan standar proses
b. BSE IPS kelas V oleh Reni Yuliati tahun 2008 hal. 130-131
c. BSE IPS kelas V oleh Endang Susilaningsih tahun 2008 hal. 180181
d. BSE IPS kelas V oleh Siti Syamsiyah tahun 2008 hal. 91-92
4.1.1.1.3 Menyiapkan video pembelajaran tentang peristiwa rengasdengklok.
4.1.1.1.4 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
4.1.1.2 Pelaksanaan
Pada siklus I yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 14 Februari 2013
dengan materi mengidentifikasi peristiwa rengasdengklok pada siswa kelas V A
SDN Bojong Salaman 02 Semarang yang berjumlah 28 siswa dari 30. 2 siswa
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tidak berangkat karena sakit. Alokasi waktu 2 x 35 menit yang dimulai pukul
09.30-11.00 Kegiatan pada siklus I meliputi :
4.1.1.2.1 Kegiatan Awal (± 15 menit)
Saat pebelajaran dimulai guru mengucapkan salam, selanjutnya guru
mengkondisikan kelas agar tenang dan merapikan tempat duduk dan menyuruh
ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah itu, guru melakukan presensi. Guru
memberikan apersepsi kepada siswa dengan berupa pertanyaan :” Sebelum
merdeka bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa mana saja?”, setelah siswa
menjawab kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan
pembelajaran yang akan dilaksanakan.
4.1.1.2.2 Kegiatan Inti (± 40 menit)
Pada kegiatan inti dibagi menjadi tiga yaitu :
4.1.1.2.2.1 Eksplorasi
Untuk menggali pengetahuan siswa dan mengajak siswa untuk berfikir,
guru memberikan pertanyaan “peristiwa apa yang terjadi di rengasdengklok pada
saat sebelum terjadi proklamasi?”. Kemudian guru memberikan waktu kepada
siswa untuk berfikir dan mencari jawaban. Setelah itu guru menayangkan video
yang ada kaitanya dengan peristiwa rengasdengklok.
4.1.1.2.2.2 Elaborasi
Guru menjelaskan isi video yang telah ditayangkan. Kemudian guru
meminta siswa untuk berpasang-pasangan dengan teman sebangku. Guru
membagikan lembar diskusi tentang peristiwa rengasdengklok kepada siswa
kemudian siswa berdiskusi untuk mengerjakan lembar diskusi yang telah
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dibagikan. Guru membimbing kelompok dalam melakukan diskusi. Setelah itu
guru meminta kepada kelompok untuk membacakan hasil diskusi di depan kelas
dan kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi yang dibacakan. Guru
mengkondisikan kelas agar tetap kondusif.
4.1.1.2.2.3 Konfirmasi
Guru bersama-sama dengan siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi yang
telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang
belum jelas mengenai pelajaran yang telah dilakukan.
4.1.1.2.3 Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan menutup pelajaran guru melakukan refleksi kegiatan yang
telah dilakukan sejak awal sampai akhir. Kemudian guru menyimpulkan kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya guru membegikan lembat
evaluasi kepada setiap siswa. Setelah selesai guru memberikan tindak lanjut
dengan menyuruh siswa untuk mempelajari pokok bahasan untuk pertemuan
berikutnya.
4.1.1.3 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.1.3.1 Keterampilan Guru
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus I terhadap
keterampilan guru dalam pembelajaran IPS

melalui model Think Pair

Shareberbantuan video pembelajaran mendapat skor 31 dengan persentase 77,5%
dan masuk dalam kriteria baik. Pada siklus I ini guru telah mampu membangun
pengetahuan awal siswa. Guru juga telah membimbing siswa untuk mengikuti
pembelajaran sesuai model Think Pair Share.
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Tabel 4.1
Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Shareberbantuan
video pembelajaran pada siklus I

No
Indikator keterampilan guru
1
Keterampilan membuka pelajaran
2
Keterampilan menggunakan media video
pembelajaran
3
Keterampilan Bertanya
4
Keterampilan menjelaskan
5
Keterampilan mengadakan variasi dengan
menggunakan model Think Pair Share
6
Keterampilan mengelola kelas
7
Keterampilan membimbing diskusi
kelompok
8
Keteramplan membimbing diskusi
kelompok kecil dan perorangan
9
Keterampilan Memberi penguatan
10 Keterampilan menutup pelajaran
Total
Persentase
Keterangan :

Skor
4
3

Kriteria
Baik
Sangat baik

3
3
3

Baik
Baik
Baik

3
3

Baik
Baik

3

Baik

3
3
31

Baik
Baik
Sangat Baik
77.5%

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar pengamatan keterampilan
guru :
Skor
33,5 ≤ skor ≤ 40
26 ≤ skor < 33,5
18 ≤ skor < 26
10 ≤ skor < 18

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar pengamatan keterampilan guru :
Skor
3,5 ≤ skor < 4
2,5 ≤ skor < 3,5
1,5 ≤ skor < 2,5
1 ≤ skor < 1,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
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10
4
3

3

3

3

3

3

3

3

3

1
1
Keterampilan membuka pelajaran
Keterampilan menggunakan media video pembelajaran
Keterampilan Bertanya
Keterampilan menjelaskan
Keterampilan mengadakan variasi dengan
menggunakan model Think-Pair-Share
Keterampilan mengelola kelas
Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Keteramplan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perorangan
Keterampilan Memberi penguatan

Grafik 4.1
Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Shareberbantuan
video pembelajaran pada siklus I

Berdasarkan tabel dan grafik keterampilan guru yang telah dipaparkan
diatas akan diperjelas sebagai berikut :
4.1.1.3.1.1 Keterampilan membuka pelajaran
Pada indikator keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4.
Sebelum

memulai

pembelajaran

guru

sudah

menyiapkan

RPP

dan

mediapembelajaran berupa video pembelajaran materi peristiwa rengasdengklok.
Dalam membuka pembelajaran guru mengkondisikan kelas dan siswa. Guru juga
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menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan rencana kegiatan yang
akan dilakukan agar siswa siap menerima pembelajaran.
4.1.1.3.1.2 Keterampilan menggunakan media video pembelajaran
Pada indikator keterampilan menggunakan media video pembelajaran
memperoleh skor 3. Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran
dapat menarik minat siswa yang berupa video pembelajaran. Media video
pembelajaran sesuai dengan materi yang dibahas yaitu materi peristiwa
rengasdengklok.
4.1.1.3.1.3 Keterampilan bertanya
Pada indikator keterampilan bertanya memperoleh skor 3. Guru dalam
memberikan pertanyaan kepada siswa dengan berusaha menggunakan kalimat
yang mudah dipahami siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk
memikirkan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Guru
memberikan timbal balik yang cepat terhadap jawaban dari siswa.
4.1.1.3.1.4 Keterampilan menjelaskan
Pada indikator keterampilan menjelaskan memperoleh skor 3. Guru dalam
menjelaskan materi menghungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa.
Siswa dibimbing untuk mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah oleh
guru. Namun, hanya beberapa siswa yang berani mengemukakan ide bersama
guru.
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4.1.1.3.1.5 Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan model Think
PairShare
Pada indikator keterampialan mengadakan variasi dengan menggunakan
model Think-Pair-Share memperoleh skor 3.

Guru dalam pembelajaran

menggunakan media yang menarik bagi siswa. Guru tidak hanya berdiam diri
didepan kelas, tapi berkeliling keseluruh kelas. Dalam pembelajaran guru juga
membentuk kelompok kecil untuk memecahkan masalah yang diberikan dengan
bimbingan guru.
4.1.1.3.1.6 Keterampilan mengelola kelas
Pada indikator keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 3. Guru
dalam pembelajaran menciptakan kondisi yang kondusif untuk belajar dengan
mengatur tempat duduk yang tidak rapi. Siswa yang membuat gaduh juga
mendapat teguran dari guru agar siswa yang lain tidak terganggu. Guru juga dapat
mengatur waktu agar pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan..
4.1.1.3.1.7 Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok memperoleh
skor 3. Guru membimbing siswa untuk berkonsentrasi terhadap materi yang akan
didiskusikan dalam diskusi kelompok dan memeberikan kesempatan kepada siswa
untuk menemukan jawaban dari diskusi yang diilakukan. Guru berkeliling ke
setiap kelompok untuk membimbing diskusi. Guru juga meminta kepada siswa
untuk mengemukakan hasil diskusi dihadapan teman.
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4.1.1.3.1.8 Keteramplan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perorangan memperoleh skor 3. Guru membimbing siswa dalam diskusi
kelompok dan menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang paham terhadap
pertanyaan yang ada dalam lembar kerja siswa. Guru memberikan respon positif
terhadap pertanyaan dan jawaban siswa untuk memotivasi.
4.1.1.3.1.9 Keterampilan memberi penguatan
Pada indikator keterampilan memberi penguatan memperoleh skor 3. Guru
dengan segera memberikan penguatan. Penguatan yang diberikan berupa verbal
dengan kata bagus atau dengan tepuk tangan agar siswa lebih termotivasi untuk
berpartisipasi.
4.1.1.3.1.10 Keterampilan menutup pelajaran
Pada indikator keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 3.
Sebelum menutup pelajaran guru melakukan refleksi berupa mengulang kembali
materi yang telah dipelajari sejak awal pembelajaran

dan menyimpulkan

pemelajaran bersama dengan siswa dan menanyakan materi yang belum dipahami.
Guru juga memberikan tindak lanjut yaitu dengan mennyuruh siswa untuk lebih
giat belajar dan mempelajari materi untuk pertemuan yang akan datang.
4.1.1.3.2 Aktivitas Siswa
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus I terhadap aktivitas
siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share berbantuan video
pembelajaran memdapat skor 18,2 dengan persentase 75,8% dengan kriteria baik.
Beberapa siswa telah melakukan aktivitas sesuai indikator yang telah ditentukan.

85

Siswa aktif mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
Think Pair Share berbantuan video pembelajaran.
Tabel 4.2
Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Shareberbantuan
video pembelajaran siklus I

No
1

Indikator aktivitas siswa
Mengamati media video
pembelajaran
2
Bekerja dalam kelompok
3
Mengemukakan pendapat
4
Tanggung jawab terhadap tugas
yang diberikan
5
Menyimak penjelasan materi
6
Antusias dalam mengikuti
pembelajaran dengan model TPS
Total
Persentase
Keterangan :

Rata-rata skor
2,7

Kriteria
Baik

2,8
2,8
3,9

Baik
Baik
Sangat baik

3
3

Baik
Baik

18,2

Baik
75,8%

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar pengamatan aktivitas siswa
Skor
20,5 ≤ skor ≤ 24
16 ≤ skor < 20,5
11 ≤ skor < 16
6 ≤ skor < 11

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar pengamatan aktivitas siswa:
Skor
3,5 ≤ skor < 4
2,5 ≤ skor < 3,5
1,5 ≤ skor < 2,5
1 ≤ skor < 1,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
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Mengamati media video
pembelajaran

4,5
3,9

4
3,5
3

2,7

2,8

2,8

Bekerja dalam kelompok
3

3

Mengemukakan pendapat

2,5
Tanggung jawab terhadap
tugas yang diberikan

2
1,5

Menyimak penjelasan materi

1
0,5

Antusias dalam mengikuti
pembelajaran dengan model
TPS

0

Grafik 4.2
Aktivitas siswa dalam pembelajaan IPS melalui model ThingPairShare
berbantuan video pembelajaran siklus I
Berdasarkan tabel dan grafik aktivitas siswa yang telah dipaparkan di atas
akan diperjelas sebagai berikut :
4.1.1.3.2.1 Mengamati media video pembelajaran
Pada indikator

aktivitas siswa mengamati media video pembelajaran

memperoleh rata-rata kelas dengan skor 2,7. Siswa antusias terhadap media video
yang ditayangkan. Selain memperhatikan video siswa juga mendengarkan
penjelasan dari guru. Saat penayangan video siswa mendengarkan dengan
seksama apa yang ada dalam video tersebut.
4.1.1.3.2.2 Bekerja dalam kelompok
Pada indikator aktivitas siswa bekerja dalam kelompok memperoleh ratarata kelas dengan skor 2,8. Siswa ikut membahas permasalahan yang disampaikan
oleh

guru

dan membantu memecahkan masalah yang diberikan. Terdapat

beberapa siswa aktif mengemukakan pendapat.
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4.1.1.3.2.3 Mengemukakan pendapat
Pada indikator aktivitas siswa mengemukakan pendapat memperoleh ratarata kelas dengan skor 2,8. Siswa bertanya tentang hal yang belum dipahami.
Siswa menanggapi pendapat dari teman yang lain dan menjawab pertanyaan bila
teman yang lain belum mampu menjawab.
4.1.1.3.2.4 Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
Pada indikator aktivitas siswa tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3,9. Siswa dalam mengerjakan
diskusi kelompok dengan penuh tanggung jawab. Siswa mengerjakan dengan
tepat waktu dan bersemangat ketika ditunjuk untuk membacakan hasil diskusi .
Siswa mengerjakan tugas yang diberikan dan dalam mengerjakan tenang dan tidak
bergurau.
4.1.1.3.2.5 Menyimak penjelasan materi
Pada indikator aktivitas siswa menyimak penjelasan materi meperoleh ratarata kelas dengan skor 3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru dan
menayakan hal-hal yang belum jelas. Siswa mencatat hal-hal yang dianggap
penting.
4.1.1.3.2.6 Antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan model Think Pair
Share
Pada indikator aktivitas siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran
dengan model Think Pair Share memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3. Siswa
antusias mengikuti pembelajaran, siswa mengikuti setiap tahap pembelajaran
dengan bersemangat.
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4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I dengan materi
mengidentifikasi

peristiwa

rengasdengklok

melalui

model

Think

Pair

Shareberbantuan video pembelajaran sebagai berikut :
a) Rata-rata nilai pada siklus I adalah 68,43
b) Nilai terendah adalah 50
c) Nilai tertinggi adalah 96
d) Siswa yang belum tuntas sesuai KKM adalah 12 siswa
e) Siswa yang tuntas sesuai KKM adalah 18 siswa
f) Persentase ketuntasan adalah 63%
Berikut lebih jelas dapat dilihat pada grafik batang di bawah ini :
Hasil Belajar
120
80

siswa tuntas KKM

96

100
68,43

63%

siswa belum
tuntas KKM

50

60
40

18

20

12

0

Grafik 4.3
Hasil belajar siswa siklus I

Berdasarkan

grafik

diatas

bahwa

persentase

ketuntasan

belajar

memperoleh 63% hal ini belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 75%.
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Nilai terendah adalah 50 dan tertinggi adalah 96. Hasil belajar siswa pada siklus I
ini belum mencapai target dan perlu perbaikan pada siklus II.
4.1.1.4 Refleksi
Reflesi dilakukan pada siklus I untuk menganalisis masalah-masalah yang
muncul saat pembelajaran berlangsung. Hal ini juga dapat dilihat dari data yang
diperoleh saat siklus I. Berdasarkan analisis data dan temuan langsung saat
pembelajaran masala-masalah yang ditemukan sebagai berikut :
a. Dalam keterampilan menggunakan media video pembelajaran, ada satu
diskriptor yang belum tampak, yaitu guru belum mampu menarik perhatian
siswa.
b. Dalam keterampilan bertanya, ada satu diskritor yang belum tampak, yaitu
guru belum menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dimerngerti.
c. Dalam keterampilan menjelaskan, ada satu diskriptor yang belum tampak,
yaitu guru belum manggunakan bahasa yang mudah dimengerti siswa.
d. Dalam keterampilan mengadakan variasi, ada satu diskriptor yang belum
tampak, yaitu guru belum mampu mengajak siswa berpartisipasi.
e. Dalam keterampilan mengelola kelas, ada satu diskriptor yang belum tampak,
yaitu guru belum menciptakan kondisi belajar yang optimal.
f. Dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok, ada satu diskroptor
belum tampak, yaitu guru belum memusatkan perhatian siswa.
g. Dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, ada satu diskriptor
belum tampak, yaitu guru belum memberikan penguatan pada siswa.
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h. Dalam keterampilan memberikan penguatan, ada satu diskriptor yang belum
tampak, yaitu guru belum memberikan penguatan dengan simbol.
i. Dalam keterampilan menutup pelajaran ada satu diskriptor yang belum
tampak, yaitu guru belum memberikan tindak lanjut.
j. Media pembelajaran kurang menarik perhatian siswa.
k. Siswa kurang aktif menanggapi hasil diskusi kelompok yang lain.
l. Hasil evaluasi siswa yang diatas KKM adalah 63%. Hail ini belum mencapai
ketuntasan yang diharapkan.
4.1.1.5 Revisi
Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan dalam refleksi siklus I, ada
beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh peneliti untuk melaksanakan siklus II agar
mencapai target yang diharapkan yaitu :
a. Dalam keterampilan media video pembelajaran, guru harus menggunakan
media video yang mampu menarik perhatian siswa.
b. Dalam keterampilan bertanya, guru harus menggunakan kalimat yang jelas
dan mudah dimerngerti.
c. Dalam keterampilan menjelaskan, guru harus manggunakan bahasa yang
mudah dimengerti siswa.
d. Dalam keterampilan mengadakan variasi, guru harus mampu mengajak siswa
berpartisipasi.
e. Dalam keterampilan mengelola kelas, guru harus menciptakan kondisi belajar
yang optimal.
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f. Dalam

keterampilan

membimbing

diskusi

kelompok,

guru

harus

memusatkan perhatian siswa.
g. Dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, guru harus
memberikan penguatan pada siswa.
h. Dalam keterampilan memberikan penguatan, guru harus memberikan
penguatan dengan simbol.
i. Dalam keterampilan menutup pelajaran, guru harus memberikan tindak
lanjut.
j. Meningkatkan kualitas video pembelajaran agar lebih menarik perhatian
siswa.
k. Siswa diikutsertakan dalam

membuat kesimpulan pembelajaran dengan

memberikan pertanyaan kepada siswa tentang pelajaran yang telah
dilaksanakan.
Dari perolehan data pada siklus I dapat dilihat pada Rekap sebagai berikut:
Tabel 4.3
Rekap perolehan data pada siklus I

No

Pencapaian

Siklus I

1

Keterampilan Guru

31

2

Aktivitas Siswa

18,2

3

Hasil Belajar Siswa

63%
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Dapat dilhat juga dalam grafik sebagai berikut :

siklus I
80

63.16%

60
31

40

18,2

20

siklus I

0
Keterampilan
Guru

Aktivitas Siswa

Hasil Belajar

Grafik 4.4
Rekap perolehan data pada siklus I

Hasil yang diperoleh pada siklus I belum sesuai dengan yang diharapkan
dan perlu perbaikan pada siklus II.
4.1.2

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II

4.1.2.1 Perencanaan
Pada siklus II perencanaan yang dilakukan adalah :
4.1.2.1.1 Peneliti menyusun perangkat pembelajaran

dengan

model

ThinkPairShare berbantuan video pembelajaran. Standar Kompetensi 2.
Menghargai

peranan

tokoh

pejuang

dan

masyarakat

dalam

memepersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan indonesia dan
Kompetensi Dasar 2.3 Mengahargai jasa dan peranan tokoh perjuangan
dalam

memproklamasikan

kemerdekaan,

dengan

indikator

2.3.3

Mengidentifikasi peristiwa perumusan teks proklamasi dan 2.3.4
Mengidentifikasi detik-detik proklamasi kemerdekaan.
4.1.2.1.2 Mempersiapkan sumber pembelajaran berupa :
a. Silabus kelas V dan standar proses
b. BSE IPS kelas V oleh Reni Yuliati tahun 2008 hal. 130-131
c. BSE IPS kelas V oleh Endang Susilaningsih tahun 2008 hal. 182-186
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d. BSE IPS kelas V oleh Siti Syamsiyah tahun 2008 hal. 92-93
4.1.2.1.3 Menyiapkan video pembelajaran tentang peristiwa perumusan teks
proklamasi dan detik-detik proklamasi.
4.1.2.1.4 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
4.1.2.2 Pelaksanaan
Pada siklus II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Februari
2013 dengan materi mengidentifikasi peristiwa perumusan teks proklamasi dan
peristiwa detik-detik proklamasi pada siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02
Semarang yang berjumlah 29 siswa dari 20 siswa. 1 siswa tidak berangkat karena
sakit. Alokasi waktu 2 x 35 menit yang dimulai pukul 09.15-10.30. Kegiatan pada
siklus II meliputi :
4.1.2.2.1 Kegiatan Awal (± 15 menit)
Saat pebelajaran dimulai guru mengucapkan salam, selanjutnya guru
mengkondisikan kelas agar tenang dan merapikan tempat duduk dan menyuruh
ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah itu, guru melakukan presensi. Guru
memberikan apersepsi kepada siswa dengan membacakan proklamasi di depan
kelas dan ditirukan semua siswa, kemudian guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dan menjelaskan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru juga
memberikan motivasi kepada siswa agar antusias mengikuti pembelajaran.
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4.1.2.2.2 Kegiatan Inti (± 40 menit)
Pada kegiatan inti dibagi menjadi tiga yaitu :
4.1.2.2.2.1 Eksplorasi
Untuk menggali pengetahuan siswa dan mengajak siswa untuk berfikir,
guru

memberikan

pertanyaan

“mengapa

bangsa

indonesia

perlu

memproklamasikan kemerdekaan?”. Kemudian guru memberikan waktu kepada
siswa untuk berfikir dan mencari jawaban. Setelah itu guru memberikan
pertanyaan yang ada kaitannya dengan tayangan video tentang perumusan teks
proklamasi dan detik-detik proklamasi.
4.1.2.2.2.2 Elaborasi
Guru menjelaskan isi video yang telah ditayangkan dengan menjawab
pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian guru meminta siswa
untuk berpasang-pasangan dengan teman sebangku. Guru membagikan lembar
kerja siswa tentang perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi kepada
siswa kemudian siswa berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang
telah dibagikan. Guru membimbing kelompok dalam melakukan diskusi. Setelah
itu guru meminta kepada kelompok untuk membacakan hasil diskusi di depan
kelas dan kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi yang dibacakan. Guru
memberikan penghargaan berupa tepuk tangan kepada kelompok yang mau
membacakan hasil diskusinya. Guru mengkondisikan kelas agar tetap kondusif.
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4.1.2.2.2.3 Konfirmasi
Guru bersama-sama dengan siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi yang
telah dilakukan. Guru juga Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang
belum jelas mengenai pelajaran yang telah dilakukan.
4.1.2.2.3 Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan menutup pelajaran guru melakukan refleksi kegiatan yang
telah dilakukan sejak awal sampai akhir. Kemudian guru menyimpulkan kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya guru membegikan lembat
evaluasi kepada setiap siswa. Setelah selesai mengumpulkan hasil pekerjaan
siswa, guru memberikan tindak lanjut dengan menyuruh siswa untuk mempelajari
pokok bahasan untuk pertemuan berikutnya.
4.1.2.3 DeskripsiObservasi Proses Pembelajaran
4.1.2.3.1 Keterampilan Guru
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus II terhadap
keterampilan guru dalam pembelajaran IPS

melalui model Think Pair

Shareberbantuan video pembelajaran mendapat skor 33 dengan persentase 82,5
% dan masuk dalam kriteria sangat baik. Guru mampu mengaktifkan
pembelajaran agan berjalan partisipatif. Guru juga telah menciptakan kondisi
belajar yang kondusif. Guru dalam melakukan pembelajaran telah sesuai langkah
– langkah pembelajaran model Think Pair Share berbantuan video pembelajaran.
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Tabel 4.4
Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Shareberbantuan
video pembelajaran pada siklus II

No
Indikator keterampilan guru
1
Keterampilan membuka pelajaran
2
Keterampilan menggunakan media video
pembelajaran
3
Keterampilan Bertanya
4
Keterampilan menjelaskan
5
Keterampilan mengadakan variasi dengan
menggunakan model Think-Pair-Share
6
Keterampilan mengelola kelas
7
Keterampilan membimbing diskusi kelompok
8
Keteramplan membimbing diskusi kelompok
kecil dan perorangan
9
Keterampilan Memberi penguatan
10 Keterampilan menutup pelajaran
Total
Persentase
Keterangan :

Skor
4
3

Kriteria
Sangat baik
Baik

3
4
3

Baik
Sangat Baik
Baik

3
3
4

Baik
Baik
Baik

3
3
33

Baik
Baik
Sangat baik
82,5%

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar pengamatan keterampilan
guru

Skor
33,5 ≤ skor ≤ 40
26 ≤ skor < 33,5
18 ≤ skor < 26
10 ≤ skor < 18

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar pengamatan keterampilan guru :
Skor
3,5 ≤ skor < 4
2,5 ≤ skor < 3,5
1,5 ≤ skor < 2,5
1 ≤ skor < 1,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
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10
4

4
3

4

3

3

3

3

3

3

1
1
Keterampilan membuka pelajaran
Keterampilan menggunakan media video pembelajaran
Keterampilan Bertanya
Keterampilan menjelaskan
Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan
model Think-Pair-Share
Keterampilan mengelola kelas
Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Keteramplan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perorangan
Keterampilan Memberi penguatan
Keterampilan menutup pelajaran

Grafik 4.5
Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model ThinkPairShareberbantuan
video pembelajaran pada siklus II

Berdasarkan tabel dan grafik keterampilan guru yang telah dipaparkan
diatas akan diperjelas sebagai berikut :
4.1.2.3.1.1 Keterampilan membuka pelajaran
Pada indikator keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4.
Sebelum memulai pembelajaran guru sudah menyiapkan RPP dan media berupa
video pembelajaran detik-detik proklamasi. Saat membuka pembelajaran guru
mengkondisikan kelas dan siswa. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran
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dan menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan agar siswa siap
menerima pembelajaran.
4.1.2.3.1.2 Keterampilan menggunakan media video pembelajaran
Pada indikator keterampilan menggunakan media video pembelajaran guru
memperoleh skor 3. Guru dalam menggunakan media pembelajaran bertujuan
untuk menarik minat siswa untuk memperhatikan video. Media video sesuai
dengan materi yang dibahas. Media video tersebutditayangkan dengan bantuan
LCD proyektor sehingga dapat dilihat oleh seluruh siswa di dalam kelas dengan
jelas.
4.1.2.3.1.3 Keterampilan bertanya
Pada indikator keterampilan bertanya memperoleh skor 3. Guru dalam
memberikan pertanyaan kepada siswa dengan menggunakan kalimat yang
sederhana agar anak didik mampu memahami pertanyaan dengan benar, selain
itu guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban.
Guru memberikan respon yang cepat terhadap semua jawaban siswa.
4.1.2.3.1.4 Keterampilan menjelaskan
Pada indikator keterampilan menjelaskan memperoleh skor 4. Guru dalam
menjelaskan materi mengbungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa
sebelumnya. Siswa mengemukakan pendapat dengan bantuan dari guru.
4.1.2.3.1.5 Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan model
Think-Pair-Share
Pada indikator keterampialan mengadakan variasi dengan menggunakan
model Think-Pair-Share guru memperoleh skor 3.

Guru dalam melakukan
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pemebelajaran menggunakan media yang menarik bagi siswa. Guru berkeliling
keseluruh kelas sehingga kelas lebih terkendali. Dalam pembelajaran guru juga
membentuk kelompok diskusi untuk memecahkan masalah yang diberikan dengan
bimbingan guru. Siswa ikut dilibatkan dalam dalam kegiatan pembelajaran.
4.1.2.3.1.6 Keterampilan mengelola kelas
Pada indikator keterampilan mengelola kelas guru memperoleh skor 3. Guru
dalam pembelajaran menciptakan kondisi yang optimal untuk belajar dengan
mengatur tempat duduk yang tidak rapi. Guru menegur siswa yang mebuat gaduh,
agar tidak mengganggu teman yang lain. Guru juga dapat melakukan
pembelajaran sesuai alokasi waktu yang ditentukan.
4.1.2.3.1.7 Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Pada

indikator

keterampilan

membimbing

diskusi

kelompok

guru

memperoleh skor 3. Guru berusaha untuk siswa untuk memusatkan perhatian
terhadap materi yang akan dibahas dalam diskusi dan, memeberikan kesempatan
kepada siswa untuk menemukan jawaban dari diskusi yang diilakukan. Setelah
selesai melakukan diskusi, siswa diminta untuk mengemukakan hasil diskusinya,
siswa yang lain diminta untuk menanggapi presentasi temannnya.
4.1.2.3.1.8 Keteramplan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perorangan guru memperoleh skor 4. Guru menjelaskan cara mengerjakan lembar
diskusi, guru juga menjelaskan peraturan diskusi kelompok. Guru membimbing
siswa dalam diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang
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paham terhadap pertanyaan yang ada dalam lembar diskusi. Guru memberikan
penguatan terhadap siswa yang telah mengemukaan pendapat.
4.1.2.3.1.9 Keterampilan memberi penguatan
Pada indikator keterampilan memberi penguatan memperoleh skor 3. Guru
dalam memberikan penguatan dengan segera dan bentuk penguatan berupa verbal
dengan kata bagus atau dengan tepuk tangan. Selain itu guru juga memberikan
simbol kepada siswa yeng mau mengemukakan pendapat dan mau membacakan
hasil diskusi kedepan kelas.
4.1.2.3.1.10 Keterampilan menutup pelajaran
Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru memperoleh skor 3.
Guru sebelum menutup pelajaran melakukan refleksi dengan mengulang kembali
materi yang telah dilakaukan sejak awal pembelajaran dan membimbing siswa
untuk menyimpulkan pemelajaran bersama dengan siswa. Guru juga memberikan
tindak lanjut yaitu mennyuruh siswa untuk lebih giat belajar dan mempelajari
materi untuk pertemuan yang akan datang.
4.1.2.3.2 Aktivitas Siswa
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus II terhadap aktivitas
siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share berbantuan video
pembelajaran memdapat skor 19,73 dengan persentase 82,2% dengan kriteria
baik. Pada siklus II ini aktivitas siswa telah mengalami peningkatan. Sebagian
besar siswa telah aktif dalam pembelajaran. Siswa belajar dengan tenang, namun
masih terdapat beberapa siswa yang masih membuat gaduh.
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Tabel 4.5
Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Shareberbantuan
video pembelajaran siklus 2

No
1
2
3
4
5
6

Indikator aktivitas siswa
Mengamati media video
pembelajaran
Bekerja dalam kelompok
Mengemukakan pendapat
Tanggung jawab terhadap tugas
yang diberikan
Menyimak penjelasan materi
Antusias dalam mengikuti
pembelajaran dengan model TPS
Total
Persentase
Keterangan :

Rata-rata skor
3,03

Kriteria
Baik

3,2
3,5
4

Baik
Baik
Sangat Baik

3
3

Baik
Baik

19,73

Baik
82,2%

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar pengamatan aktivitas siswa
Skor
20,5 ≤ skor ≤ 24
16 ≤ skor < 20,5
11 ≤ skor < 16
6 ≤ skor < 11

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar pengamatan aktivitas siswa:
Skor
3,5 ≤ skor < 4
2,5 ≤ skor < 3,5
1,5 ≤ skor < 2,5
1 ≤ skor < 1,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
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Mengamati media video
pembelajaran

4,5
4
4

Bekerja dalam kelompok

3,5
3,5

3,02

3,2

3

3

3

Mengemukakan pendapat

2,5
Tanggung jawab terhadap
tugas yang diberikan

2
1,5

Menyimak penjelasan
materi

1
0,5

Antusias dalam mengikuti
pembelajaran dengan
model TPS

0

Grafik 4.6
Aktivitas siswa dalam pembelajaan IPS melalui model ThingPairShareberbantuan video
pembelajaran siklus II

Berdasarkan tabel dan grafik aktivitas siswa yang telah dipaparkan di atas
akan diperjelas sebagai berikut :
4.1.2.3.2.1 Mengamati media video pembelajaran
Pada indikator

aktivitas siswa mengamati media video pembelajaran

memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3,02. Siswa antusias terhadap media
video yang ditayangkan beberapa siswa nampak mencatat bagian yang penting.
Saat penayangan video peristiwa detik-detik proklamasi siswa mendengarkan
dengan seksama apa yang ada dalam video tersebut.
4.1.2.3.2.2 Bekerja dalam kelompok
Pada indikator aktivitas siswa bekerja dalam kelompok memperoleh ratarata kelas dengan skor 3,2. Siswa ikut berpartisipasi membahas permasalahan
seputar

peristiwa

detik-detik

mengemukakan pendapat.

proklamasi.

Sebagian

siswa

juga

aktif
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4.1.2.3.2.3 Mengemukakan pendapat
Pada indikator aktivitas siswa mengemukakan pendapat memperoleh ratarata kelas dengan skor 3,5. Siswa bertanya kepada guru saat mereka belum
paham tentang tugas yang diberikan. Siswa mau menerima pendapat dari teman
yang lain dan menjawab pertanyaan bila apa pertanyaan.
4.1.2.3.2.4 Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
Pada indikator aktivitas siswa tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan memperoleh rata-rata kelas dengan skor 4. Siswa dalam mengerjakan
diskusi dengan kelompoknya tepat waktu dan antusias bila ditunjuk untuk
membacakan hasil diskusi. Setiap siswa aktif berpartisipasi terhadap tugaas
diskusinya.
4.1.2.3.2.5 Menyimak penjelasan materi
Pada indikator aktivitas siswa menyimak penjelasan materi meperoleh ratarata kelas dengan skor 3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru dan
menayakan hal-hal yang belum jelas. Siswa juga menayakan hal-hal yang belum
jelas kepada guru.
4.1.2.3.2.6 Antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan model Think Pair
Share
Pada indikator aktivitas siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran
dengan model Think Pair Share memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3. Siswa
antusias kepada materi dan semangat untuk memecahkan masalah yang diberikan
guru. Siswa aktif dalam melakukan diskusi dengan kelompok berpasangan serta
aktif menjawab pertanyaan dari guru.
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4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus II dengan materi
mengidentifikasi peristiwa rengasdengklok melalui model Think Pair Share
berbantuan video pembelajaran sebagai berikut :
a) Rata-rata nilai pada siklus II adalah 76,7
b) Nilai terendah adalah 50
c) Nilai tertinggi adalah 96
d) Siswa yang belum tuntas sesuai KKM adalah 8 siswa
e) Siswa yang tuntas sesuai KKM adalah 22 siswa
f) Persentase ketuntasan adalah 76%
Berikut lebih jelas dapat dilihat pada grafik batang di bawah ini :

Hasil Belajar
120
100
80
60
40
20
0

96
76,7

siswa
siswa tuntas
tuntas KKM
KKM

76%
50
22

siswa belum tuntas
KKM

8

Grafik 4.7
Hasil belajar siswa siklus II

Berdasarkan

grafik

diatas

bahwa

persentase

ketuntasan

belajar

memperoleh 76% hal ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 75%.
Nilai terendah adalah 50 dan tertinggi adalah 96. Hasil belajar siswa pada siklus II
ini telah mencapai target dan akan lebih maksimal pada siklus III.
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4.1.2.4 Refleksi
Reflesi dilakukan pada siklus II untuk menganalisis masalah-masalah yang
muncul saat pembelajaran berlangsung. Hal ini juga dapat dilihat dari data yang
diperoleh saat siklus II. Berdasarkan analisis data dan temuan langsung saat
pembelajaran masala-masalah yang ditemukan sebagai berikut :
a. Dalam keterampilan menggunakan media video pembelajaran, ada satu
diskriptor yang belum tampak, yaitu guru belum mampu menarik perhatian
siswa.
b. Dalam keterampilan bertanya, ada satu diskritor yang belum tampak, yaitu
guru belum menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dimerngerti.
c. Dalam keterampilan mengadakan variasi, ada satu diskriptor yang belum
tampak, yaitu guru belum mampu mengajak siswa berpartisipasi.
d. Dalam keterampilan mengelola kelas, ada satu diskriptor yang belum tampak,
yaitu guru belum menciptakan kondisi belajar yang optimal.
e. Dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok, ada satu diskroptor
belum tampak, yaitu guru belum memusatkan perhatian siswa.
f. Dalam keterampilan memberikan penguatan, ada satu diskriptor yang belum
tampak, yaitu guru belum memberikan penguatan dengan simbol.
g. Dalam keterampilan menutup pelajaran ada satu diskriptor yang belum tampak,
yaitu guru belum memberikan tindak lanjut.
h. Belum semua siswa ikut menyimpulkan pembelajaran.
i. Hasil evaluasi siswa yang diatas KKM adalah 76%. Hal ini telah mencapai
ketuntasan yang diharapkan, tetapi masih ingin ditingkatkan pada siklus ketiga.
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4.1.2.5 Revisi
Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan dalam refleksi siklus I, ada
beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh peneliti untuk melaksanakan siklus II agar
mencapai target yang diharapkan yaitu :
a. Dalam keterampilan media video pembelajaran, guru harus menggunakan
media video yang mampu menarik perhatian siswa.
b. Dalam keterampilan bertanya, guru harus menggunakan kalimat yang jelas
dan mudah dimerngerti.
c. Dalam keterampilan mengadakan variasi, guru harus mampu mengajak siswa
berpartisipasi.
d. Dalam keterampilan mengelola kelas, guru harus menciptakan kondisi belajar
yang optimal.
e. Dalam

keterampilan

membimbing

diskusi

kelompok,

guru

harus

memusatkan perhatian siswa.
f. Dalam keterampilan memberikan penguatan, guru harus memberikan
penguatan dengan simbol.
g. Dalam keterampilan menutup pelajaran, guru harus memberikan tindak
lanjut.
h. Menarik partisipasi siswa agar ikut berperan aktif dalam kegiatan
pembelajaran.
i. Meningkatkan hasil belajar, agar memperoleh ketuntasan yang lebih
maksimal.
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Dari perolehan data pada siklus I dapat dilihat pada Rekap sebagai berikut
Tabel 4.6
Rekap perolehan data pada siklus II

Pencapaian
No

Siklus I

Siklus II

1

Keterampilan Guru

31

33

2

Aktivitas Siswa

18,2

18,73

3

Hasil Belajar Siswa

63%

76%

Dapat dilhat juga dalam grafik sebagai berikut :
76%

80
70

63%

60
50
40

31 33

siklus I

30

Siklus II

18,218,73

20
10
0

Keterampilan Aktivitas Siswa
Guru

Hasil Belajar

Grafik 4.8
Rekap perolehan data pada siklus II

Hasil yang diperoleh pada siklus II mengalami peningkatan dari pada
perolehan pada siklus I.
4.1.3

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III

4.1.3.1 Perencanaan
Pada siklus III perencanaan yang dilakukan adalah :
4.1.3.1.1

Peneliti

menyusun

perangkat

pembelajaran

melaui

model

ThinkPairShare berbantuan video pembelajaran. Standar Kompetensi 2.
Menghargai

peranan

memepersiapkan

dan

tokoh

pejuang

mempertahankan

dan

masyarakat

kemerdekaan

dalam

indonesia
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danKompetensi Dasar 2.3 Mengahargai jasa dan peranan tokoh
perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan, dengan Indikator
2.3.5 Memahami tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan cara
menghargai jasa-jasanya,2.3.6 Menyebutkan peran tokoh penting dalam
proklamasi kemerdekaan.
4.1.3.1.2 Mempersiapkan sumber pembelajaran berupa :
a. Silabus kelas V dan standar proses
b. BSE IPS kelas V oleh Reni Yuliati tahun 2008 hal. 131-134
c. BSE IPS kelas V oleh Endang Susilaningsih tahun 2008 hal. 187-190
d. BSE IPS kelas V oleh Siti Syamsiyah tahun 2008 hal. 93-94
4.1.3.1.3 Menyiapkan video pembelajaran tentang tokoh-tokoh pahlawan
proklamasi dan menghargai jasa-jasanya.
4.1.3.1.4 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
4.1.3.2 Pelaksanaan
Pada siklus III yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggai 23 Februari
2013 dengan materi Memahami tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan
cara menghargai jasa-jasanya pada siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02
Semarang yang berjumlah 29 siswa dari 30 siswa. 1 siswa tidak berangkat karena
sakit. Alokasi waktu 2 x 35 menit yang dimulai pukul 09.15-10.30. Kegiatan pada
siklus III meliputi :
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4.1.3.2.1 Kegiatan Awal (± 15 menit)
Saat pebelajaran dimulai guru mengucapkan salam, selanjutnya guru
mengkondisikan kelas agar tenang dan merapikan tempat duduk dan menyuruh
ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah itu, guru melakukan presensi. Guru
memberikan apersepsi kepada siswa dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang yang
terlibat dalam proklamasi, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan menjelaskan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru juga memberikan
motivasi kepada siswa agar antusias mengikuti pembelajaran.
4.1.3.2.2 Kegiatan Inti (± 40 menit)
Pada kegiatan inti dibagi menjadi tiga yaitu :
4.1.3.2.2.1 Eksplorasi
Untuk menggali pengetahuan siswa dan mengajak siswa untuk berfikir,
guru memberikan pertanyaan “bagaimana cara kita untuk menghargai peranan
tokoh dalam proklamasi?”. Kemudian guru memberikan waktu kepada siswa
untuk berfikir dan mencari jawaban. Setelah itu guru memberikan pertanyaan
yang ada kaitannya dengan tayangan video tentang perumusan teks proklamasi
dan detik-detik proklamasi.
4.1.3.2.2.2 Elaborasi
Guru menjelaskan isi video yang telah ditayangkan dengan menjawab
pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian guru meminta siswa
untuk berpasang-pasangan dengan teman sebangku. Guru membagikan lembar
diskusi tentang tokoh penting dalam proklamasi dan menghargai peran tokoh
proklamasi kepada siswa kemudian siswa berdiskusi untuk mengerjakan lembar
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diskusi yang telah dibagikan. Guru membimbing kelompok dalam melakukan
diskusi. Setelah itu guru meminta kepada kelompok untuk membacakan hasil
diskusi di depan kelas dan kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi yang
dibacakan. Guru memberikan penghargaan berupa gambar senyum kepada
kelompok yang mau membacakan hasil diskusinya. Guru mengkondisikan kelas
agar tetap kondusif.
4.1.3.2.2.3 Konfirmasi
Guru bersama-sama dengan siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi yang
telah dilakukan. Guru juga Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang
belum jelas mengenai pelajaran yang telah dilakukan.
4.1.3.2.3 Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan menutup pelajaran guru melakukan refleksi kegiatan yang
telah dilakukan sejak awal sampai akhir. Kemudian guru menyimpulkan kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya guru membegikan lembat
evaluasi kepada setiap siswa. Setelah selesai guru memberikan tindak lanjut
dengan menyuruh siswa untuk belajar dengan rajin.
4.1.3.3 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.3.3.1 Keterampilan Guru
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus III terhadap
keterampilan guru dalam pembelajaran IPS

melalui model Think Pair

Shareberbantuan video pembelajaran mendapat skor 35 dengan persentase 87,5%
dan masuk dalam kriteria sangat baik. Pada siklus III ini keterampilan guru
mengalami peningkatan. Guru melakukan pembelajaran dengan baik dan benar
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sesuai langkah pembelajaran. Guru mampu mengkondisikan siswa agar aktif
mengikuti pembelajaran. Sesekali guru menegur siswa yang berbuat gaduh agar
tidak mengganggu teman yang lain. Guru juga mampu membimbing siswa agar
aktif menanggapi hasil presentasi siswa lain.
Tabel 4.7
Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Shareberbantuan
video pembelajaran pada siklus III

No

1

Indikator keterampilan guru
Keterampilan membuka pelajaran
2
Keterampilan menggunakan media video
pembelajaran
3
Keterampilan Bertanya
4
Keterampilan menjelaskan
5
Keterampilan mengadakan variasi dengan
menggunakan model Think-Pair-Share
6
Keterampilan mengelola kelas
7
Keterampilan membimbing diskusi
kelompok
8
Keteramplan membimbing diskusi
kelompok kecil dan perorangan
9
Keterampilan Memberi penguatan
10
Keterampilan menutup pelajaran
Total
Persentase
Keterangan :

Skor
4
4

Kriteria
Sangat baik
Sangat baik

3
4
3

Sangat baik
Baik
Sangat baik

4
3

Baik
Baik

4

Baik

3
4
36

Sangat baik
Sangat Baik
Sangat Baik
90%

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar pengamatan keterampilan
guru.

Skor
33,5 ≤ skor ≤ 40
26 ≤ skor < 33,5
18 ≤ skor < 26
10 ≤ skor < 18

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
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Klasifikasi kategori nilai untuk lembar pengamatan keterampilan guru :
Skor
3,5 ≤ skor < 4
2,5 ≤ skor < 3,5
1,5 ≤ skor < 2,5
1 ≤ skor < 1,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

10
4

4

4

4

3

3

4
3

4
3

1
1
Keterampilan membuka pelajaran
Keterampilan menggunakan media video pembelajaran
Keterampilan Bertanya
Keterampilan menjelaskan
Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan
model Think-Pair-Share
Keterampilan mengelola kelas
Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Keteramplan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perorangan
Keterampilan Memberi penguatan
Keterampilan menutup pelajaran

Grafik 4.9
Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Shareberbantuan
video pembelajaran pada siklus III

Berdasarkan tabel dan grafik keterampilan guru yang telah dipaparkan
diatas akan diperjelas sebagai berikut :
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4.1.3.3.1.1 Keterampilan membuka pelajaran
Pada indikator keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4.
Sebelum memulai pembelajaran guru sudah menyiapkan RPP dan media. Dalam
membuka pembelajaran guru mengkondisikan kelas dan siswa. Guru juga
menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan rencana kegiatan yang
akan dilakukan agar siswa siap menerima pembelajaran. Agar memacu minat
siswa guru juga memberikan motivasi.
4.1.3.3.1.2 Keterampilan menggunakan media video pembelajaran
Pada indikator keterampilan menggunakan media video pembelajaran
memperoleh skor 4. Guru dalam menggunakan media pembelajaran dapat
menarik minat siswa yang berupa video. Media video sesuai dengan materi yang
dibahas. Media video tersebut dapat dilihat oleh seluruh siswa di dalam kelas
dengan jelas.
4.1.3.3.1.3 Keterampilan bertanya
Pada indikator keterampilan bertanya memperoleh skor 3. Guru dalam
memberikan pertanyaan kepada siswa telah menggunakan kalimat yang jelas dan
memberi kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan
yang diberikan oleh guru. Guru memberikan respon dengan segera atas jawaban
siswa.
4.1.3.3.1.4 Keterampilan menjelaskan
Pada indikator keterampilan menjelaskan memperoleh skor 4. Guru dalam
menjelaskan materi menghbungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa
sebelumnya. Siswa mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah dengan
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bimbingan oleh guru. Guru dalam menjelaskan dengan memberikan contoh sesuai
dengan materi.
4.1.3.3.1.5 Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan model
Think-Pair-Share
Pada indikator keterampialan mengadakan variasi dengan menggunakan
model Think-Pair-Share memperoleh skor 3.

Guru dalam pemebelajaran

menggunakan media yang menarik bagi siswa. Guru berkeliling keseluruh kelas.
Dalam pembelajaran guru juga membentuk kelompok kecil untuk memecahkan
masalah yang diberikan dengan bimbingan guru. Siswa dibimbing untuk
berpartisipasi dalam pembelajaran.
4.1.3.3.1.6 Keterampilan mengelola kelas
Pada indikator keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 4. Guru
dalam pembelajaran menciptakan kondisi yang optimal untuk belajar dengan
mengatur tempat duduk yang tidak rapi. Sisw a yang melakukan perilaku
menyimpang juga mendapat teguran dari guru agar siswa yang lain tidak
terganggu. Guru juga dapat mengatur waktu agar pembelajaran sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan..
4.1.3.3.1.7 Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok memperoleh
skor 3. Guru membimbing siswa untuk berkonsentrasi terhadap materi yang akan
dibahas dalam diskusi dan memeberikan kesempatan kepada siswa untuk
menemukan jawaban dari diskusi yang diilakukan. Guru juga meminta kepada
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siswa untuk mengemukakan pendapat hasil diskusi. Dan siswa yang lain
menanggapi jawaban temannya.
4.1.3.3.1.8 Keteramplan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perorangan memperoleh skor 4. Guru membimbing siswa dalam diskusi
kelompok dan menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang paham terhadap
pertanyaan yang ada dalam lembar diskusi siswa. Setiap siswa mengeluarkan
pendapat guru selalu memberikan penguatan untuk memotifasi siswa.
4.1.3.3.1.9 Keterampilan memberi penguatan
Pada indikator keterampilan memberi penguatan memperoleh skor 3. Guru
dalam memberikan penguatan dengan segera dan bentuk penguatan berupa verbal
dengan kata bagus atau dengan tepuk tangan. Selain itu guru juga memberikan
simbol

kepada

siswa

yeng

mau

mengemukakan

pendapat

dan

mau

membacakanhasil diskusi kedepan kelas.
4.1.3.3.1.10 Keterampilan menutup pelajaran
Pada indikator keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 4. Guru
sebelum menutup pelajaran melakukan refleksi berupa mengulang kembali
kegiatan yang telah dilakaukan sejak awal pembelajaran dan menyimpulkan
pemelajaran bersama dengan siswa. Guru juga memberikan tindak lanjut yaitu
mennyuruh siswa untuk lebih giat belajar dan mempelajari materi untuk
pertemuan yang akan datang.
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4.1.3.3.2 Aktivitas Siswa
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus III terhadap aktivitas
siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share berbantuan video
pembelajaran memdapat skor 21,3 dengan persentase 88,75% dengan kriteria
baik. Pada siklus III ini aktivitas siswa mengalami peningkatan. Hanya terdapat
beberapa siswa yang masih membuat gaduh. Sebagian besar siswa telah mampu
mengikuti langkah –langkah pembelajaran dengan aktif tanpa bimbingan dari
guru. Siswa mulai terbiasa belajar dengan model pembelajaran Think Pair Share
Tabel 4.8
Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Think Pair Share dengan
berbantuan pembelajaran siklus 3

No

Indikator aktivitas siswa

1
2
3
4

Mengamati media video pembelajaran
Bekerja dalam kelompok
Mengemukakan pendapat
Tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan
5
Menyimak penjelasan materi
6
Antusias dalam mengikuti pembelajaran
dengan model TPS
Total
Persentase
Keterangan :

Rata-rata
skor
3,1
3,3
3,6
4

Kriteria
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

3,7
3,6

Sangat Baik
Sangat Baik

21,3

Sangat Baik
88,75%

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar pengamatan aktivitas siswa
Skor
20,5 ≤ skor ≤ 24
16 ≤ skor < 20,5
11 ≤ skor < 16
6 ≤ skor < 11

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
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Klasifikasi kategori nilai untuk lembar pengamatan aktivitas siswa:
Skor
3,5 ≤ skor < 4
2,5 ≤ skor < 3,5
1,5 ≤ skor < 2,5
1 ≤ skor < 1,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

4,5
4
4
3,5

3,6
3,1

4
3,7

Mengamati media video
pembelajaran
Bekerja dalam kelompok

3,3

3

Mengemukakan pendapat

2,5
Tanggung jawab terhadap
tugas yang diberikan

2
1,5

Menyimak penjelasan materi

1
0,5

Antusias dalam mengikuti
pembelajaran dengan model
TPS

0

Grafik 4.10
Aktivitas siswa dalam pembelajaan IPS melalui model Think PairShare berbantuan
video pembelajaran siklus III

Berdasarkan tabel dan grafik aktivitas siswa yang telah dipaparkan di
atas akan diperjelas sebagai berikut :
4.1.3.3.2.1 Mengamati media video pembelajaran
Pada indikator

aktivitas siswa mengamati media video pembelajaran

memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3,1. Siswa antusias terhadap media video
yang ditayangkan siswa memgamati bagian yang penting. Saat penayangan video
siswa mendengarkan dengan seksama apa yang ada dalam video tersebut. Sesekali
siswa juga berdiskusi tentang isi video dengan teman sebangkunya.
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4.1.3.3.2.2 Bekerja dalam kelompok
Pada indikator aktivitas siswa bekerja dalam kelompok memperoleh ratarata kelas dengan skor 3,3. Siswa ikut membahas permasalahan yang disampaikan
oleh guru dan membantu memecahkan masalah yang diberikan. Beberapa siswa
aktif mengemukakan pendapat.
4.1.3.3.2.3 Mengemukakan pendapat
Pada indikator aktivitas siswa mengemukakan pendapat memperoleh ratarata kelas dengan skor 3,6. Siswa bertanya kepada guru apabila belum paham
tentang materi yang diajarkan. Siswa menerima pendapat dari teman yang lain dan
menjawab pertanyaan bila ada pertanyaan.
4.1.3.3.2.4 Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
Pada indikator aktivitas siswa tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan memperoleh rata-rata kelas dengan skor 4. Siswa dalam mengerjakan
diskusi dengan kelompoknya tepat waktu dan aktif bila ditunjuk untuk
menyampaikan hasil diskusi didepan kelas. Siswa mengerjakan tugas dengan
tenang dan tidak mengganggu teman yang lain.
4.1.3.3.2.5 Menyimak penjelasan materi
Pada indikator aktivitas siswa menyimak penjelasan materi meperoleh
rata-rata kelas dengan skor 3,7. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru
dengan sunggung-sungguh dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Ada
beberapa siswa saling bertanya dengan teman sebangku tentang masalah yang
dipelajari.
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4.1.3.3.2.6 Antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan model Think Pair
Share
Pada indikator aktivitas siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran
dengan model Think Pair Share memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3,6.
Siswa antusias kepada materi yang diajarkan karena menggunakan media yang
manarik dan semangat untuk memecahkan masalah yang diberikan guru. Siswa
aktif menjawab setiap pertanyaan dari guru. Siswa sudah mulai terbiasa dengan
kegiatan pembelajaran dengan model TPS. Diskusi dengan teman sebangku juga
berjalan dengan lancar. Pada tahap “share” siswa antusias untuk menyajikan hasil
diskusinya.
4.1.3.3.3 Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus III dengan materi
mengidentifikasi

peristiwa

rengasdengklok

melalui

Shareberbantuan video pembelajaran sebagai berikut :
a) Rata-rata nilai pada siklus III adalah 81,1
b) Nilai terendah adalah 58
c) Nilai tertinggi adalah 96
d) Siswa yang belum tuntas sesuai KKM adalah 4 siswa
e) Siswa yang tuntas sesuai KKM adalah 26 siswa
f) Persentase ketuntasan adalah 88%

model

Think

Pair
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Berikut lebih jelas dapat dilihat pada grafik batang di bawah ini :

Hasil Belajar
120
100
80
60
40
20
0

81,8

96

siswa tuntas KKM

88%
58
26
4

siswa belum tuntas
KKM

Grafik 4.11
Hasil belajar siswa siklus III

Berdasarkan

grafik

diatas

bahwa

persentase

ketuntasan

belajar

memperoleh 88%. Nilai terendah adalah 58 dan tertinggi adalah 96. Hasil belajar
siswa pada siklus III ini sudah mencapai target yang diharapakan yaitu melebihi
dari 75%. Siswa yang tidak tuntas KKM adalah 4 siswa dan yang tuntas adalah 26
siswa.
4.1.3.4 Refleksi
Pada siklus III ini kegiatan pembelajaran secara keseluruhan sudah sangat
baik. Dapat dilihat dari skor keterampilan guru yang memperoleh 36 dengan
kriteria sangat baik, skor aktivitas siswa yang memperoleh 21,3 dengan kriteria
sangat baik, dan hasil belajar yang mencapai 88% siswa yang tuntas KKM
melebihi yang diharapkan 75%. Pembelajaran yang dilakukan dengan media
video yang membuat antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran. Guru
melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan siswa melakukan diskusi untuk
menemukan jawaban. Guru membimbing siswa agar aktif menanggapi hasil
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presentasi dari siswa lain agar menciptakan kondisi belajar yang pastisipatif. Guru
bersikap tegas terhadap siswa yang membuat kegaduhan agar tidak mengganggu
teman yang lain. Siswa bekerja sama dengan teman untuk mengeluarkan
pendapat. Siswa telaf aktif menanggapi hasil diskusi siswa lain. Walaupun sudah
mencapai yang diharapkan, perbaikan kualitas pembelajaran tetap harus dilakukan
untuk pembelajaran selanjutnya agar mendapat hasil yang optimal. Guru harus
selalu kreatif dalam pembelajaran dan selalu tanggap terhahadap segala sesuatu
yang terjadi pada siswa.
Berikut adalah perolehan data dari siklus I, II, dan III tentang keterampilan
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
Tabel 4.9
Rekap Perolehan Data Dari Siklus I, II, dan III

No

Pencapaian

Siklus I

Siklus II

Siklus III

1

Keterampilan guru

31

33

36

2

Aktivitas siswa

18,2

18,73

21,3

3

Hasil belajar siswa

63%

76%

88%

Dapat dilhat juga dalam grafik sebagai berikut :

100

88%
76%

80
63%
60
40

siklus 1
31

33

siklus 2

36

siklus 3

18,2 18,73 21,3

20
0
keterampilan guru

aktivitas siswa

hasil belajar

Grafik 4.12
Rekap perolehan data pada siklus III
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Dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa perolehan dari keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar mengalami peningkatan dari siklus I, II, dan III.
Akan diuraikan dalam pembahsan berikut ini.

4.2 PEMBAHASAN
4.2.1

Pemaknaan Temuan Penelitian
Pembahasan ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan yaitu

melalui observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar.
Dilakukan dalam 3 siklus pada pembelajaran IPS melalui model Think Pair
Shareberbantuan video pembelajaran.
4.2.1.1 Hasil Keterampilan Guru
Mengajar merupakan usaha yang sangat kompleks, sehingga sulit untuk
menetukan tentang bagaimanakah mengajar yang baik itu. Pelaksanaan interaksi
belajar mengajar yang baik dapat menjadi petunjuk tentang pengetahuan seorang
guru

dalam

mengakumulasi

dan

mengaplikasikansegala

pengetahuan

keguruannya.( Sadirman A.M, 1986:195)
Keterampilan guru yang dikaji pada penelitian ini ada 10, yaitu : (1)
keterampilan membuka pelajaran, (2) keterampilan menggunakan video
pembelajaran, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan menjelaskan, (5)
Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan model Think-Pair-Share,
(6) keterampilan mengelola kelas, (7) Keterampilan membimbing diskusi
kelompok, (8) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perseorangan, (9) keterampilan memberi penguatan, dan (10) keterampilan
menutup pelajaran. Berikut ini akan diuraikan tiap siklus.
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4.2.1.1.1 Siklus I
4.2.1.1.1.1 Keterampilan membuka pelajaran
Pada indikator keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4.
Sebelum

memulai

pembelajaran

guru

sudah

menyiapkan

RPP

dan

mediapembelajaran berupa video pembelajaran materi peristiwa rengasdengklok.
Dalam membuka pembelajaran guru mengkondisikan kelas dan siswa. Guru juga
menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan rencana kegiatan yang
akan dilakukan agar siswa siap menerima pembelajaran.
4.2.1.1.1.2 Keterampilan menggunakan media video pembelajaran
Pada indikator keterampilan menggunakan media video pembelajaran
memperoleh skor 3. Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran
dapat menarik minat siswa yang berupa video pembelajaran. Media video
pembelajaran sesuai dengan materi yang dibahas yaitu materi peristiwa
rengasdengklok.
4.2.1.1.1.3 Keterampilan bertanya
Pada indikator keterampilan bertanya memperoleh skor 3. Guru dalam
memberikan pertanyaan kepada siswa dengan berusaha menggunakan kalimat
yang mudah dipahami siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk
memikirkan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Guru
memberikan timbal balik yang cepat terhadap jawaban dari siswa.
4.2.1.1.1.4 Keterampilan menjelaskan
Pada indikator keterampilan menjelaskan memperoleh skor 3. Guru dalam
menjelaskan materi menghungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa.
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Siswa dibimbing untuk mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah oleh
guru. Namun, hanya beberapa siswa yang berani mengemukakan ide bersama
guru.
4.2.1.1.1.5. Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan model
ThinkPairShare
Pada indikator keterampialan mengadakan variasi dengan menggunakan
model Think Pair Share memperoleh skor 3.

Guru dalam pemebelajaran

menggunakan media yang menarik bagi siswa. Guru tidak hanya berdiam diri
didepan kelas, tapi berkeliling keseluruh kelas. Dalam pembelajaran guru juga
membentuk kelompok kecil untuk memecahkan masalah yang diberikan dengan
bimbingan guru.
4.2.1.1.1.6. .Keterampilan mengelola kelas
Pada indikator keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 3. Guru
dalam pembelajaran menciptakan kondisi yang kondusif untuk belajar dengan
mengatur tempat duduk yang tidak rapi. Siswa yang membuat gaduh juga
mendapat teguran dari guru agar siswa yang lain tidak terganggu. Guru juga dapat
mengatur waktu agar pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan..
4.2.1.1.1.7.Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok memperoleh
skor 3. Guru membimbing siswa untuk berkonsentrasi terhadap materi yang akan
didiskusikan dalam diskusi kelompok dan memeberikan kesempatan kepada siswa
untuk menemukan jawaban dari diskusi yang diilakukan. Guru berkeliling ke
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setiap kelompok untuk membimbing diskusi. Guru juga meminta kepada siswa
untuk mengemukakan hasil diskusi dihadapan teman.
4.2.1.1.1.8 Keteramplan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perorangan memperoleh skor 3. Guru membimbing siswa dalam diskusi
kelompok dan menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang paham terhadap
pertanyaan yang ada dalam lembar kerja siswa. Guru memberikan respon positif
terhadap pertanyaan dan jawaban siswa untuk memotivasi.
4.2.1.1.1.9 Keterampilan memberi penguatan
Pada indikator keterampilan memberi penguatan memperoleh skor 3. Guru
dengan segera memberikan penguatan. Penguatan yang diberikan berupa verbal
dengan kata bagus atau dengan tepuk tangan agar siswa lebih termotivasi untuk
berpartisipasi.
4.2.1.1.1.10 Keterampilan menutup pelajaran
Pada indikator keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 3.
Sebelum menutup pelajaran guru melakukan refleksi berupa mengulang kembali
materi yang telah dipelajari sejak awal pembelajaran

dan menyimpulkan

pemelajaran bersama dengan siswa dan menanyakan materi yang belum dipahami.
Guru juga memberikan tindak lanjut yaitu dengan mennyuruh siswa untuk lebih
giat belajar dan mempelajari materi untuk pertemuan yang akan datang.
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4.2.1.1.2 Siklus II
4.2.1.1.2.1 Keterampilan membuka pelajaran
Pada indikator keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4.
Sebelum memulai pembelajaran guru sudah menyiapkan RPP dan media berupa
video pembelajaran detik-detik proklamasi. Saat membuka pembelajaran guru
mengkondisikan kelas dan siswa. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran
dan menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan agar siswa siap
menerima pembelajaran.
4.2.1.1.2.2 Keterampilan menggunakan media video pembelajaran
Pada indikator keterampilan menggunakan media video pembelajaran guru
memperoleh skor 3. Guru dalam menggunakan media pembelajaran bertujuan
untuk menarik minat siswa untuk memperhatikan video. Media video sesuai
dengan materi yang dibahas. Media video tersebutditayangkan dengan bantuan
LCD proyektor sehingga dapat dilihat oleh seluruh siswa di dalam kelas dengan
jelas.
4.2.1.1.2.3 Keterampilan bertanya
Pada indikator keterampilan bertanya memperoleh skor 3. Guru dalam
memberikan pertanyaan kepada siswa dengan menggunakan kalimat yang
sederhana agar anak didik mampu memahami pertanyaan dengan benar, selain
itu guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban.
Guru memberikan respon yang cepat terhadap semua jawaban siswa.
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4.2.1.1.2.4 Keterampilan menjelaskan
Pada indikator keterampilan menjelaskan memperoleh skor 4. Guru dalam
menjelaskan materi mengbungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa
sebelumnya. Siswa mengemukakan pendapat dengan bantuan dari guru.
4.2.1.1.2.5 Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan model
ThinkPairShare
Pada indikator keterampialan mengadakan variasi dengan menggunakan
model Think Pair Share guru memperoleh skor 3.

Guru dalam melakukan

pemebelajaran menggunakan media yang menarik bagi siswa. Guru berkeliling
keseluruh kelas sehingga kelas lebih terkendali. Dalam pembelajaran guru juga
membentuk kelompok diskusi untuk memecahkan masalah yang diberikan dengan
bimbingan guru. Siswa ikut dilibatkan dalam dalam kegiatan pembelajaran.
4.2.1.1.2.6 Keterampilan mengelola kelas
Pada indikator keterampilan mengelola kelas guru memperoleh skor 3. Guru
dalam pembelajaran menciptakan kondisi yang optimal untuk belajar dengan
mengatur tempat duduk yang tidak rapi. Guru menegur siswa yang mebuat gaduh,
agar tidak mengganggu teman yang lain. Guru juga dapat melakukan
pembelajaran sesuai alokasi waktu yang ditentukan.
4.2.1.1.2.7 Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Pada

indikator

keterampilan

membimbing

diskusi

kelompok

guru

memperoleh skor 3. Guru berusaha untuk siswa untuk memusatkan perhatian
terhadap materi yang akan dibahas dalam diskusi dan, memeberikan kesempatan
kepada siswa untuk menemukan jawaban dari diskusi yang diilakukan. Setelah
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selesai melakukan diskusi, siswa diminta untuk mengemukakan hasil diskusinya,
siswa yang lain diminta untuk menanggapi presentasi temannnya.
4.2.1.1.2.8 Keteramplan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perorangan guru memperoleh skor 4. Guru menjelaskan cara mengerjakan lembar
diskusi, guru juga menjelaskan peraturan diskusi kelompok. Guru membimbing
siswa dalam diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang
paham terhadap pertanyaan yang ada dalam lembar diskusi. Guru memberikan
penguatan terhadap siswa yang telah mengemukaan pendapat.
4.2.1.1.2.9 Keterampilan memberi penguatan
Pada indikator keterampilan memberi penguatan memperoleh skor 3. Guru
dalam memberikan penguatan dengan segera dan bentuk penguatan berupa verbal
dengan kata bagus atau dengan tepuk tangan. Selain itu guru juga memberikan
simbol kepada siswa yeng mau mengemukakan pendapat dan mau membacakan
hasil diskusi kedepan kelas.
4.2.1.1.2.10 Keterampilan menutup pelajaran
Pada indikator keterampilan menutup pelajaran guru memperoleh skor 3.
Guru sebelum menutup pelajaran melakukan refleksi dengan mengulang kembali
materi yang telah dilakaukan sejak awal pembelajaran dan membimbing siswa
untuk menyimpulkan pemelajaran bersama dengan siswa. Guru juga memberikan
tindak lanjut yaitu mennyuruh siswa untuk lebih giat belajar dan mempelajari
materi untuk pertemuan yang akan datang.
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4.2.1.1.3 Siklus III
4.2.1.1.3.1 Keterampilan membuka pelajaran
Pada indikator keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4.
Sebelum memulai pembelajaran guru sudah menyiapkan RPP dan media. Dalam
membuka pembelajaran guru mengkondisikan kelas dan siswa. Guru juga
menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan rencana kegiatan yang
akan dilakukan agar siswa siap menerima pembelajaran. Agar memacu minat
siswa guru juga memberikan motivasi.
4.2.1.1.3.2 Keterampilan menggunakan media video pembelajaran
Pada indikator keterampilan menggunakan media video pembelajaran
memperoleh skor 4. Guru dalam menggunakan media pembelajaran dapat
menarik minat siswa yang berupa video. Video sesuai dengan materi yang
dibahas. Media video tersebut dapat dilihat oleh seluruh siswa di dalam kelas
dengan jelas.
4.2.1.1.3.3 Keterampilan bertanya
Pada indikator keterampilan bertanya memperoleh skor 3. Guru dalam
memberikan pertanyaan kepada siswa telah menggunakan kalimat yang jelas dan
memberi kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan
yang diberikan oleh guru. Guru memberikan respon dengan segera atas jawaban
siswa.
4.2.1.1.3.4 Keterampilan menjelaskan
Pada indikator keterampilan menjelaskan memperoleh skor 4. Guru dalam
menjelaskan materi menghbungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa
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sebelumnya. Siswa mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah dengan
bimbingan oleh guru. Guru dalam menjelaskan dengan memberikan contoh sesuai
dengan materi.
4.2.1.1.3.5 Keterampilan mengadakan variasi dengan menggunakan model
Think-Pair-Share
Pada indikator keterampialan mengadakan variasi dengan menggunakan
model Think-Pair-Share memperoleh skor 3.

Guru dalam pemebelajaran

menggunakan media yang menarik bagi siswa. Guru berkeliling keseluruh kelas.
Dalam pembelajaran guru juga membentuk kelompok kecil untuk memecahkan
masalah yang diberikan dengan bimbingan guru. Siswa dibimbing untuk
berpartisipasi dalam pembelajaran.
4.2.1.1.3.6 Keterampilan mengelola kelas
Pada indikator keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 4. Guru
dalam pembelajaran menciptakan kondisi yang optimal untuk belajar dengan
mengatur tempat duduk yang tidak rapi. Siswa yang melakukan perilaku
menyimpang juga mendapat teguran dari guru agar siswa yang lain tidak
terganggu. Guru juga dapat mengatur waktu agar pembelajaran sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan..
4.2.1.1.3.7 Keterampilan membimbing diskusi kelompok
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok memperoleh
skor 3. Guru membimbing siswa untuk berkonsentrasi terhadap materi yang akan
dibahas dalam diskusi dan memeberikan kesempatan kepada siswa untuk
menemukan jawaban dari diskusi yang diilakukan. Guru juga meminta kepada
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siswa untuk mengemukakan pendapat hasil diskusi. Dan siswa yang lain
menanggapi jawaban temannya.
4.2.1.1.3.8 Keteramplan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan
Pada indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan
perorangan memperoleh skor 4. Guru membimbing siswa dalam diskusi
kelompok dan menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang paham terhadap
pertanyaan yang ada dalam lembar diskusi siswa. Setiap siswa mengeluarkan
pendapat guru selalu memberikan penguatan untuk memotifasi siswa.
4.2.1.1.3.9 Keterampilan memberi penguatan
Pada indikator keterampilan memberi penguatan memperoleh skor 3. Guru
dalam memberikan penguatan dengan segera dan bentuk penguatan berupa verbal
dengan kata bagus atau dengan tepuk tangan. Selain itu guru juga memberikan
simbol

kepada

siswa

yeng

mau

mengemukakan

pendapat

dan

mau

membacakanhasil diskusi kedepan kelas.
4.2.1.1.3.10 Keterampilan menutup pelajaran
Pada indikator keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 4. Guru
sebelum menutup pelajaran melakukan refleksi berupa mengulang kembali
kegiatan yang telah dilakaukan sejak awal pembelajaran dan menyimpulkan
pemelajaran bersama dengan siswa. Guru juga memberikan tindak lanjut yaitu
mennyuruh siswa untuk lebih giat belajar dan mempelajari materi untuk
pertemuan yang akan datang.
Data keterampilan guru dari siklus I-III mengalami kenaikan. Pada pada
siklus I memperoleh skor 31 denagn persentase 77,5% pada siklus II memperoleh
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skor 33 dengan persentase 82,5% dan pada siklus III memperoleh skor 36 dengan
persentase 90%. Hal ini menunjukan keterampilan guru pada pembelajaran IPS
melalui Think-Pair-Share dengan menggunakan media video pembelajran setiap
siklus mengalami peningkatan.
Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 31. Dalam pembelajaran
masih banyak kekurangan . Guru dalam pembukakan pembelajaran belum ada
motivasi dan dalam penyampainya tujuan dan rencana kegiatan terlalu cepat.
Kegiatan belajar siswa dapat terjadi apabila siswa ada perhatian dan dorongan
terhadap stimulus belajar. Untuk itu maka guru harus berupaya menimbulkan dan
mempertahankan perhatian

dan dorongan siswa melakukan kegiatan belajar.

Upaya memberikan dorongan pada siswa dapat dilakukan pada saat sebelum
mengajar dimulai (Nana Sudjana 1987:160). Dalam memberikan pertanyaan guru
karang memberi waktu untuk berfikir kepada siswa dan pengkondisian kelas yang
belum maksimal sehingga pembelajaran belum maksimal. Guru masih kelihatan
kaku dan kurang menguasai suasana. Dalam pemberian penguatan hanya masih
verbal saja belum memberikan dalam bentuk simbol atau hadiah. Menurut
Skinner (dalam Rifa’i dan Anni 2009:111), hadiah dapat meningkatkan
probabilitas timbulnya respons. Suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai
penguatan atau tidak adalah tergantung dari efek yang ditimbulkan. Penguatan
dalam bentuk simbol atau hadiah dapan mendorong siswa untuk lebih semangat
dan aktif dalam belajar. Kegiatan

menyimpulkan pembelajaran guru kurang

melibatkan siswa. Guru sebagai fasilitator, siswa yang melakukan. Selain itu,
Guru dalam memberikan bimbingsn diskusi belum merata.

133

Keterampilan guru pada siklus II memperoleh skor 33 dengan kriteria
sangat baik. Pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan tapi
masih ada yang perlu diperhatikan. Dalam memberikan penjelasan guru masih
terlalu cepat dalam menjelaskan. Guru harus mampu mengatur intonasi dan tempo
dalam menjelaskan agar siswa mengerti tentang apa yang dijelaskan.
Keterampilan guru pada siklus III memperoleh skor 36 dengan kriteria
sangat baik. Secara keseluruhan pembelajaran berjalan dengan yang diharapakan.
Guru dalam membuka pelajaran memberikan motivasi. Menurut Slavin (dalam
Ahmad Rifa’i dan Anni, 2009:186) Dalam pembelajaran hendaknya mampu
meningkatkan motivasi interinsik sebanyak mungkin. Hal ini berarti bahwa
pendidik harus mampu menarik minat dan meningkatkan hasrat ingin tau peserta
didik terhadap materi yang disajikan . pembelajaran yang dilakukan menggunakan
video pembelajaran sebagai media. Media pembelajaran adalah alat/wahana yang
digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian
pesan pembelajaran(Ahmad Rifa’i dan Anni, 2009:196). Guru membangun
pengetahuan siswa dengan menayakan sesuatu yang berkaitan dengan materi, hal
juga sesuai dengan model Think Pair Share yang salah satu tahapannya adalah
Think yaitu berfikir untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Guru
mengkondisikan

kelas

agar

siswa

siap

menerima

pembelajaran

dan

mengkondisikan pembelajaran agar tetap kondusif. Guru memberikan bimbingan
pada siswa saat melakukan diskusi secara merata kepada semua kelompok. Agar
siswa aktif dalam pembelajaran siswa guru memberikan penguatan atau
penghargaan kepada siswa yang aktif dalam pembelajaran. Untuk mengahiri
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pembelajaran guru melakukan menutup pembelajaran dengan merefleksi dan
membuat kesimpulan. Siswa diberi soal evaluasi untuk mengetahui hasil dari
pembelajaran dan memberikan tindak lanjut agar siswa mempelajari materi yang
selanjutnya.
4.2.1.2 Aktivitas Siswa
Menurut Sadirman A.M ( 1986:96) belajar adalah berbuat, berbuat untuk
mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar jika tidak ada
aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat
penting didalam interaksi belajar mengajar .
Sekolah merupakan salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian,
disekolah

merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas (sardiman am,

1986:101).Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu
indikator

adanya

keinginan

siswa

untuk

belajar

(http://ipotes.wordpress.com/2008/05/24/ prestasi-belajar/). Semakin siswa aktif,
interaksi anatara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru

akan semakin

banyak. Aktifitas yang muncul akibat dari keinginan dari dalam siswa atau dari
stimulus dari guru yang membentuk pengetahuan dan keterampialan yang
mengarah pada peningkatan hasil belajar siswa. Guru yang memegang kendali
aktivitas siswa agar tidak menyimpang atau menggangu teman yang lain.
Aktivitas siswa dalam penelitian ini ada 6, didasarkan pada metode dan
media yang di gunakan. Indkator aktivitas siswa yang diamati yaitu : (1)
Mengamati media video pembelajaran, (2) Bekerja dalam kelompok, (3)
Mengemukakan pendapat, (4) Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan ,
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(5) Menyimak penjelasan materi (6) Antusias dalam mengikuti pembelajaran
dengan model TPS. Berikut akan diuraikan pada setiap siklus.
4.2.1.2.1 Siklus I
4.2.1.2.1.1 Mengamati media video pembelajaran
Pada indikator

aktivitas siswa mengamati media video pembelajaran

memperoleh rata-rata kelas dengan skor 2,7. Siswa antusias terhadap media video
yang ditayangkan. Selain memperhatikan video siswa juga mendengarkan
penjelasan dari guru. Saat penayangan video siswa mendengarkan dengan
seksama apa yang ada dalam video tersebut.
4.2.1.2.1.2 Bekerja dalam kelompok
Pada indikator aktivitas siswa bekerja dalam kelompok memperoleh ratarata kelas dengan skor 2,8. Siswa ikut membahas permasalahan yang disampaikan
oleh

guru

dan membantu memecahkan masalah yang diberikan. Terdapat

beberapa siswa aktif mengemukakan pendapat.
4.2.1.2.1.3 Mengemukakan pendapat
Pada indikator aktivitas siswa mengemukakan pendapat memperoleh ratarata kelas dengan skor 2,8. Siswa bertanya tentang hal yang belum dipahami.
Siswa menanggapi pendapat dari teman yang lain dan menjawab pertanyaan bila
teman yang lain belum mampu menjawab.
4.2.1.2.1.4 Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
Pada indikator aktivitas siswa tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3,9. Siswa dalam mengerjakan
diskusi kelompok dengan penuh tanggung jawab. Siswa mengerjakan dengan
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tepat waktu dan bersemangat ketika ditunjuk untuk membacakan hasil diskusi .
Siswa mengerjakan tugas yang diberikan dan dalam mengerjakan tenang dan tidak
bergurau.
4.2.1.2.1.5 Menyimak penjelasan materi
Pada indikator aktivitas siswa menyimak penjelasan materi meperoleh ratarata kelas dengan skor 3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru dan
menayakan hal-hal yang belum jelas. Siswa mencatat hal-hal yang dianggap
penting.
4.2.1.2.1.6 Antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan model Think Pair
Share
Pada indikator aktivitas siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran
dengan modelThink Pair Share memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3. Siswa
antusias mengikuti pembelajaran, siswa mengikuti setiap tahap pembelajaran
dengan bersemangat.
4.2.1.2.2 Siklus II
4.2.1.2.2.1 Mengamati media video pembelajaran
Pada indikator

aktivitas siswa mengamati media video pembelajaran

memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3,02. Siswa antusias terhadap media
video yang ditayangkan beberapa siswa nampak mencatat bagian yang penting.
Saat penayangan video peristiwa detik-detik proklamasi siswa mendengarkan
dengan seksama apa yang ada dalam video tersebut.
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4.2.1.2.2.2 Bekerja dalam kelompok
Pada indikator aktivitas siswa bekerja dalam kelompok memperoleh ratarata kelas dengan skor 3,2. Siswa ikut berpartisipasi membahas permasalahan
seputar

peristiwa

detik-detik

proklamasi.

Sebagian

siswa

juga

aktif

mengemukakan pendapat.
4.2.1.2.2.3 Mengemukakan pendapat
Pada indikator aktivitas siswa mengemukakan pendapat memperoleh ratarata kelas dengan skor 3,5. Siswa bertanya kepada guru saat mereka belum
paham tentang tugas yang diberikan. Siswa mau menerima pendapat dari teman
yang lain dan menjawab pertanyaan bila apa pertanyaan.
4.2.1.2.2.4 Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
Pada indikator aktivitas siswa tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan memperoleh rata-rata kelas dengan skor 4. Siswa dalam mengerjakan
diskusi dengan kelompoknya tepat waktu dan antusias bila ditunjuk untuk
membacakan hasil diskusi. Setiap siswa aktif berpartisipasi terhadap tugaas
diskusinya.
4.2.1.2.2.5 Menyimak penjelasan materi
Pada indikator aktivitas siswa menyimak penjelasan materi meperoleh ratarata kelas dengan skor 3. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru dan
menayakan hal-hal yang belum jelas. Siswa juga menayakan hal-hal yang belum
jelas kepada guru.
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4.2.1.2.2.6 Antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan modelThink Pair
Share
Pada indikator aktivitas siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran
dengan model Think Pair Share memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3. Siswa
antusias kepada materi dan semangat untuk memecahkan masalah yang diberikan
guru. Siswa aktif dalam melakukan diskusi dengan kelompok berpasangan serta
aktif menjawab pertanyaan dari guru.
4.2.1.2.3 Siklus III
4.2.1.2.3.1 Mengamati media video pembelajaran
Pada indikator

aktivitas siswa mengamati media video pembelajaran

memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3,1. Siswa antusias terhadap media video
yang ditayangkan siswa memgamati bagian yang penting. Saat penayangan video
siswa mendengarkan dengan seksama apa yang ada dalam video tersebut. Sesekali
siswa juga berdiskusi tentang isi video dengan teman sebangkunya.
4.2.1.2.3.2 Bekerja dalam kelompok
Pada indikator aktivitas siswa bekerja dalam kelompok memperoleh ratarata kelas dengan skor 3,3. Siswa ikut membahas permasalahan yang disampaikan
oleh guru dan membantu memecahkan masalah yang diberikan. Beberapa siswa
aktif mengemukakan pendapat.
4.2.1.2.3.3 Mengemukakan pendapat
Pada indikator aktivitas siswa mengemukakan pendapat memperoleh ratarata kelas dengan skor 3,6. Siswa bertanya kepada guru apabila belum paham
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tentang materi yang diajarkan. Siswa menerima pendapat dari teman yang lain dan
menjawab pertanyaan bila ada pertanyaan.
4.2.1.2.3.4 Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
Pada indikator aktivitas siswa tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan memperoleh rata-rata kelas dengan skor 4. Siswa dalam mengerjakan
diskusi dengan kelompoknya tepat waktu dan aktif bila ditunjuk untuk
menyampaikan hasil diskusi didepan kelas. Siswa mengerjakan tugas dengan
tenang dan tidak mengganggu teman yang lain..
4.2.1.2.3.5 Menyimak penjelasan materi
Pada indikator aktivitas siswa menyimak penjelasan materi meperoleh
rata-rata kelas dengan skor 3,7. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru
dengan sunggung-sungguh dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Ada
beberapa siswa saling bertanya dengan teman sebangku tentang masalah yang
dipelajari.
4.2.1.2.3.6 Antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan model Think Pair
Share
Pada indikator aktivitas siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran
dengan model Think Pair Share memperoleh rata-rata kelas dengan skor 3,6.
Siswa antusias kepada materi yang diajarkan karena menggunakan media yang
manarik dan semangat untuk memecahkan masalah yang diberikan guru. Siswa
aktif menjawab setiap pertanyaan dari guru. Siswa sudah mulai terbiasa dengan
kegiatan pembelajaran dengan model Think Pair Share. Diskusi dengan teman
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sebangku juga berjalan dengan lancar. Pada tahap “share” siswa antusias untuk
menyajikan hasil diskusinya.
Pada siklus I aktivitas siswa memperoleh skor 18,2 dengan criteriabaik.
Secara keseluruhan, siswa sudah aktif dalam pembelajaran tapi belum maksimal.
Siswa masih canggung dalam melakukan aktivitas. Siswa masih malu-malu dalam
mengeluarkan pendapat, baik bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru.
Dengan melakukan pendekatan secara personal kepada siswa dan menciptakan
kondisi yang nyaman untuk belajar. Tertantang untuk bertanya dan mengerjakan
tugas, mengungkapkan pendapat atau mengajukan prakarsa, serta menanggapai
sesuatu karena mereka merasa nyaman dan aman sehingga tidak berbuat salah
(DEPDIKNAS, 2004 : 33). Selain itu, untuk meningkatkan aktivitas bertanya
guru dapat memberikan penghargaan kepada siswa.
Pada siklus II aktivitas siswa memperoleh skor 19,73 dengan kriteria baik.
Kegiatan pembelajaran berjalan dua arah, terjadi komunikasi antara guru dengan
siswa. Sebagian siswa ada yang tidak memperhatikan pembelajaran. Siswa
melakukan aktivitas sendiri yang menyimpang. Siswa ribut sendiri tidak
memperhatikan apa yang sedang dibahas. Dengan memberi teguran kepada siswa
agar

kembali

kepada

kondisi

yang

diharapkan.

Siswa

sudah

berani

mengemukakan pendapat dan mengerjakan tugas yang diberikan.
Pada siklus III aktivitas siswa memperoleh skor 21.3 dengan kriteria sangat
baik. Kegiatan pembelajaran pada siklus III ini sesuai dengan yang diharapakan.
Siswa mengamati video yang ditayangkan oleh guru dengan mencata hal yang
penting dan membicarakan dengan teman sebangkunya. Siswa sudah berani
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mengemukakan pendapat. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dan
berani bertanya bila mengalami kesulitan. Siswa juga mendengarkan penjelasan
dari guru dengan seksama walau masih ada beberapa siswa yang tidak
meperhatikan penjelasan dari guru.
4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa
Menurut

Nana Sudjana (1987:111) untuk dapat menentukan tercapai

tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran perlu dilakukan udaha atau tindakan
penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi pada dasarnya adalah memberikan
pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Hasil yang
diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk hasil belajar.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penilaian dengan melakukan
evaluasi. Evaluasi dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau
subpokok bahasan. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa
setelah melakukan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari
hasil belajar yang diperoleh.
Hasil belajar siswa yang diperoleh siswa yang telah dilakukan mengalami
peningkatan. Menerapkan model Think Pair Share dengan media

video

pembelajaran pada siswa kelas V A SDN Bojong Salaman 02Semarang mata
pelajaran IPS. Hasil belajar sesuai target yang diharapakan. Siswa yang tuntas
belajar dengan KKM 60 lebih dari 75%.
Pada siklus I, hasil belajar IPS memperoleh ketuntasan klasikal sebanyak
63,% dengan nilai rata-rata 68,43. Siswa yang tuntas sebanyak 12 dan yang tidak
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tuntas sebanyak 18, jumlah siswa 30. Data tersebut menunjukan bahwa hasil yang
diperoleh belum memunuhi target dan dilanjutkan ke siklus II.
Pada siklus II, hasil belajar IPS memperoleh ketuntasan klasikal sebanyak
76% dengan nilai rata-rata 77,3. Siswa yang tuntas sebanyak 22 dan yang tidak
tuntas sebanyak 8, jumlah siswa 30. Pada siklus II ini telah mencapai target yaitu
75% ketentusan klasikal tetapi masih ingin ditingkatkan lagi dengan dilanjutkan
ke siklus III.
Pada siklus III, hasil belajar IPS memperoleh ketuntasan klasikal 88%
dengan nilai rata-rata 81,1. Siswa yang tuntas sebanyak 26 dan yang tidak tuntas
sebanyak 4, jumlah siswa 30. Dari data tersebut ketuntasan klasikal mencapai
target lebih dari 75% yaitu 88%. Penelitian ini tidak dilanjutkan ke siklus
berikutnya karena telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
Dari data hasil belajar yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa
pembelajaran IPS melalui model Think Pair Shareberbantuan video pembelajaran
dapat meningkat, baik ketuntasan klasikal maupun nilai rata-rata secara klasikal.
Pada siklus I ketuntasan memperoleh 63%, pada siklus II menjadi 76%, dan pada
siklus III menjadi 88%. Sedangkan nilai rata-rata klasikal pada siklus I
memperoleh 68,43, pada siklus II menjadi 77,3 , dan pada siklus III menjadi 81,1.
Perubahan perilaku yang disebabkan karena belajar pada umumnya bersifat
relatif permanen, yang berarti bahwa perubahan itu akan bertahan dalam waktu
yang relatif lama, sehingga pada saat waktu hasil belajar tersebut dapat
dipergunakan kembali ketika menghadapi situasi baru (Anni, 2004 : 15).
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4.2.2

Implikasi Hasil Penelitian

4.2.2.1 Implikasi Teoritis
Pembelajaran Think Pair Share bisa mengajarkan orang untuk bekerja
bersama-sama dan lebih efisien, biasanya kegiatan praktik perlu dilakukan dalam
jangka waktu tertentu. Dengan bekerja sama, dua orang dapat menyelesaikan
sesuatu

lebih

cepat

menurut

Muhmudin

(http://mahmuddin.wordpress.com/2009/12/23/pembelajaran-kooperatif-tipeThink-Pair-Share-tps/).

Kegiatan

“berfikir-berpasangan-berbagi”

dalam

pembelajaran menuntut siswa untuk aktif. Siswa berfikir untuk menjawab
pertanyaan dari guru. Dalam kegiatan berfikir ini siswa mencari idea atau gagasan
tentang pertanyaan yang diberikan. Setelah berfikir siswa melakukan kegiatan
berpasangan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Setiap siswa
mengutarakan ide dengan pasangan masing-masing. Hal ini penting untuk
membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki
sebelumnya. Kegiatan selanjutnya adalah berbagi hasil dari diskusi yang telah
dilakukan. Siswa membacakan hasil diskusi mereka didepan kelas. Guru meminta
pasangan yang sudah siap untuk membacakan hasil diskusinya dan pasangan yang
lain menanggapi hasil dari diskusi yang sedang dipaparkan.
Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat
digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber/pengajar ke peserta didik
yang bertujuan merangsang mereka untuk mengikuti pembelajaran secara utuh.
(Kustadi dan Sutjipto, 2011 : 1). Guru media video pembelajaran sebagai alat
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untuk menyampaikan pesan dalam pembelajaran. Video merupakan media yang
dapat menyajikan benda yang jauh dan waktu yang sudah terlampaui.
Model

Think

Pair

Shareberbantuan

video

pembelajaran

dapat

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar sesuia dengan
teori yang ada.
4.2.2.2 Implikasi Praktis
Dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan
model Think Pair Shareberbantuan video pembelajaran, guru dan siswa menjalin
komunikasi yang baik. Dimana guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan
siswa menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru. Guru menggunakan media
yang tepat, media video pembelajaran dapat menarik minat siswa dalam
mengikuti pembelajaran. Media juga digunakan untuk menyampaikan materi
pembelajaran.
4.2.2.3 Implikasi Pedagogik
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui model Think Pair
Shareberbantuan video pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa, dah hasil belajar pembelajaran IPS pada siswa kelas V A SDN
Bojong Salaman 02 Semarang. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh
skor 31 dengan persentase 77,5% dengan kriteria baik. Setalah melakukan refleksi
dan perbaikan pada siklus II keterampilan guru meningkat, memperoleh skor 33
dengan persentase 82,5% dengan kriteria sangat baik. Pada siklus III dilakukan
refleksi dan perbaikan keterampilan guru meningkat, memperoleh skor 36 dengan
persentase 90% dengan kriteria sangat baik.
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Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada
siklus I memperoleh skor 18,2 dengan persentase 75,8% dengan kriteria baik.
Setelah melakukan refleksi dan perbaikan Pada siklus II aktivitas siswa meningkat
dengan memperoleh skor 19,73 dengan persentase 82,5% dengan kriteria sangat
baik. Pada siklus III dilakukan refleksi dan perbaikan lagi, aktivitas siswa
meningkat dengan memperoleh skor menjadi 21,3 dengan persentase 88,75%
dengan kriteria sangat baik.
Meningkatnya keterampilan guru dan aktivitas siswa, hasil belajar siswa
juga mengalami peningkatan. Dengan memperoleh ketuntasan klasikal dari siklus
I adalah 63%, pada siklus II menjadi 76%, dan pada siklus III menjadi 88%. Dari
data tersebut dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan
mencapai target yang diharapakan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode Think Pair Share
berbantuan video pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang
meliputi keterampilan guru , aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran IPS di SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang.

BAB V
PENUTUP

9.1 SIMPULAN
Hasil penelitian tindakan kelas tentang kualitas pembelajaran IPS melalui
model Think Pair Shareberbantuan video pembelajaran pada siswa kelas V A
SDN Bojong Salaman 02 Semarang, peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Terjadi peningkatan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V A SD N
Bojong Salaman 02 Semarang melalui model pembelajaran Think Pair Share
berbantuan video pembelajaran
2. Model Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar siswa kelas V A SD N Bojong Salaman 02 Semarang
dalam mata pelajaran IPS
3. Video pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa
dan hasil belajar siswa V A SD N Bojong Salaman 02 Semarang dalam
pembelajaran IPS.
Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukan bahawa melaui model Think
Pair Shareberbantuan video pembelajaran mampu meningkatkan keterampilan
guru, aktifitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siswa kelas V A SDN Bojong
Salaman 02 Kota Semarang.
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9.2 SARAN
Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah :
1. Guru dalam proses pembelajaran hendaknya selalu berupaya meningkatkan
kualitas pembelajaran IPS dengan model pembelajaran inovatif diantaranya
Think Pair Share.
2. Guru hendaknya mengembangkan model pembelajaran IPS dengan model
Think Pair Share begitu pula dalam mata pelajaran yang lain.
3. Siswa hendaknya aktif berpartisipasi dalam pembelajaran IPS dengan
menerapkan model Think Pair Share.
4. Bagi sekolah menyediakan sarana dan prasarapkan model pembelajaran agar
dalam pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN
JUDUL :
Peningkatan

Kualitas

Pembelajaran

IPS

Melalui

Model

ThinkPairShareBerbantuan Video Pembelajaran pada Siswa Kelas V A SDN
Bojong Salaman 02 Kota Semarang
No
1.

Variabel

Indikator

Sumber Data

Keterampilan k. Keterampilan membuka

1. Guru

guru dalam

2. Foto

pelajaran

pembelajaran l. Keterampilan guru
IPS melalui

menggunakan media video

model Think-

pembelajaran

Pair-Share

m. Keterampilan bertanya

dengan

n. Keterampilan menjelaskan

media video

o. Keterampilan mengadakan

pembelajaran

variasi dengan
menggunakan model ThinkPair-Share
p. Keterampilan mengelola
kelas
q. Keterampilan membimbing
diskusi kelompok
r. Keterampilan mengajar
kelompok kecil dan
perorangan
s. Keterampilan memberi
penguatan
t. Keterampilan menutup
pelajaran

Alat/Instrumen
1. Lembar
observasi
2. Kamera
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2.

Aktivitas
siswa dalam

a) Mengamati media video
pembelajaran

1. Siswa
2. Foto

pembelajaran b) Bekerja dalam kelompok
IPS melalui

1. Lembar
observasi
2. Kamera

c) Mengemukakan pendapat

model Think- d) Tanggung jawab terhadap
Piar-Share
dengan
media video

tugas yang diberikan
e) Menyimak penjelasan
materi

pembelajaran f) Antusias dalam mengikuti
pembelajaran dengan model
TPS

3.

Hasil belajar

1. Hasil belajar

1. Tes tertulis

siswa dalam

2. Penilaian

2. Non tes

pembelajaran

proses

IPS melalui

pembelajara

model Think-

n

Piar-Share
dengan
media video
pembelajaran

Nilai yang dicapai siswa
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Lampiran 2
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus :

Pertemuan :

Nama Guru

:

Nama SD

: SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang

Kelas

:VA

Materi

:

Hari/Tanggal

: ..............

Petunjuk

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan
ini!

2. Dalam melakukan penilaian setiap indikator mengacu pada deskriptor.
3. Berilah tanda check (√) pada kolom deskriptor jika deskriptor yang tertulis
tampak.

4. Skor penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut :
Skor Penilaian

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat diskriptor tampak

No

Indikator

Deskriptor

1

Keterampilan

Mengkondisikan kelas untuk

membuka

memulai pembelajaran

Tampak

Skala Penilaian
1

2

3

4
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pelajaran

Memberikan motivasi kepada
siswa
Menyampaikan tujuan
pembelajaran
Menyampaikan rencana
kegiatan yang akan
dilaksanakan

2

Keterampilan

Kesesuaian media dengan

menggukan

materi

media video

Media yang digunakan menarik

pembelajaran

perhatian siswa
Media dapat dilihat dengan
jelas oleh semua siswa
Guru menguasai media
tersebut

3

Keterampilan

Menggunakan kalimat yang

Bertanya

jelas dan mudah dimengerti
Memberikan waktu bagi siswa
untuk memikirkan jawaban
pertanyaan
Merespon dengan ramah atas
jawaban siswa
Memberikan kesempatan
kepada siswa lain untuk
menjawab pertanyaan

4

Keterampilan

Menjelaskan dengan

menjelaskan

menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti
Melibatkan siswa untuk
mengemukakan ide
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Memberikan contoh
sehubungan materi yang
sedang dibahas
Membimbing siswa memahami
konsep materi yang sedang
dipelajari
5

Keterampilan

Variasi penggunaan media

mengadakan

yang mendukung pembelajaran

variasi

Membuat kelompok kecil

dengan

untuk diskusi

menggunakan Guru berkeliling kelas

6

model Think-

Mengajak siswa berpartisipasi

Pair-Share

dalam pembelajaran

Keterampilan

Menciptakan kondisi belajar

mengelola

yang optimal dan kondusif

kelas

Memberikan petunjuk yang
jelas tentang pembelajaran
Ketepatan dalam menggunakan
alokasi waktu
Menegur siswa yang
berperilaku menyimpang saat
pembelajaran

7

Keterampilan

Memusatkan perhatian siswa

membimbing

pada tujuan dan topik yang

diskusi

akan dibahas dalam diskusi

kelompok

Menberikan kesempatan
partisipasi siswa
Meningkatkan urun pendapat
dari siswa
Menutup diskusi dengan
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meminta siswa membuat
rangkuman diskusi
8

Keteramplan

Mendengarkan gagasan siswa

membimbing

secara simpatik

diskusi

Memberikan penguatan pada

kelompok

siswa

kecil dan

Mengadakan pendekatan secara

perorangan

pribadi pada siswa dengan
sikap bersahabat
Membantu siswa dalam
menilai hasil pencapaiannya

9

Keterampilan

Memberi penguatan verbal

Memberi

Memberikan penguatan dengan

penguatan

memberikan hadiah atau
symbol
Memberika penguatan dengan
segera
Memberikan penguatan dengan
sentuhan

10

Keterampilan

Meninjau kembali dengan

menutup

mengadakan refleksi

pelajaran

Membuat kesimpulan
Memberikan soal evaluasi
tertulis
Memberikan tindak lanjut
Jumlah Skor

Jumlah skor=.........................., kategori: ....................................
Kriteria Penilaian :
Keterangan Penilaian:
R = skor terendah = 10
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T = skor tertinggi = 40
n = banyaknya skor = 31
Q2 = median
Letak Q2 = ( n+1 )
Jadi Q1 adalah 8 + 10 = 18

= ( 31+1 )

Q3 = kuartil ketiga
= x 32
Letak Q3 = (3n + 1 )
= 16
Jadi letak Q2 adalah 16 + 10 = 26
Letak Q1 =
=

= (93 + 1)
=

(n+1)
( 31 + 1 )

x 94

= 23,5
Jadi Q3 adalah 23,5 + 10 = 33,5

= x 32

Q4= kuartil keempat = T = 20

=8
Skor

Kriteria

Keterangan

33,5 ≤ skor ≤ 40

Sangat Baik

Tuntas

26 ≤ skor < 33,5

Baik

Tuntas

18 ≤ skor < 26

Cukup

Tidak tuntas

10 ≤ skor < 18

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, .....................................
Observer

................................
(
)
NIP
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Lampiran 3
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus :

Pertemuan :

Nama Siswa

: ..............

Nama SD

: SDN Bojong Salaman 02 Kota Semarang

Kelas

:VA

Materi

:

Hari/Tanggal

: ..............

Petunjuk

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator yang ada dalam lembar pengamatan
ini!

2. Dalam melakukan penilaian setiap indikator mengacu pada deskriptor.
3. Berilah tanda check (√) pada kolom deskriptor jika deskriptor yang tertulis
tampak.

4. Skala penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut :
Skala Penilaian

No
1

Indikator

Penjelasan

1

Satu deskriptor tampak

2

Dua deskriptor tampak

3

Tiga deskriptor tampak

4

Empat diskriptor tampak

Deskriptor

Mengamati

Siswa fokus terhadap video

media video

yang ditayangkan

pembelajaran. Siswa mencatat bagian penting
( emotional,

dari video yang ditayangkan

Skala Penilaian

tampak
1

2

3

4
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listening,

Menjawab pertanyaan

visual )

mengenai isi video

Siswa mendengarkan secara
seksama

2

Bekerja

Ikut mengkaji permasalahan

dalam

yang diutarakan oleh guru

kelompok.

bersama kelompok

(oral,

Aktif memberikan urun

listening,ment pendapat
al, emotional) Diskusi memcahkan masalah
dengan teman sebangku
Menulis hasil diskusi
kelompok
3

Mengemukak

Mengemukakan pendapat

an pendapat. ( dengan jelas
oral,

Menjawab pertanyaan yang

listening,

diajukan guru

mental,

Bertanya pada guru ketika

emotional )

belum paham
Menanggapi jawaban teman
yang lain

4

Tanggung

Menyelesaikan tugas tepat

jawab

waktu yang disediakan

terhadap

Mengerjakan tugas sesuai

tugas yang

dengan petunjuk dari guru

diberikan. (

Mengerjakan tugas dengan

mental,

tenang dan tidak bergurau

emotional )

Mempersentasikan hasil
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diskusi dengan benar
5

Menyimak

Pandangan fokus terhadap guru

penjelasan

Mencatat penjelasan materi

materi. (oral,

Mengajukan pendapat atau

mental,

menjawab pertanyaan guru

emotional )

Menanyakan hal-hal yang
belum jelas

6

Antusias

Melaksanakan langkah

dalam

pembelajaransesuai petunjuk

mengikuti

dari guru

pembelajaran. Siswa berdiskusi dengan
(motor,

dengan sungguh-sungguh

emotional)

Siswa fokus terhadap materi
yang dipelajari
Menganggapi hasil presentasi
teman dengan semangat
Jumlah Skor

Jumlah skor=.........................., kategori: ....................................
Kriteria Penilaian :
Keterangan Penilaian:
R = skor terendah = 6
T = skor tertinggi = 24
n = banyaknya skor = 19
Q2 = median
Letak Q2 = ( n+1 )
= ( 19+1 )
= x 20
= 10
Jadi letak Q2 adalah 10+ 6 = 16
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Letak Q1 =
=

(n+1)
( 19 + 1 )

= x 20
=5
Jadi Q1 adalah 5 + 6 = 11
Q3 = kuartil ketiga
Letak Q3 = (3n + 1 )
= (57 + 1)
=

x 58

= 14,5
Jadi Q3 adalah 14,5 + 6 = 20,5
Q4= kuartil keempat = T = 24
Skor
20,5 ≤ skor ≤ 24
16 ≤ skor < 20,5
11 ≤ skor < 16
6 ≤ skor < 11

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Semarang, .....................................
Observer

.............................................
(
)
NIP
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Lampiran 4
PENGGALAN SILABUS
Sekolah
: SDN Bojong Salaman 02
Mata Pelajaran
: IPS
Kelas /Semester
:V/2
Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan indonesia.
Kompetensi
Indikator
Materi
Kegiatan Pembelajaran
Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
Dasar
Pokok
2.2.1 Mengidenti  Peristiwa  Menjelaskan peristiwa Tertulis
2x35 menit
a. Silabus kelas V dan standar
2.3 Mengahargai
fikasi
rengasdengklok secara
Rengasde
proses
jasa dan peranan
peristiwa
sistematis
ngklok
rengasdeng
 Menyebutkan tokohb. BSE IPS kelas V oleh Reni
tokoh perjuangan
klok
tokoh yang terlibat
Yuliati tahun 2008 hal. 130dalam
2.2.2 Menyebutk
dalam peristiwa
an tokohrengasdengklok
131
memproklamasik
tokoh
c. BSE IPS kelas V oleh Endang
an kemerdekaan.
dalam
peristiwa
Susilaningsih tahun 2008 hal.
rengansden
180-181
gklok
d. BSE IPS kelas V oleh Siti
Syamsiyah tahun 2008 hal. 9192
Karakter siswa yang diharapkan: Kerjasama, tanggung jawab, disiplin.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS I
Satuan Pendidikan

: SD Negeri Bojong Salaman 02

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/ Semester

: V A / II

Hari/ Tanggal

: 14 Februari 2013

Waktu

: 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

A. Standar Kompetensi
2.

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan
dan mempertahankan kemerdekaan indonesia.

B. Kompetensi Dasar
2.3 Mengahargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan
kemerdekaan.
C. Indikator
2.3.1 Mengidentifikasi peristiwa rengasdengklok
2.3.2 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam peristiwa rengansdengklok
D. Tujuan
1.

Melalui pengamatan video rengasdengklok, siswa dapat mengidentifikasi
peristiwa rengasdengklok dengan tepat.

2.

Melaui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat
dalam peristiwa rengasdengklok dengan tepat.
Karakter Moral yang Ingin Dicapai
Kerjasama, tanggung jawab, disiplin.

E. Materi Ajar
Terjadinya peristiwa rengasdengklok
F. Metode, Media dan Sumber Belajar
1. Metode :
a. Ceramah
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b. Tanya jawab
c. Model TPS (Think-Pair-Share)
d. Penugasan
2. Media
Video tentang peristiwa Rengasdengklok
3. Sumber
e. Silabus kelas V dan standar proses
f. BSE IPS kelas V oleh Reni Yuliati tahun 2008 hal. 130-131
g. BSE IPS kelas V oleh Endang Susilaningsih tahun 2008 hal. 180-181
h. BSE IPS kelas V oleh Siti Syamsiyah tahun 2008 hal. 91-92
i. Internet
H. Langkah-langkah Pembelajaran / Skenario Pembelajaran
1. Pra kegiatan ( 5 menit )
a) Salam
b) Pengkondisian kelas
c) Absensi
d) Doa
2. Kegiatan pendahuluan (10 menit)
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran
b) Apersepsi : sebelum merdeka bangsa indonesia dijajah oleh bangsa
mana saja?
c) Menyampaikan tujuan pembelajaran
d) Menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
e) Memberikan motivasi kepada siswa agar mengikuti pelajaran dengan
sengguh-sungguh
3. Kegiatan inti (40 menit)
a) Eksplorasi
(1) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “peristiwa apa yang
terjadi direngasdengklok pada saat sebelum terjadi proklamasi?”
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(2) Siswa diberikan waktu berfikir untuk menentukan jawabannya.
(3) Siswa memperhatikan video yang ditayangkan guru.
(4) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang

isi video yang

telah ditayangkan.
b) Elaborasi
(1) Siswa berpasang-pasangan dengan teman sebangkunya.
(2) Siswa mendiskusikan jawaban untuk mengerjakan lembar diskusi
tentang peristiwa rengasdengklok yang telah diberikan guru.
(3) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.
(4) Siswa yang lain menyampaikan tanggapan terhadap presentasi
teman sekelas.
c) Konfirmasi
(1) Pemberian

penghargaan

kepada

kelompok

yang

mau

membacakan hasil diskusinya
(2) Menyimpulkan hasil diskusi kelompok secara bersama-sama
(3) Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum jelas
mengenai pelajaran yang telah dilakukan.
(4) Refleksi.
4. Kegiatan Penutup (15 menit)
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran.
b. Evaluasi
c. Tindak lanjut
I.

Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. penilaian awal

:-

b. penilaian dalam kegiatan inti

: ada

c. penilaian akhir

: ada

2. Jenis Penilaian
Tes tertulis
3. Bentuk Penilaian
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BAHAN AJAR
PERISTIWA RENGASDENGKLOK
Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
Berita kekalahan Jepang tersebut masih dirahasiakan. Tetapi salah seorang
pemuda Indonesia yaitu Sutan Syahrir mendengar lewat siaran radio luar negeri.
Akhirnya pada tanggal 15 Agustus golongan pemuda yang terdiri dari Wikana,
Sutan Syahrir, Darwis dan lain-lain mendesak Bung Karno untuk segera
mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditolak oleh para golongan tua
dengan alasan harus dibicarakan dalam sidang PPKI Golongan tua terdiri dari
Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Soebarjo, Dr. Rajiman dan sebagainya.
Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan rapat
lagi menjelang pukul 24.00. Mereka melakukan rapat di Asrama Baperpi, Cikini
71, Jakarta. Rapat tersebut selain dihadiri mereka yang mengikuti rapat di
Pegangsaan Timur, juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi, dan
Sodancho Singgih. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Sukarno dan
Hatta ke luar kota. Tempat yang dipilih adalah Rengasdengklok, sebuah kota
kawedanan di sebelah timur Jakarta. Tujuan “penculikan” itu adalah menjauhkan
kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Untuk menghindari
kecurigaan dan tindakan yang dapat diambil oleh tentara Jepang, rencana itu
diserahkan kepada Sodancho Singgih. Rencana itu berhasil dengan baik berkat
dukungan Cudanco Latief Hendraningrat, berupa perlengkapan tentara Peta.
Pagi-pagi buta sekitar pukul 04.00,
tanggal 16 Agustus 1945,
SukarnoHatta dibawa ke Rengasdengklok. Sehari penuh kedua pemimpin
“ditahan” di Rengasdengklok. Selain untuk menjauhkan Sukarno-Hatta dari
pengaruh Jepang, para pemuda bermaksud memaksa mereka agar segera
memproklamasi kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan
Jepang. Ternyata kedua tokoh ini cukup berwibawa. Para pemuda pun segan
untuk mendesak mereka. Namun, Sodancho Singgih memberikan keterangan
bahwa dalam pembicaraan berdua dengan Bung Karno, Bung Karno menyatakan
bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Berdasarkan
hal itu, siang itu juga Singgih kembali ke Jakarta. Ia menyampaikan rencana
Proklamasi kepada para pemimpin pemuda di Jakarta.
Sementara itu, di Jakarta, golongan tua dan golongan muda sepakat bahwa
proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta. Golongan tua diwakili Mr. Ahmad
Subarjo dan golongan muda yang diwakili Wikana. Laksamana Maeda, bersedia
menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Maeda adalah
seorang Perwira penghubung Angkatan Darat dan Angkata Laut Jepang.
Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto, dari pihak Pemuda mengantar Ahmad
Subarjo ke Rengasdengklok pada hari itu juga. Mereka akan menjemput SukarnoHatta. Semula para pemuda tidak mau melepas Sukarno-Hatta. Ahmad Subarjo
memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal
17 Agustus keesokan harinya,selambat-lambatnya pukul 12.00. Bila hal tersebut
tidak terjadi, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya. Dengan jaminan
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itu, komandan kompi Peta setempat, Cudanco Subeno, bersedia melepaskan
SukarnoHatta kembali Jakarta.
Di Jakarta, golongan muda, Wikana dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad
Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kemudian Yusuf Kunto
diutus untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka
menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad
Subardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru
memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung
menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol No. 1 (sekarang gedung
perpustakaan Nasional-Depdiknas) yang diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar
15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan pada16
Agustus. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali bertemu dengan Letnan
Jenderal Moichiro Yamamoto, komandan Angkatan Darat pemerintahan militer
Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda dengan sepengetahuan Mayor Jenderal
Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer
Jepang. Darikomunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa
ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada
Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.
Setelah itu, mereka bermalam di kediaman Laksamana Maeda (kini Jalan Imam
Bonjol No.1). Pada pukul 02.00 WIB malam itu diadakan rapat PPKI yang
dipimpin oleh Bung Karno bertempat di kediaman Laksamana Muda Tadashi
Maeda di Jl. Imam Bonjol No.1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi dan
membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia.
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MEDIA
Gambar yang ditayangkapan pada video pembelajaran.
Materi : Peristiwa Rengasdengklok

IR

Ir. Soekarno

Sutan Syahrir

Rumah tempat penculikan

Moh. Hatta

Lokasi Rengasdengklok

perundingan golongan tua dan muda
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LEMBAR DISKUSI SISWA
SIKLUS I
Nama Kelompok :
1.
2.
Petunjuk :
Jawablah pertanyaan berikut :

1. Siapa yang pertama mendengar berita kekalahan Jepang?
2. Mengapa Sukarno dan Hatta dibawa di Rengasdengklok?
3. Siapa saja yang termasuk golongan muda?
4. Siapa tokoh Jepang yang berjasa dalam peristiwa Rengasdengklok?
5. Ceritakan secara singkat peristiwa rengasdengklok!
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KUNCI JAWABAN LKS
SIKLUS I
1. Sutan Sjahrir.
2. Untuk menjauhkan pengaruh dari jepang
3. Wikana, darwis, sutan sjahrir, dll
4. Laksamana Maeda.
5. Peristiwa rengas dengklok adalah peristiwa penculikan Ir Sukarno dan
Moh. Hatta ke Rengasdengklok daerahtimut jakarta, hal ini utuk
menjauhkan mereka dari pengaruh jepang. Setelah jepang menyerah pada
sekutu. Niat para pemuda juga menyuruh mereka untuk memproklamsikan
tapi tidak terlaksana kemudian Ahmad Subarjo menjeput Ir Sukarno dan
Moh. Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta dan memproklamsikan
keesokan harinya.

No

Skor

1

20

2

20

3

20

4

20

5

20

Jumlah Skor

100
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
SIKLUS I
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Alokasi Waktu

: 15 Menit

Mata Pelajaran

: IPS

Jumlah Soal

: 15

Kurikulum

: KTSP

Peneliti

:

Kelas/Semester

: V/2

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh perjungan dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan

No.
1.

Kompetensi
Dasar

Materi

Indikator

2.3 Menghargai

Peristiwa

2.3.1

jasa dan peran

rengasdeng

mengidentifikasi

tokoh

klok

peristiwa

perjuangan

rengasdengklok

dalam

2.3.2

memproklamasi

Menyebutkan

kan

tokoh-tokoh

kemerdekaan

dalam peristiwa
rengasdengklok

Penilaian
Tes tertulis

Bentuk
Soal
Pilihan

Jenjang
C1

Ganda

Nomor
Soal
1,2,3,4,
,6,7,8,9
10

Isian

C3

5

C1

1,2,4

C2

3,4
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LEMBAR EVALUASI
SIKLUS I
Nama
:
No. Absen
:
A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di bawah ini pada jawaban
paling tepat !
1. Rengasdengklok terletak di provisi ....
a. Jakarta
b. Banten
c. Jawa Barat
d. Yogyakarta
2. Terjadi pada tanggal berapa peristiwa rengasdengklok ....
a. 15 Agustus 1945
b. 16 Agustus 1945
c. 16 Agustus 1946
d. 17 Agustus 1945
3. Yang dibawa ke rengasdengklok adalah..
a. Sukarno dan Hatta
b. Sukarno dan Wikana
c. Soebarjo dan Hatta
d. Sultan Syahriri dan Laksamana Maeda
4. Yang mendengar berita kekalahan jepang terhadap sekutu adalah ....
a. Sultan Syahrir
b. Ahmad Soebarjo
c. Wikana
d. Sukarni
5. Yang termasuk golongan muda kecuali....
a. Darwis
b. Wikana
c. Sutan Sjahrir
d. Ir. Soekarno
6. Berikut ini adalah utusan pemuda yang menghadap Ir. Soekarno di Jalan
Pegangsaan Timur, yaitu….
a. Wikana dan soebarjo
b. Soebarjo dan darwis
c. Wikana dan darwis
d. Darwis dan sjahrir
7. Yang menjemput Bung Karno dan Bung Hata ke Rengasdengklok adalah…..
a. Wikana
b. Ahmad Subarjo
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c. Dr. Rajiman
d. Sultan Syahrir
8. Siapa pemimpin rapat PPKI yang dilakukan di rumah Laksamana Maeda .…
g. Moh. Hatta
h. Ir. Soekarno
i. Ahmad Soebardjo
j. Dr. Rajiman
9. Tujuan membawa Sukarno Hatta ke rengasdengklok adalah…..
a. Agar aman
b. Minta tebusan
c. Menjauhkan dari pengaruh jepang
d. Untuk diasingkan
10. Orang Jepang yang rumahnya dipakai untuk merumuskan teks proklamasi
kemerdekaan bernama……
a. Laksamana Maeda
b. Otoshi nishimura
c. Moichiro yamamoto
d. Tatsu nishikida
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Sebutkan 5 saja yang termasuk golongan muda?
2. Sebutkan 5 saja yang termasuk golongan tua?
3. Mengapa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibebaskan lagi oleh para
pemuda pejuang setelah diculik?

4. Mengapa rapat PPKI dilaksanakan di kediaman perwira Jepang?
5. Apa isi rapat PPKI yang dilakukan di rumah Laksamana Maeda?

177

KUNCI JAWABAN EVALUASI
SIKLUS I
A
1. C

6. C

2. B

7. B

3. A

8. B

4. A

9. C

5. D

10. A

B

1. Wikana, Sutan Syahrir, Darwis, Sukarni, Chaerul Saleh, Margono,
Kusnandar, Armansyah

2. Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Rajiman, Dr. Sanusi, Iwa
Kusumasumantri, Dr. Buntaran

3. Untuk melakukan persiapan proklamasi.
4. Untuk menjauhkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta dari pengaruh Jepang.
5. Membicarakan persiapan proklamasi.
PENILAIAN
No

Skor

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

Jumlah Skor

20
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LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nama

Kerjasama

Aspek yang Dinilai
Bertanggung
Disiplin
jawab
2
3
3
3
4
4
4
2
2
3
2
3
3
2
2
2
4
2
2
4
3
4
4
2
2
2
3
4
4
4
2
3
3
3
4
3
3
2
3
2
2
4
2
4
4
3
4
3
2
2
2
2
3
2
3
2
4
3
4
3

Skor

Ket.

Sedang
2
7
Yudha
3
Baik
9
Safa
4
Baik
12
Afnia
2
Sedang
8
Alan
2
Sedang
7
Angga
3
Sedang
8
Aziz
4
Baik
9
Bima
2
Sedang
6
Hafizh
3
Baik
9
Intan
4
Baik
Tio
10
2
Baik
9
Lintang
3
Baik
9
Marselina
4
Sedang
8
Mila Tasya
3
Baik
10
Mila Aulia
3
Baik
11
Moza
4
Baik
Nisrina
9
4
Baik
10
Rayhan
2
Baik
9
Tiara
2
Sedang
7
Raffi
3
Sedang
8
Candra
3
Baik
9
Aldena
4
Baik
10
Bintang
4
Baik
11
Catur
2
Baik
9
Frisco
2
Sedang
6
Ilham
4
Sedang
8
Inna
4
Baik
9
Luis
3
Baik
8
Abdul
3
Baik
Nur
10
3
Baik
10
Rizal S
Catatan : kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai kriteria berikut:

1 = kurang. 2 = cukup, 3 = baik, 4 = sangat baik
Skor maksimum= 3 x 4 = 12
Skor minimum= 3 x 1 = 3
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Median =

=
= 7,5
Keterangan :
1. Jumlah skor 9 – 12 berarti baik
2. Jumlah skor 6 – 8 berarti sedang
3. Jumlah skor 3 – 5 berarti kurang.
Nilai =

x 100

=
= 100

x 100
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Lampiran 5
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus : I

Pertemuan : I

Nama Guru

: Anisa Kusumastuti

Nama SD

: SDN Bojong Salaman 02 Semarang

Kelas

:VA

Materi

: Mengidentifikasi Peristiwa Rengasdengklok

Hari/Tanggal

: 14 Februari 2013

No

Indikator

Deskriptor

1

Keteramp

Mengkondisikan kelas untuk

ilan

memulai pembelajaran

membuka

Memberikan motivasi kepada siswa

pelajaran

Menyampaikan tujuan pembelajaran

Tampa

Skala Penilaian Skor

k

1

2

3

√

4
√

4

Menyampaikan rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan
2

Keteramp

Kesesuaian media dengan materi

ilan

Media yang digunakan menarik

√

√

3

√

√

3

mengguka perhatian siswa
n media

Media dapat dilihat dengan jelas

video

oleh semua siswa

pembelaja Guru menguasai media tersebut
ran
3

Keteramp

Menggunakan kalimat yang jelas

ilan

dan mudah dimengerti

Bertanya

Memberikan waktu bagi siswa
untuk memikirkan jawaban
pertanyaan
Merespon dengan ramah atas
jawaban siswa
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Memberikan kesempatan kepada
siswa lain untuk menjawab
pertanyaan
4

Keteramp

Menjelaskan dengan menggunakan

ilan

bahasa yang mudah dimengerti

menjelask

Melibatkan siswa untuk

an

mengemukakan ide

√

√

3

√

√

3

√

√

3

Memberikan contoh sehubungan
materi yang sedang dibahas
Membimbing siswa memahami
konsep materi yang sedang
dipelajari
5

Keteramp

Variasi penggunaan media yang

ilan

mendukung pembelajaran

mengadak Membuat kelompok kecil untuk
an variasi

diskusi

dengan

Guru berkeliling kelas

mengguna Mengajak siswa berpartisipasi
kan

dalam pembelajaran

model
ThinkPairShare
6

Keteramp

Menciptakan kondisi belajar yang

ilan

optimal dan kondusif

mengelola Memberikan petunjuk yang jelas
kelas

tentang pembelajaran
Ketepatan dalam menggunakan
alokasi waktu
Menegur siswa yang berperilaku
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menyimpang saat pembelajaran
7

√

√

3

Keteramp

Mendengarkan gagasan siswa secara √

√

3

lan

simpatik

membimb

Memberikan penguatan pada siswa

ing

Mengadakan pendekatan secara

diskusi

pribadi pada siswa dengan sikap

kelompok

bersahabat

kecil dan

Membantu siswa dalam menilai

peroranga

hasil pencapaiannya
√

√

3

√

√

3

Keteramp

Memusatkan perhatian siswa pada

ilan

tujuan dan topik yang akan dibahas

membimb

dalam diskusi

ing

Menberikan kesempatan partisipasi

diskusi

siswa

kelompok

Meningkatkan urun pendapat dari
siswa
Menutup diskusi dengan meminta
siswa membuat rangkuman diskusi

8

n
9

Keteramp

Memberi penguatan verbal

ilan

Memberikan penguatan dengan

Memberi

memberikan hadiah atau symbol

penguatan Memberika penguatan dengan
segera
Memberikan penguatan dengan
sentuhan
10

Keteramp

Meninjau kembali dengan

ilan

mengadakan refleksi

menutup

Membuat kesimpulan

pelajaran

Memberikan soal evaluasi tertulis
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Memberikan tindak lanjut
Jumlah Skor

31

Presentase

75,5%

Kriteria

Baik
Semarang, 14 Februari 2013
Observer

Tri Wasana, A.Ma.Pd
NIP. 19590604 198103 2 006
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Lampiran 6
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus : I

Pertemuan : I

Nama Guru

: Anisa Kusumastuti

Nama SD

: SDN Bojong Salaman 02 Semarang

Kelas

:VA

Materi

: Mengidentifikasi Peristiwa Rengasdengklok

Hari/Tanggal

: Kamis, 14 Februari 2013

No
Indikator aktivitas siswa
1 Mengamati media video
pembelajaran
2 Bekerja dalam kelompok
3 Mengemukakan pendapat
4 Tanggung jawab terhadap tugas
yang diberikan
5 Menyimak penjelasan materi
6 Antusias dalam mengikuti
pembelajaran dengan model TPS
Total
Persentase

Rata-rata skor
2,7

Ketreria
Baik

2,8
2,8
3,9

Baik
Baik
Sangat Baik

3
3

Baik
Baik

18,2

Baik
75,8%

Semarang, 14 Februari 2013
Observer,
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Lampiran 7
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair Share Berbantuan Video
Pembelajaran Pada Siswa Kelas V A SD N Bojong Salaman 02 Kota Semarang

Nama SD

: SD N Bojong Salaman 02

Kelas/Semester

: VA/2

Subyek

: Guru, Siswa dan proses pembelajaran

Hari / tanggal

: Kamis, 14 Februari 2013

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama
pembelajaran IPS
melaui model think pair share
berbantuan video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN
Bojong Salaman 02 Kota Semarang

Catatan

:

 Pada awal pembelajaran, siswa tertib dan bersemangat menerima
pembelajaran.
 Siswa fokus dengan penayangan video yang ditayangkan.
 Sebagian besar siswa telah berdiskusi dengan teman sebangkunya, hanya
beberapa siswa saja yang tidak aktif dalam diskusi.
 Beberapa perwakilan kelompok telah melaporkan hasil diskusinya kedepan
kelas dan beberapa siswa menanggapinya.
 Guru kurang memberikan pertanyaan balikan kepada siswa.
 Pembelajaran berlangsung tenang dan lancar.
Semarang, 14 Februari 2013
Observer,
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Lampiran 8
PENGGALAN SILABUS
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas /Semester

: SDN Bojong Salaman 02
: IPS
:V/2

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan indonesia.
Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi Pokok

2.3
Mengahargai
jasa dan
peranan tokoh
perjuangan
dalam
memproklama
sikan
kemerdekaan.

2.3.2
1. Perumusan
Mengidentifikasi
teks
peristiwa
proklamasi
perumusan
teks 2. Detik-detik
proklamasi
proklamasi
2.3.3 Mengidentifikasi
dilakukan
peristiwa detikoleh Bung
detik proklamasi
Karno.
kemerdekaan

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

 Menjelaskan alur
perumusan teks
proklamasi.
 Menjelaskan alur
pelaksanakan
pembacaan teks
proklamasi.

Tertulis

Alokasi
Waktu
2x35
menit

Sumber Belajar
1.
2.

3.

4.

Silabus kelas V dan standar
proses
BSE IPS kelas V oleh Reni
Yuliati tahun 2008 hal. 130131
BSE IPS kelas V oleh Endang
Susilaningsih tahun 2008 hal.
180-181
BSE IPS kelas V oleh Siti
Syamsiyah tahun 2008 hal. 9192

Karakter siswa yang diharapkan: Kerjasama, tanggung jawab, disiplin.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS II
Satuan Pendidikan

: SD Negeri Bojong Salaman 02

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/ Semester

: V A / II

Hari/ Tanggal

: 21 Februari 2013

Waktu

: 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

A. Standar Kompetensi
2.

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan
dan mempertahankan kemerdekaan indonesia.

B. Kompetensi Dasar
2.3 Mengahargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan
kemerdekaan
C. Indikator
2.3.3

Mengidentifikasi peristiwa perumusan teks proklamasi

2.3.4

Mengidentifikasi peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan

D. Tujuan
1.

Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa perumusan teks
proklamasi dengan benar

2.

Melalui

pengamatan

video

detik-detik

proklamasi,

siswa

dapat

menidentifikasi peristiwa detik-detik proklamasi kemedekaan dengan tepat
Karakter Moral yang Ingin Dicapai
Kerjasama, bertanggung jawab dan disiplin.
E. Materi Ajar
1. Perumusan teks proklamasi
2. Detik-detik proklamasi dilakukan oleh Bung Karno.
F. METODE, MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Metode :
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a. Ceramah
b. Tanya jawab
c. Model TPS (Think-Pair-Share)
d. Penugasan
2. Media
Video tentang pembacaan teks proklamasi
3. Sumber
a. Silabus kelas V dan standar proses
b. BSE IPS kelas V oleh Reni Yuliati tahun 2008 hal. 130-131
c. BSE IPS kelas V oleh Endang Susilaningsih tahun 2008 hal. 182-186
d. BSE IPS kelas V oleh Siti Syamsiyah tahun 2008 hal. 92-93
e. Internet
G. Langkah-langkah Pembelajaran / Skenario Pembelajaran
1. Pra kegiatan ( 5 menit )
a) Salam
b) Pengkondisian kelas
c) Absensi
d) Doa
2. Kegiatan pendahuluan (10 menit)
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran
b) Apersepsi : guru membacakan proklamasi di depan kelas dan
ditirukan semua siswa
c) Menyampaikan tujuan pembelajaran
d) Menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
e) Memberikan motivasi kepada siswa agar mengikuti pelajaran dengan
sengguh-sungguh
3. Kegiatan inti (40 menit)
a) Eksplorasi
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(1) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “mengapa bangsa
Indonesia perlu memproklamasikan kemerdekaan?”
(2) Siswa diberikan waktu berfikir untuk menentukan jawabannyan
(3) siswa memperhatikan video yang ditayangkan guru.
(4) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang

isi video yang

telah ditayangkan.
b) Elaborasi
(1) Siswa berpasang-pasangan dengan teman sebangkunya.
(2) Siswa mendiskusikan jawaban untuk mengerjakan lembar diskusi
tentang peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik
proklamasi yang telah diberikan guru.
(3) Siswa maju berpasangan untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok di depan kelas.
(4) Siswa lain menyampaikan pendapat tentang hasil presentasi
teman sekelas.
(5) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mau
membacakan hasil diskusinya
c) Konfirmasi
(1) Pemberian

penghargaan

kepada

kelompok

yang

mau

membacakan hasil diskusinya
(2) Menyimpulkan hasil diskusi kelompok secara bersama-sama
(3) Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum jelas
mengenai pelajaran yang telah dilakukan.
(4) Refleksi.
4. Kegiatan Penutup (15 menit)
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran
b. Evaluasi
c. Tindak lanjut
H. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
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a. penilaian awal

:-

b. penilaian dalam kegiatan inti

: ada

c. penilaian akhir

: ada

2. Jenis Penilaian
Tes tertulis
3. Bentuk Penilaian
Soal pilihan ganda dan uraian.

Semarang,21 Februari 2013
Mengetahui,
Guru Mitra

Peneliti

Tri Wasana, A.Ma.Anisa Kusumastuti
NIP. 19590604 198103 2 006

NIM. 1401409024
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BAHAN AJAR
PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan
teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini
hari. Teks proklamasi ditulis di kediaman Laksamana maeda, Jln. Imam bonjol
no. 1 Jakarta.
Naskah proklamasi disusun oleh tiga orang, yaitu Bung Karno, Bung
Hatta,dan Ahmad Soebarjo. Teks proklamasi terdiri dari dua kalimat, yang ditulis
oleh Bung Karno. Kalimat pertama dikutip oleh Mr. Ahmad Soebarjo dari piagam
Jakarta, kemudian Bung Hatta menyempurnakan dengan kalimat kedua. Pada
awalnya, para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua
aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak yang masih
menguasainya. Tetapi, mayoritas anggota PPKI tidak menyetujuinya. Pada
akhirnya, disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para
pemuda juga meninginkan agar naskah proklamasi turut ditandatangani oleh enam
pemuda bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para anggota PPKI. Mereka
beranggapan bahwa PPKI adalah wakil Jepang. Kemudian dicapailah kesepakatan
dengan menuliskan “atas nama bangsa Indonesia”. Naskah teks proklamasi
disepakati dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa
Indonesia. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Penandatanganan teks
proklamasi dilakukan oleh dua tokoh tersebut atas usul Sukarni. Tokoh yang hadir
dalam pertemuan tersebut di antaranya Chairul Saleh, Sukarni, Sayuti Melik, B.M
Diah, Sudiro, dan tokoh-tokoh tua yang lain

DETIK-DETIK PROKLAMASI
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di kediaman
Sukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10.00, Ir. Sukarno
didampingi Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Berikut ini perkataan Sukarno pada pembacaan proklamasi kemerdekaan:
“Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Saudara hadir di sini
untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluhpuluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang, untuk kemerdekaan tanah air
kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai
kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke
arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai
kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja
kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita
menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Hanya
bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri
dengan kekuatannya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah
dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia.
Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya
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untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami
menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami:
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal
yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya.
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05
Atas nama Bangsa Indonesia
Sukarno/Hatta
Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada
satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita
menyusun negara kita! Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka,
kekal, dan abadi. Insya’ Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.”
Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan dengan
pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh
S. Suhud dan Cudanco Latif, serta diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera Merah
Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Sukarno.
Pada saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan, tanpa ada yang memberi
aba-aba, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pengibaran
Bendera Merah Putih, Wali kota Suwiryo dan dr. Mawardi memberikan
sambutan. Kemudian mereka yang hadir saling bertukar pikiran sebentar lalu
Pulang ke rumah masing-masing.
Tokoh yang hadir di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Dr. Moewardi,
A.A. Maramis, A.G. Pringgodigito dan tokoh-tokoh dari PPKI maupun para
pemuda. Pada saat itu yang hadir lebih dari seribu orang. Guna mengenang
jasanya maka Ir. Soekarno dan Moh. Hatta dijuluki sebagai pahlawan proklamator
Indonesia.
Peristiwa yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia ini berlangsung
sekitar satu jam. Meski sangat sederhana, namun upacara itu dilakukan penuh
kehikmatan. Peristiwa itu membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan
bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa baru
telah lahir
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MEDIA

Gambar yang ditayangkan pada video pembelajaran.

Diorama pengetikan teks
Proklamasi

teks proklamasi

ahmad subarjo

laksamana Maeda

pengibaran bendera pusaka

Perserta upacara proklamasi 1945
upacara proklamasi 1945

pembacaan teks
Proklamasi
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LEMBAR DISKUSI SISWA
SIKLUS II
Nama Kelompok :
1.
2.
Petunjuk :
Diskusikan dengan kelompokmu!

1. Ceritakan peristiwa dari perumusan teks proklamasi hingga proses
pembacaan proklamasi!

2. Tuliskan teks proklamasi!
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KUNCI JAWABAN LKS
SIKLUS II
1. Perumusan teks proklamasi dilakukan dirumah Laksamana Maeda dijalan
Imam Bonjol No.1 yang merumuskan teks proklamsi ada tiga orang yaitu :
Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi terdiri dari
dua kalimat, yang ditulis Bung Karno dan kalimat kedua oleh Bung Hatta.
Naskah Proklamasi ditanda tangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas
nama bangsa Indonesia. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik.
Memproklamsikan kemerdekaaan di rumah Bung Karno pada jam 10.00
2. Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Halhal yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara
seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya.
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05
Atas nama Bangsa Indonesia
Sukarno/Hatta
No.

Skor

1

50

2

50

Jumlah skore

100
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
SIKLUS II
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Alokasi Waktu

: 15 Menit

Mata Pelajaran

: IPS

Jumlah Soal

: 15

Kurikulum

: KTSP

Peneliti

:

Kelas/Semester

: V/2

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh perjungan dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

No.
1.

Kompetensi
Dasar
2.3 Menghargai

Materi
1. Perumu

jasa dan peran

san teks

tokoh

proklam

perjuangan

asi

dalam

Indikator

2. Detik-

memproklamasi

detik

kan

proklam

kemerdekaan

asi
dilakuk
an oleh
Bung
Karno

2.3.3

Penilaian

Bentuk
Soal

Tes

Pilihan

tertulis

Ganda

peristiwa perumusan

2.3.4
mengidentifikasi
peristiwa detik-detik
proklamasi
kemerdekaan

C1

Nomor
Soal
1,2,4,5,
6,7,8,9,
10

mengidentifikasi

teks proklamasi

Jenjang

Isian

C3

3

C1

1,3,4

C2

2

C3

5
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LEMBAR EVALUASI
SIKLUS II
Nama
:
No. Absen
:
A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di bawah ini pada jawaban
paling tepat!
1. Perumusan teks proklamasi
dilakukan dirumah ....
a. Ir Sukarno
b. Wikana
c. Laksamana Tadashi Maeda
d. Ahmad Subarjo
2. Jam
berapa
proklamasi
dibacakan ....
a. 10.30 WIB
b. 09.30 WIB
c. 09.90 WIB
d. 10.00 WIB
3. Berikut ini yang menyusun teks
proklamasi kecuali ....
a. Ir Sukarno
b. Moh. Hatta
c. Ahmad Subarjo
d. Fatmawati
4. Proklamasi dilakukan di...
a. Lapangan ikada
b. Rumah Ir Sukarno
c. Rumah Laksamana Tadashi .
Maeda
d. Rengasdengklok
5. Teks proklamasi yang telah
disetujui diketik oleh ... .
a. Mohammad Hatta
b. Sayuti Melik
c. B. M. Diah
d. S. Suhud
6. Pengibaran Sang Saka Merah
Putih setelah pembacaan

Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia dilakukan oleh ... .
a. S. Suhud dan Latif
b. Wikana dan Darwis
c. Sayuti Melik dan Latif
d. Chaerul Saleh dan Margono
Yang mendapat julukan bapak
proklamator, adalah ....
a. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
b. Wikana dan Darwis
c. Ahmad
Soebarjo
dan
radjiman
d. Latif dan Suhud
8. Penelitian tanggal pada teks
proklamasi adalah ....
a. 17-08-45
b. Hari 17 bulan 8 tahun 05
c. 17 Agustus 1945
d. 17/08/1945
9. Bendera dan teks proklamasi
yang asli di simpan di ....
a. Gedung DPR
b. Monas
c. Istana negara
d. Gedung proklamasi
10. Jalan pegangsaan timur no. 56
jakarta sekarang namanya adalah
....
a. Jln. Sukarno
b. Jln. Moh. Hatta
c. Jalan tol
d. Jln. Proklamasi

7.
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Yang menyusun teks proklamasi adalah?
2. Jelaskan arti tahun 05 dalam teks proklamasi?
3. Sebutkan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan RI!
4. Tuliskan teks proklamasi!
5. Jelaskan tugas pelajar dalam mengisi kemerdekaan!
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KUNCI JAWABAN EVALUASI
SIKLUS II
A
1.
2.
3.
4.
5.

C
D
D
A
D

6. A
7. A
8. B
9. B
10. D

B

1. Ir Sukarno, Moh. Hatta dan Ahmad Subarjo
2. Tahun 05 pada teks proklamasi adalah singkatan dari tahun 2605 yaitu
tahun jepang
3. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad Soebarjo, Sayuti Melik, Soekarni
4. Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakan
dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya.
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05
Atas nama Bangsa Indonesia
Sukarno/Hatta
5. Belajar dengan rajin, mengamalkan sikap-sikap kepahlawanan, mengisi
kemerdekaan dengan prestasi
PENILAIAN
No
1
2
3
4
5
Jumlah Skor

Skor
4
4
4
4
4
20
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LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nama

Aspek yang Dinilai
Tanggung
Kerjasama
Disiplin
jawab

Skor

Ket.

3
Baik
2
4
9
Yudha
3
4
3
Baik
10
Safa
4
3
3
10 Baik
Afnia
4
3
3
Alan
10 Baik
3
3
3
9 Baik
Angga
2
3
4
9 Baik
Aziz
2
3
4
9 Baik
Bima
3
3
4
10 Baik
Hafizh
3
4
4
11 Baik
Intan
4
4
4
12 Baik
Tio
2
4
3
9 Baik
Lintang
3
4
3
10 Baik
Marselina
3
3
3
9 Baik
Mila Tasya
4
3
2
9 Baik
Mila Aulia
4
3
2
9 Baik
Moza
3
3
2
8 Sedang
Nisrina
3
2
2
Rayhan
7 Sedang
2
2
3
7 Sedang
Tiara
2
2
3
7 Sedang
Raffi
4
2
3
9 Baik
Candra
4
2
3
9 Baik
Aldena
3
3
3
9 Baik
Bintang
3
3
4
10 Baik
Catur
4
3
4
11 Baik
Frisco
4
2
4
10 Baik
Ilham
3
2
4
9 Baik
Inna
3
2
4
9 Baik
Luis
3
4
4
11 Baik
Abdul
3
4
4
11 Baik
Nur
3
4
3
Rizal S
10 Baik
Catatan : kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai kriteria berikut:

1 = kurang. 2 = cukup, 3 = baik, 4 = sangat baik
Skor maksimum= 3 x 4 = 12
Skor minimum= 3 x 1 = 3
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Median =

=
= 7,5
Keterangan :
1. Jumlah skor 9 – 12 berarti baik
2. Jumlah skor 6 – 8 berarti sedang
3. Jumlah skor 3 – 5 berarti kurang.

Nilai =

x 100

=

x 100

= 100
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Lampiran 9
HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus : II

Pertemuan : II

Nama Guru

: Anisa Kusumastuti

Nama SD

: SDN Bojong Salaman 02 Semarang

Kelas

:VA

Materi

: Mengidentifikasi Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi
Dan Mengidentifikasi Peristiwa Detik-Detik Proklamasi

Hari/Tanggal

: 21 Februari 2013

No

Indikator

Deskriptor

1

Keteramp

Mengkondisikan kelas untuk

ilan

memulai pembelajaran

membuka

Memberikan motivasi kepada siswa

pelajaran

Menyampaikan tujuan pembelajaran

Tampa

Skala Penilaian Skor

k

1

2

3

√

4
√

4

Menyampaikan rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan
2

Keteramp

Kesesuaian media dengan materi

ilan

Media yang digunakan menarik

√

√

3

√

√

3

mengguka perhatian siswa
n media

Media dapat dilihat dengan jelas

video

oleh semua siswa

pembelaja Guru menguasai media tersebut
ran
3

Keteramp

Menggunakan kalimat yang jelas

ilan

dan mudah dimengerti

Bertanya

Memberikan waktu bagi siswa
untuk memikirkan jawaban
pertanyaan
Merespon dengan ramah atas
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jawaban siswa
Memberikan kesempatan kepada
siswa lain untuk menjawab
pertanyaan
4

Keteramp

Menjelaskan dengan menggunakan

ilan

bahasa yang mudah dimengerti

menjelask

Melibatkan siswa untuk

an

mengemukakan ide

√

√

4

Memberikan contoh sehubungan
materi yang sedang dibahas
Membimbing siswa memahami
konsep materi yang sedang
dipelajari
5

Keteramp

Variasi penggunaan media yang

ilan

mendukung pembelajaran

√

√

3

√

√

3

mengadak Membuat kelompok kecil untuk
an variasi

diskusi

dengan

Guru berkeliling kelas

mengguna Mengajak siswa berpartisipasi
kan

dalam pembelajaran

model
ThinkPairShare
6

Keteramp

Menciptakan kondisi belajar yang

ilan

optimal dan kondusif

mengelola Memberikan petunjuk yang jelas
kelas

tentang pembelajaran
Ketepatan dalam menggunakan
alokasi waktu
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Menegur siswa yang berperilaku
menyimpang saat pembelajaran
7

Keteramp

Memusatkan perhatian siswa pada

ilan

tujuan dan topik yang akan dibahas

membimb

dalam diskusi

ing

Menberikan kesempatan partisipasi

diskusi

siswa

kelompok

Meningkatkan urun pendapat dari

√

√

3

siswa
Menutup diskusi dengan meminta
siswa membuat rangkuman diskusi
8

Keteramp

Mendengarkan gagasan siswa secara √

lan

simpatik

membimb

Memberikan penguatan pada siswa

ing

Mengadakan pendekatan secara

diskusi

pribadi pada siswa dengan sikap

kelompok

bersahabat

kecil dan

Membantu siswa dalam menilai

peroranga

hasil pencapaiannya

√

4

n
9

Keteramp

Memberi penguatan verbal

ilan

Memberikan penguatan dengan

Memberi

memberikan hadiah atau symbol

√

√

3

√

√

3

penguatan Memberika penguatan dengan
segera
Memberikan penguatan dengan
sentuhan
10

Keteramp

Meninjau kembali dengan

ilan

mengadakan refleksi

menutup

Membuat kesimpulan
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pelajaran

Memberikan soal evaluasi tertulis
Memberikan tindak lanjut
Jumlah Skor

33

Presentase

82,5%

Kriteria

Sangat
Baik

Semarang, 21 Februari 2013
Guru Mitra,

Tri Wasana, A.Ma.Pd
NIP. 19590604 198103 2 006
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Lampiran 10
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus : II

Pertemuan : II

Nama Guru

: Anisa Kusumastuti

Nama SD

: SDN Bojong Salaman 02 Semarang

Kelas

:VA

Materi

: Mengidentifikasi Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi
Dan Mengidentifikasi Peristiwa Detik-Detik Proklamasi

Hari/Tanggal
No

: Kamis, 21 Februari 2013
Indikator aktivitas siswa

1

Mengamati media video pembelajaran

2
3
4

Bekerja dalam kelompok
Mengemukakan pendapat
Tanggung jawab terhadap tugas yang
diberikan
Menyimak penjelasan materi
Antusias dalam mengikuti pembelajaran
dengan model TPS
Total
Persentase

5
6

Rata-rata
skor
3,03

Ketreria

3,2
3,5
4

Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

3
3

Baik
Baik

Baik

18,73

Baik
82,28%

Semarang, 21 Februari 2013
Observer,
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Lampiran 11
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair Share Berbantuan Video
Pembelajaran Pada Siswa Kelas V A SD N Bojong Salaman 02 Kota Semarang

Nama SD

: SD N Bojong Salaman 02

Kelas/Semester

: VA/2

Subyek

: Guru, Siswa dan proses pembelajaran

Hari / tanggal

: Kamis, 21 Februari 2013

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama
pembelajaran IPS
melaui model think pair share
berbantuan video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN
Bojong Salaman 02 Kota Semarang

Catatan

:








Siswa nampak bersemangat dalam menerima pembelajaran.
Sebagian besar siswa terlihat berkonsentrasi memperhatikan penayangan
video pembelajaran.
Terlihat beberapa siswa yang gaduh namun sudah terkendali oleh teguran
dari guru.
Siswa sudah aktif menanggapi hasil presentasi dari siswa yang maju.
Guru masih terlalu cepat dalam menjelaskan materi pada siswa.
Pembelajaran berlangsung dengan lancar.

Semarang, 21 Februari 2013
Observer,
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Lampiran 12
PENGGALAN SILABUS
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas /Semester

: SDN Bojong Salaman 02
: IPS
:V/2

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan indonesia.
Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi Pokok

2.3 Mengahargai
jasa dan peranan
tokoh perjuangan
dalam
memproklamasik
an kemerdekaan.

2.3.4 Memahami
tokoh penting
dalam peristiwa
proklamasi dan
cara menghargai
jasa-jasanya
2.3.5 Menyebutk
an peran tokoh
penting dalam
proklamasikeme
rdekaan.

Tokoh dalam
peristiwa
proklamasi dan
menghargai jasajasa para tokoh
yang berperan
dalam peristiwa
proklamasi.

Kegiatan
Penilaian
Pembelajaran
 Menyebutkan
Tertulis
tokoh-tokoh yang
berjasa dalam
peristiwa
proklamasi.
 Menyebutkan
peranan tokohtokoh proklamasi

Alokasi
Waktu
2x35 menit

Sumber Belajar
1. Silabus kelas V dan standar
proses
2. BSE IPS kelas V oleh Reni
Yuliati tahun 2008 hal. 130-131
3. BSE IPS kelas V oleh Endang
Susilaningsih tahun 2008 hal.
180-181
4. BSE IPS kelas V oleh Siti
Syamsiyah tahun 2008 hal. 9192

Karakter siswa yang diharapkan: Kerjasama, tanggung jawab, disiplin.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SIKLUS III

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Bojong Salaman 02

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/ Semester

: V A / II

Hari/ Tanggal

: 23 Februari 2013

Waktu

: 2 x 35 menit ( 1 x pertemuan )

A. Standar Kompetensi
2.

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam memepersiapkan
dan mempertahankan kemerdekaan indonesia.

B. Kompetensi Dasar
2.3

Mengahargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan
kemerdekaan

C. Indikator
2.3.5 Memahami tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan cara menghargai
jasa-jasanya
2.3.6 Menyebutkan peran tokoh penting dalam proklamasikemerdekaan.
D. Tujuan
1. Melalui pengamatan video tentang tokoh-tokoh proklamasi, siswa dapat
menyebutkan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi
2. Melalui pengamatan video tentang tokoh-tokoh proklamasi, siswa dapat
menyebutkan jasa-jasa tokoh proklamasi dengan tepat
Karakter Moral yang Ingin Dicapai
Kerjasama, tanggung jawab dan disiplin.
E. Materi Ajar
Tokoh dalam peristiwa proklamasi dan menghargai jasa-jasa para tokoh yang
berperan dalam peristiwa proklamasi.
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F. METODE, MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Metode :
a. Ceramah
b. Tanya jawab
c. Model TPS (Think-Pair-Share)
d. Penugasan
2. Media
Video tentang tokoh-tokoh pahlawan proklamasi
3. Sumber
a. Silabus kelas V dan standar proses
b. BSE IPS kelas V oleh Reni Yuliati tahun 2008 hal. 131-134
c. BSE IPS kelas V oleh Endang Susilaningsih tahun 2008 hal. 187-190
d. BSE IPS kelas V oleh Siti Syamsiyah tahun 2008 hal. 93-94
e. Internet
G. Langkah-langkah Pembelajaran / Skenario Pembelajaran
1. Pra kegiatan ( 5 menit )
a) Salam
b) Pengkondisian kelas
c) Absensi
d) Doa
2. Kegiatan pendahuluan (10 menit)
a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran
b) Apersepsi : menyebutkan tokoh-tokoh yang yang terlibat dalam
proklamasi
c) Menyampaikan tujuan pembelajaran
d) Menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
e) Memberikan motivasi kepada siswa agar mengikuti pelajaran dengan
sengguh-sungguh
3. Kegiatan inti (40 menit)
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a) Eksplorasi
(1) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “bagaimana cara kita
untuk menghargai peranan tokoh dalam proklamasi?”
(2) Siswa diberikan waktu berfikir untuk menentukan jawabannya.
(3) Siswa memperhatikan video yang ditayangkan guru.
(4) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang

isi video yang

telah ditayangkan.
b) Elaborasi
(1) Siswa berpasang-pasangan dengan teman sebangkunya.
(2) Siswa mendiskusikan jawaban untuk mengerjakan lembar diskusi
tentang peran para tokoh-tokoh proklamasi yang telah diberikan
guru.
(3) Siswa maju berpasangan untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok di depan kelas.
(4) Siswa lain memberikan pendapat pada teman yang telah
mempresentasikan hasil diskusi.
c) Konfirmasi
(1) Pemberian

penghargaan

kepada

kelompok

yang

mau

membacakan hasil diskusinya
(2) Menyimpulkan hasil diskusi kelompok secara bersama-sama
(3) Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang belum jelas
mengenai pelajaran yang telah dilakukan.
(4) Refleksi.
4. Kegiatan Penutup (15 menit)
a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran
b. Evaluasi
c. Tindak lanjut
H. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. penilaian awal

:-
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b. penilaian dalam kegiatan inti

: ada

c. penilaian akhir

: ada

2. Jenis Penilaian
Tes tertulis
3. Bentuk Penilaian
Soal ganda dan uraian

Semarang,23 Februari 2013
Mengetahui,
Guru Mitra

Peneliti

Tri Wasana, A.Ma.Anisa Kusumastuti
NIP. 19590604 198103 2 006

NIM. 1401409024
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BAHAN AJAR
TOKOH-TOKOH DALAM PERISTIWA PROKLAMASI

Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan bangsa
telah melahirkan tokoh-tokoh pejuang. Mulai dari tokoh-tokoh yang berjuang
melawan kekuasaan Belanda sampai tokoh-tokoh yang mempersiapkan
kemedekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Adapun tokoh-tokoh bangsa
yang terlibat langsung dalam mempersiapkan kemerdekaan itu, antara lain sebagai
berikut.
a) Ir. Soekarno, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator dengan sapaan
akrabnya Bung Karno. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar,
Jawa Timur. Beliau mulai aktif berjuang pada masa pergerakan nasional
dengan memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada masa pendudukan
Jepang, beliau menjadi salah seorang pemimpin organisasi Putera (Pusat
Tenaga Rakyat). Didalam keanggotaan BPUPKI, beliau menjadi ketua Panitia
Sembilan. Selanjutnya menjadi ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia) sebagai pengganti BPUPKI.
b) Drs. Muhammad Hatta, ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator.
Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Dilahirkan di Sumatra Barat pada
tanggal 12 Agustus 1902. Beliau berjuang sejak zaman pergerakan nasional,
dimulai di negeri Belanda. Beliau mendirikan organisasi Perhimpunan
Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, beliau dikenal dengan julukan Dwi
Tunggal bersama Bung Karno. Beliau aktif dalam mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia, menghadiri rapat PPKI di rumah Laksamana Maeda,
dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
c) Mr. Achmad Soebardjo, merupakan golongan tua pada saat menjelang
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 23 Maret 1897 di
Karawang Jawa Barat. Ia aktif dalam perjuangan pergerakan nasional,
termasuk anggota PPKI, serta terlibat dalam perumusan rancangan UndangUndang Dasar
d) Laksamana Tadashi Maeda, seorang Perwira Angkatan Laut Jepang dengan
jabatan Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia merupakan
teman baik Mr. Akhmad Soebardjo dan bersimpati terhadap perjuangan
bangsa Indonesia. Untuk itu, rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuaan
para pejuang Indonesia untuk merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan
pada tanggal 16 Agustus 1945.
e) Fatmawati adalah istri Bung Karno, dilahirkan di Bengkulu pada tahun 1923.
Ia berjasa menjahitkan Bendera Pusaka Merah Putih. Bendera tersebut
dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya yang
sekaligus tempat dibacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di
Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.
f) Latif Hendraningrat, seorang pejuang kemerdekaan. Pada masa pendudukan
Jepang menjadi anggota Peta (Pembela Tanah Air). Beliau adalah penggerek
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Bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus 1945. Beliau membawa Ir Soekarno
dan Drs. M. Hatta ke Rengasdengklok Karawang.
g) Chaerul Saleh, seorang aktivis pemuda dalam pergerakan nasional. Ia
dilahirkan tanggal 13 September 1916 di Sawahlunto, Sumatera Barat. Ia
menjadi anggota Angkatan Muda Indonesia pada saat pendudukan Jepang,
tetapi akhirnya ia sangat dibenci oleh pihak Jepang. Ia menjadi pemimpin
pertemuan di gedung Bakteriologi Jakarta (sekarang Universitas Indonesia)
yang menginginkan kemerdekaan tanpa ada peran dari PPKI. Menurutnya,
PPKI merupakan bentukan Jepang
h) Wikana, aktif dalam organisasi kepemudaan pada masa Jepang. Ia dilahirkan
tanggal 13 September 1916 di Sumedang Jawa Barat. Ia merupakan wakil dari
golongan muda yang menghadap Ir. Soekarno bersama Darwis untuk
menyampaikan hasil rapat para pemuda Indonesia di gedung Bakteriologi. Ia
juga ikut mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta.
i) Sukarni, dilahirkan tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Ia aktif
sebagai anggota organisasi pemuda Angkatan Baroe Indonesia dan Gerakan
Rakyat Baru yang bertujuan Indonesia Merdeka. Selama pendudukan Jepang,
ia bekerja di kantor berita Domei, Sandenbu, dan kantor pusat Seinendan. Ia
juga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno
dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia.
MENGHARGAI JASA-JASA TOKOH PROKLAMASI
Untuk menghargai jasa para pahlawan tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan
dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain sebagai berikut.
a) Bertanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita
mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Misalnya, hal
pembelaan negara dan menghormati lambanglambang negara sebagai simbol
pemersatu bangsa serta ketaatan membayar pajak tepat waktunya. Selain itu
juga ikut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang ada.
b) Kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk kepentingan
bangsa dan negara, kita harus mempunyai sikap rela berkorban dengan tidak
mementingkan pribadi atau golongan. Misalnya, merelakan sebagian milik
pribadi untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan jalan dan
memberikan sumbangan kepada korban becana alam.
c) Menanamkan pengertian di dalam hati, bahwa perjuangan untuk
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan merupakan ibadah sebagimana
diajarkan oleh agama.
d) Adanya sikap saling menghormati antarmanusia.
e) Bersikap dan berbuat adil terhadap sesama manusia.
f) Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa proklamasi
kemerdekaan dan mendoakan mereka.
g) Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat.
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MEDIA

Gambar yang ditayangkan pada video pembelajaran.
Materi : Menghargai jasa tokoh pahlawan.
ma

Gelora Bung Karno

Ziarah makam pahlawan

Bandara Soekarno Hatta

Upacara bendera

Tugu proklamasi
Monumen pahlawan
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LEMBAR DISKUSI SISWA
SIKLUS III
Nama Kelompok :
1.
2.

Petunjuk : diskusikan dengan kelompokmu!
Sebutkan nama tokoh, peranan yang diberikan dalam proklamasi, dan jasa yang
diberikan !
No
1

2

3

4

5

Nama Tokoh

Peranan Dalam Proklamasi
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KUNCI JAWABAN LKS
SIKLUS III
1. Ir Sukarno, yang merumuskan teks proklamasi dan memproklamasikan
kemerdekaan, salah satu jasa yang berikan adalah sebagai nama stadion sepak
bola yaitu Gelora Bung Karno dan nama bandara yaitu sukarno hatta yang
ada di Jakarta
2. Drs. Moh. Hatta, ikut meruskan teks proklamasi dan menandatangani teks
proklamasi, jasa yang berikan adalah dengan menjadikan nama bandara yaitu
sukarno hatta dan namanya digunakan sebagai nama jalan
3. Mr. Ahmad Subarjo, menjemput Bung karno dan Bung Hatta dari
Rengasdengklok, beliau juga ikut dalam perumusan teks proklamasi
4. Laksamana Maeda, rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan para
pejuang Indonesia untuk merumuskan naskah proklamsi kemerdekaan pada
tanggal 16 Agustus 1945
5. Fatmawati, ia menjahit bendera sang merah putih dan halaman rumahnya
dujadikan tempat dibacakanya naskah proklamasi kemerdekaan.
No

Skor

1

20

2

20

3

20

4

20

5

20

Jumlah Skor

100
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KISI-KISI SOAL EVALUASI
SIKLUS III
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Alokasi Waktu

: 15 Menit

Mata Pelajaran

: IPS

Jumlah Soal

: 15

Kurikulum

: KTSP

Peneliti

:

Kelas/Semester

: V/2

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh perjungan dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

No.
1.

Kompetensi
Dasar

Materi

Indikator

Penilaian

Bentuk
Soal

Jenjang
C1

Nomor
Soal

2.3 Menghargai

Tokoh

2.3.5 memahami

Tes

Pilihan

1,2,3,4,

jasa dan peran

penting

tokoh penting dalam

tertulis

Ganda

tokoh

dalam

peristiwa proklamasi

C2

6,9,10

perjuangan

proklamas

dan cara menghargai

C3

8

dalam

i dan

jasa-jasanya

memproklamasi

menhargai

2.3.6 Menyebutkan

kan

jasa-

peran tokoh penting

C1

1,2,3

kemerdekaan

jasanya

dalam proklamasi

C2

4

kemerdekaan.

C3

5

5,7

Isian

M
e
n
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LEMBAR EVALUASI
SIKLUS III
Nama
:
No. Absen
:
A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d di bawah ini pada jawaban
paling tepat !
1. Tokoh yang mengetik teks
proklamasi adalah ....
a. Bung Karno
b. Bung Hatta
c. Sayuti Melik
d. Karni
2. Yang menjahit bendera adalah
....
a. Fatmawati
b. Fatimah
c. Wikana
d. Sayuti Melik
3. Lagu Indonesia Raya dikarang
oleh…
a. W.R. Soepratman
b. Ir. Soekarno
c. Moh. Hatta
d. Ahmad Soebardjo
4. Naskah proklamasi ditanda
tangani oleh ....
a. Sukarno dan Wikana
b. Hatta dan Subarjo
c. Fatmawati dan Latif
d. Sukarno dan Hatta
5. Moh. Hatta adalah tokoh
proklamasi yang berasal dari....
a. Jawa tengah
b. Sumatra barat
c. Kalimantan timur
d. Maluku
6. Peran Latif dan Suhud dalam
proklamasi adalah ....
a. Menculik Bung Karno

b. Memproklamasikan
pada
tanggal 16 Aguastus 1945
c. Pengerek bendera merah
putih
d. Proklamasi dilakukan di
Rengasdengklok
7. Pertemuan
di
gedung
Bakteorologi Jakarta dipimpin
oleh ....
a. Ir Sukarno
b. Drs. Muh Hatta
c. Chaerul Saleh
d. Ahmad Subarjo
8. Salah satu menghargai tokoh
proklamsi dengan....
a. Membolos
b. Mengikuti upacara bendera
dengan hekmat
c. Membantu orang tua
d. Tidak belajar
9. Untuk menghormati tokoh para
pahlawan biasanya dibangun ....
a. Monumen
b. Prasasti
c. Museum
d. Masjid
10. Bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghargai ....
a. Pemuda
b. pemimpinnya
c. orang tua
d. pahlawan
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Sebutkan 4 tokoh yang berperan dalam proklamasi!
2. Siapakah yang mendapa julukan bapak proklamator kemerdekaan
Indonesia?

3. Apa peran yang dilakukan oleh Soekarni?
4. Mengapa pada saat upacara kita melakukan hening cipta?
5. Bagaimana cara kita untuk menghargai jasa-jasa para tokoh proklamasi?
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KUNCI JAWABAN EVALUASI
SIKLUS III
Evaluasi :
A
1. C

6. C

2. A

7. C

3. A

8. B

4. D

9. A

5. B

10. D

B

1. Ir Sukarno. Moh. Hatta. Fatmawati, Sukarni, Sayuti Melik, Wikana,
Ahmad Subarjo dll

2. Sukarno dan Hatta
3. Mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan
Moh. Hatta

4. Untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah
gugur mendahului kita

5. Berziarah kemakamnya, melakukan upacara kmerdekaan dengan penuh
hikmat, belajar dengan tekun, bertanggung jawab sebagai warga negara,
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menamai jalan
dengan nama-nama tokoh pahlawan dll
PENILAIAN
No

Skor

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

Jumlah Skor

20
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LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nama

Kerjasama

Aspek yang Dinilai
Tanggung
Disiplin
jawab
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
2
4
3
3
2
4
4
3
2
3
4
4
2
4
2
3
3
2
3
2
4
2
4
3
2
3
3
4
2
4
3
4
2
2
3

Skor

Ket.

Baik
4
12
Yudha
4
Baik
12
Safa
4
Baik
12
Afnia
4
baik
12
Alan
4
Baik
11
Angga
3
Baik
10
Aziz
3
Baik
9
Bima
3
Baik
10
Hafizh
3
Baik
9
Intan
4
Baik
Tio
12
2
Sedang
8
Lintang
2
Baik
10
Marselina
2
Sedang
7
Mila Tasya
3
Baik
10
Mila Aulia
3
Sedang
8
Moza
3
Baik
Nisrina
11
3
Sedang
8
Rayhan
2
Baik
9
Tiara
2
Sedang
8
Raffi
4
Baik
10
Candra
4
Baik
10
Aldena
4
Baik
9
Bintang
3
Baik
9
Catur
3
Baik
9
Frisco
3
Baik
8
Ilham
4
Baik
10
Inna
4
Baik
10
Luis
4
Baik
11
Abdul
4
Baik
Nur
10
4
baik
9
Rizal S
Catatan : kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai kriteria berikut:

1 = kurang. 2 = cukup, 3 = baik, 4 = sangat baik
Skor maksimum= 3 x 4 = 12
Skor minimum= 3 x 1 = 3
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Median =

=
= 7,5
Keterangan :
1. Jumlah skor 9 – 12 berarti baik
2. Jumlah skor 6 – 8 berarti sedang
3. Jumlah skor 3 – 5 berarti kurang.

x 100

Nilai =

=
= 100

x 100
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Lampiran 13
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus : III

Pertemuan : III

Nama Guru

: Anisa Kusumastuti

Nama SD

: SDN Bojong Salaman 02 Semarang

Kelas

:VA

Materi

: Memahami Peran Tokoh Penting Dalam Peristiwa
Proklamasi Dan Cara Menghargai Jasa-Jasanya

Hari/Tanggal

: 23Februari 2013

No

Indikator

Deskriptor

1

Keteramp

Mengkondisikan kelas untuk

ilan

memulai pembelajaran

membuka

Memberikan motivasi kepada

pelajaran

siswa

Tampak

Skala Penilaian Skor
1

2

3

√

4
√

4

√

4

Menyampaikan tujuan
pembelajaran
Menyampaikan rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan
2

Keteramp

Kesesuaian media dengan materi

ilan

Media yang digunakan menarik

√

mengguka perhatian siswa
n media

Media dapat dilihat dengan jelas

video

oleh semua siswa

pembelaja Guru menguasai media tersebut
ran
3

Keteramp

Menggunakan kalimat yang jelas

ilan

dan mudah dimengerti

Bertanya

Memberikan waktu bagi siswa
untuk memikirkan jawaban

√

√

3
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pertanyaan
Merespon dengan ramah atas
jawaban siswa
Memberikan kesempatan kepada
siswa lain untuk menjawab
pertanyaan
4

Keteramp

Menjelaskan dengan menggunakan √

ilan

bahasa yang mudah dimengerti

menjelask

Melibatkan siswa untuk

an

mengemukakan ide

√

Memberikan contoh sehubungan
materi yang sedang dibahas
Membimbing siswa memahami
konsep materi yang sedang
dipelajari
5

Keteramp

Variasi penggunaan media yang

ilan

mendukung pembelajaran

√

√

3

mengadak Membuat kelompok kecil untuk
an variasi

diskusi

dengan

Guru berkeliling kelas

mengguna Mengajak siswa berpartisipasi
kan

dalam pembelajaran

model
ThinkPairShare
6

Keteramp

Menciptakan kondisi belajar yang

ilan

optimal dan kondusif

mengelola Memberikan petunjuk yang jelas
kelas

tentang pembelajaran

√

√

4

226

Ketepatan dalam menggunakan
alokasi waktu
Menegur siswa yang berperilaku
menyimpang saat pembelajaran
7

Keteramp

Memusatkan perhatian siswa pada

ilan

tujuan dan topik yang akan dibahas

membimb

dalam diskusi

ing

Menberikan kesempatan

diskusi

partisipasi siswa

kelompok

Meningkatkan urun pendapat dari

√

√

3

siswa
Menutup diskusi dengan meminta
siswa membuat rangkuman diskusi
8

Keteramp

Mendengarkan gagasan siswa

lan

secara simpatik

membimb

Memberikan penguatan pada siswa

ing

Mengadakan pendekatan secara

diskusi

pribadi pada siswa dengan sikap

kelompok

bersahabat

kecil dan

Membantu siswa dalam menilai

peroranga

hasil pencapaiannya

√

√

4

n
9

Keteramp

Memberi penguatan verbal

ilan

Memberikan penguatan dengan

Memberi

memberikan hadiah atau symbol

√

√

3

penguatan Memberika penguatan dengan
segera
Memberikan penguatan dengan
sentuhan
10

Keteramp

Meninjau kembali dengan

√

√

4
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ilan

mengadakan refleksi

menutup

Membuat kesimpulan

pelajaran

Memberikan soal evaluasi tertulis
Memberikan tindak lanjut
Jumlah Skor

36

Presentase

90%
Sangat

Kriteria

Baik

Semarang, 23Februari 2013
Guru Mitra,

Tri Wasana, A.Ma.Pd
NIP. 19590604 198103 2 006
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Lampiran 14
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus : III

Pertemuan : III

Nama Guru

: Anisa Kusumastuti

Nama SD

: SDN Bojong Salaman 02 Semarang

Kelas

:VA

Materi

: Memahami Peran Tokoh Penting Dalam Peristiwa
Proklamasi Dan Cara Menghargai Jasa-Jasanya

Hari/Tanggal

: Sabtu, 23 Februari 2013

No

Indikator aktivitas siswa

1

Mengamati media video
pembelajaran
Bekerja dalam kelompok
Mengemukakan pendapat
Tanggung jawab terhadap tugas
yang diberikan
Menyimak penjelasan materi
Antusias dalam mengikuti
pembelajaran dengan model TPS
Total
Persentase

2
3
4
5
6

Rata-rata
skor
3,1

Ketreria

3,3
3,6
4

Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

3,7
3,6

Sangat Baik
Sangat Baik

21,3

Sangat Baik
88,75%

Baik

Semarang, 23 Februari 2013
Observer,
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Lampiran 15
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair Share Berbantuan Video
Pembelajaran Pada Siswa Kelas V A SD N Bojong Salaman 02 Kota Semarang

Nama SD

: SD N Bojong Salaman 02

Kelas/Semester

: VA/2

Subyek

: Guru, Siswa dan proses pembelajaran

Hari / tanggal

: Sabtu, 23 Februari 2013

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama
pembelajaran IPS
melaui model think pair share
berbantuan video pembelajaran pada siswa kelas VA SDN
Bojong Salaman 02 Kota Semarang

Catatan

:








Siswa dan guru telah siap untuk memulai pembelajaran
Guru sangat menguasai materi yang ada didalam video pembelajaran dan
siswa tertarik untuk menyaksikan tayangan dalam video.
Siswa sudah mulai aktif berdiskusi dengan teman sebangku seputar isi
tayangan dalam video.
Siswa partisipatif dalam menyampaikan hasil diskusi.
Guru telah memberikan penguatan dan motivasi pada siswa.
Pembelajaran berlasung dengan aktif dan lancar.

Semarang, 23 Februari 2013
Observer,

231

Lampiran 16
Rekapitulasi Keterampilan Guru
No
1
2

Indikator
Siklus I
Siklus II

1
4
4

2
3
3

3
3
3

4
3
4

5
3
3

6
3
3

7
3
3

8
3
4

9
3
3

10
3
3

3

Siklus III

4

4

3

4

3

4

3

4

3

4

Rata-rata

4

3,33

3

3.66

3

3,33

3

3,66

3

3,33

Jumlah Kriteria Persentase
31
Baik
77,5%
33
Sangat
82,5%
baik
36
Sangat
90%
baik

Guru Mitra,

Tri Wasana, A.Ma.Pd
NIP. 19590604 198103 2 006
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Lampiran 17
Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
NO NAMA
INDIKATOR
1
Aditya Yudha
2
Safa Dila
3
Afnia
4
Alan
5
Angga
6
Aziz
7
Bima
8
Hafizh Azka
9
Intan Tyas
10 Irnantio B
11 Lintang Ayu
12 Marselina B
13 Mila Tasya
14 Mila Aulia
15 Moza M
16 Nisrina Zulfa
17 Rayhan
18 Tiara Rizki
19 M. Ainur R
20 Candra Kirana
21 Aldena Tabriz
22 Bintang Destian
23 Catur Yulianto
24 Frisco
25 Ilham

SIKLUS I
1
2
2
2
4
3
3
3
2
3
2
2
4
3
2
3
2
3
2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
2
4
3
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
3
4
3
2
3
2
3

3
2
4
4
2
2
2
3
2
3
4
2
2
3
2
2
4
4
2
3
4
4
3
4
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4

5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Jml
16
21
20
17
16
19
18
17
18
20
16
18
18
18
16
21
19
18
19
21
20
18
20
18
18

SIKLUS II
1
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
3
2
3
3

3
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
3
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
2
3
4
2
3
4
2
4
3
4
2
3
3
4
2
3
2
3
4
4
4
3
4
4
3

6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Jml
16
20
21
19
21
21
20
19
21
22
17
20
19
21
17
20
19
20
22
21
22
21
21
20
20

SIKLUS III
1
2
3
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
3
4
4
2
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6
2
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
3

Jml
19
21
21
18
21
21
21
18
22
21
20
20
22
21
19
21
21
20
22
22
22
21
22
21
20
231
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26 Inna Mei
27 Luis Enrico
28 M. Abdul F
29 Nur Komariah
30 Rizal Setyawan
Rata-rata

4
2
3
2
2
2,7

3
3
2
3
2

3
3
2
2
2
2,8
2,8
3

4
4
3
4
4
3,9

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3

20
18
16
17
16
18,
23

3
3
3
3
3
3,0
3

3
3
4
3
2

4
4
2
4
2

3,2

3,5

4
4
4
4
4

3
2
2
2
2
4

3
3
3
3
3
3

3

20
19
18
19
16
19,
7

4
3
3
3
3

4
3
3
3
3

4
3
4
4
4

3,1

3,3

3,6

4
4
4
4
4

4
4
3
3
3
4

3,7

4
3
3
3
3
3

24
20
20
20
20
20,
7

Guru Mitra,

Tri Wasana, A.Ma.Pd
NIP. 19590604 198103 2 006
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Lampiran 18
Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa
No

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aditya Yudha
Safa Dila
Afnia
Alan
Angga
Aziz
Bima
Hafizh Azka
Intan Tyas
Irnantio B
Lintang Ayu
Marselina B
Mila Tasya
Mila Aulia
Moza M
Nisrina Zulfa
Rayhan
Tiara Rizki
M. Ainur R
Candra Kirana
Aldena Tabriz
Bintang Destian
Catur Yulianto
Frisco
Ilham
Inna Mei
Luis Enrico
M. Abdul F
Nur Komariah
Rizal Setyawan
RATA-RATA
SISWA YANG
TUNTAS
SISWA YANG
TIDAK
TUNTAS
PERSENTASE
KETUNTASAN
NILAI
TERTINGGI
NILAI

Siklus I

50
86
83
53
90
56
50
53
78
63
53
58
50
96
50
80
80
70
83
70
78
70
80
50
73
83
80
58
70
56
68,33
18

Ket.

TT
T
T
TT
T
TT
TT
TT
T
T
TT
TT
TT
T
TT
T
T
T
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
TT
T
TT

Siklus II

58
93
80
58
90
83
50
58
93
80
76
86
93
90
63
96
76
93
76
76
86
93
90
83
53
96
53
73
56
50
76,7
22

Ket.

TT
T
T
TT
T
T
TT
TT
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
TT
T
TT
T
TT
TT

Siklus
III

63
90
90
66
86
96
58
86
83
80
83
90
93
93
58
96
83
93
80
80
86
90
86
80
58
96
86
70
58
76
81,1
26

12

8

4

63%

76%

88%

96

96

96

50

50

58

Ket.

T
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
TT
T
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TERENDAH

Guru Mitra,

Tri Wasana, A.Ma.Pd
NIP. 19590604 198103 2 006
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Lampran 19
Hasil Pekerjaan Siswa
Siklus I

236

Hasil Pekerjaan Siswa
Siklus 2

237

Hasil Pekerjaan Siswa
Siklus 3

238

Lampran 20
Dokumentasi Kegiatan

Siswa dan guru memperiapkan pembelajaran

Guru membangun pengetahuan awal padsa siswa

239

Siswa menyaksikan tayangan video pembelajaran

Siswa dan guru melakukan tanya jawab seputar isi video

240

Siwa berkelompok dengan teman sebangku mengerjakan LKS

Guru membimbing siswa mengerjakan LKS

241

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok

Siswa dan guru melakukan refleksi

242

Siswa mengerjakan lembar evaluasi

Guru melakukan tindak lanjut

243

Lampiran 21

244

Lampiran 22

