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ABSTRAK 
 

Nugraha, Arief Juang. 2013.Penerapan Strategi Kreatif-Produktif Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SDN Bringin 02 

Kota Semarang. Skripsi. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 

Susilo, M.Pd, Pembimbing II: Dra. Arini Esti Astuti, M.Pd. 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam KTSP mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep,  generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Masalah 

dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPS yang belum optimal di kelas V SDN 

Bringin 02 Kota Semarang dikarenakan guru kurang variatif dalam menerapkan 

model maupun media pembelajaran. Aktivitas siswa masih rendah dalam 

pembelajaran IPS. Dampaknya 23 dari 41 siswa atau 56 % jumlah kesuruhan 

siswa kelas V SDN Bringin 02 belum tuntas rata-rata nilai mata pelajaran IPS. 

Guna meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tersebut diterapkan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif-produktif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang?”. 

Tujuan penelitian ini adalah melalui strategi pembelajaran kreatif-produktif dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS  kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang.  

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dengan tiga siklus, setiap 

siklus terdiri atas satu pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru dan 41 siswa 

kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan non tes berupa observasi, dokumentasi, dan produk. 

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis 

deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru pada siklus I memperoleh 

skor 27 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh skor 37 dengan kriteria baik 

dan pada siklus III memperoleh skor 42 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas 

siswa pada siklus I memperoleh skor 17,4 dengan kriteria cukup, siklus II 

memperoleh skor 21,09 dengan kriteria baik, dan pada siklus III memperoleh skor 

23,24 dengan kriteria baik. Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 

mengalami ketuntasan belajar sebesar 63% dengan rata-rata 63 siklus II sebesar 

76 % dengan rata-rata 74, dan siklus III sebesar 85% dengan rata-rata 80. 

Simpulan dari penelitian ini adalah strategi pembelajaran kreatif-produktif 

melalui media audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang. Saran 

yang diberikan adalah guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif dan bervariatif agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran IPS; media audio visual; strategi 

pembelajaran kreatif-produktif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Visi pendidikan Indonesia yang ditetapkan Kementrian Pendidikan Nasional 

(2012) yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan nasional 

untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat, merupakan 

gambaran dan cerminan kondisi masa depan Indonesia yang akan dicapai dan 

diarahkan secara konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi tersebut telah 

menjadi rumusan dan dituangkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana tujuan akhirnya adalah mewujudkan 

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu 

dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 

Tujuan tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses 

pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Guru 

harus memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan 

potensi dan kreativitas siswa. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan 

dasar harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 



 

 

 

2 
 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa (BSNP 

2007: 5-6). 

Pada implementasinya guru sebagai orang yang berdiri langsung di depan 

kelas untuk mencerdaskan siswa memiliki kewajiban untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga indikator kualitas 

pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk itu guru memerlukan 

strategi pembelajaran agar mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat 

mencapai hasil yang optimal. Strategi pembelajaran merupakan pemikiran dan 

pengupayaan secara strategis dalam memilih, menyusun, memobilisasi dan 

mensinergikan segala cara, sarana/prasarana, dan sumber daya untuk mencapai 

tujuan (Abimanyu 2008: 2-6). 

Strategi pembelajaran memiliki pengertian arti luas dan arti sempit, dalam 

arti luas merupakan suatu cara atau seperangkat cara atau teknik yang dilakukan 

dan ditempuh oleh guru atau anak didik dalam melakukan upaya terjadinya suatu 

perubahan tingkah laku atau sikap. Dalam arti sempit, strategi pembelajaran dapat 

dimaknai tidak hanya menyangkut perencanaan pembelajaran, tetapi juga 

termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran sebagai tiga 

elemen penting dalam tahapan pembelajaran. Secara khusus, strategi bisa 

dilakukan oleh guru secara tidak tertulis (Djamarah 2010: 326).   

Mengacu pada pengertian startegi pembelajaran tersebut di mana tugas guru  

berperan besar dalam perencanaan pembelajaran bagi peserta didik, maka guru  

diharuskan mengembangkan kurikulum di sekolah. Oleh karena itu, guru 

memerlukan acuan standar isi untuk mengembangkan kurikulum, kurikulum 
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tersebut yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

tahun 2006 adalah KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Dalam KTSP menyatakan bahwa IPS salah satu mata pelajaran yang 

diberikan 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. Dimasa 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 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis (KTSP 2006: 574). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) lahir dari keinginan para pakar pendidikan 

untuk membekali para peserta didik supaya nantinya ia mampu menghadapi dan 

menangani kompleksitas kehidupan masyarakat yang sering kali berkembang 

secara tidak terduga dan dalam waktu cepat yang dapat menimbulkan masalah 

yang disebut masalah sosial (Soewarso 2011: 2). Mempelajari IPS pada 

hakekatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan 

lingkungan. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di 

masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai 
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sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada 

kenyataan (Tjokrodikaryo dalam Hidayati 2008:1.26).  

Adapun tujuan mata pelajaran IPS yang telah telah tertuang dalam KTSP, 

antara lain: a) mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya; b) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial; c) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan; d) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global (KTSP, 2006:575). Selain itu tujuan IPS adalah membina anak didik 

menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kepedulian social yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara 

(Nursid dalam Hidayati 2008 : 1.23). 

Berdasarkan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata 

Pelajaran IPS (Depdiknas 2007:6-7) ditemukan bahwa masih banyak 

permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS. Dalam hal strategi 

pembelajaran, pembelajaran yang lebih menekankan pada verbalisme. Guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran lebih menekankan pada metode yang lebih 

menekankan pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas siswa. Pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kurang variatif. Tes yang digunakan pun masih banyak 

mengukur aspek kognitif pada jenjang yang lebih rendah misalnya kemampuan 

untuk menyebutkan. Materi IPS dipahami sebagai materi yang hafalan saja, 

sehingga tes yang digunakan pun lebih menekankan pada hapalan. Padahal 
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berbagai keterampilan berpikir dalam IPS bisa diuji melalui penilaian yang dibuat 

oleh guru. Selain itu, aspek sarana pembelajaran pada umumnya sarana untuk 

mendukung pembelajaran IPS masih sangat minim. 

Gambaran pelaksanaan pembelajaran IPS tersebut di atas, merupakan fakta 

yang terjadi di SDN Bringin 02 Kota Semarang. Proses pembelajaran yang 

dilakukan masih menunjukkan bahwa pembelajaran IPS belum optimal, karena 

guru kurang variatif dalam menggunakan metode pembelajaran saat memberikan 

materi serta kurangnya motivasi yang diberikan guru kepada siswa untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa 

kurang berminat dan antusias, serta guru kurang maksimal dalam memanfaatkan 

media dan penggunaan alat peraga selama proses pembelajaran.  

Hasil refleksi peneliti saat melaksanakan kegiatan PPL  tanggal 30 Juli 

sampai tanggal 4 Agustus 2012 menunjukkan bahwa keterampilan guru masih 

rendah. Guru dalam membuka pembelajaran belum menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai kepada siswa. Guru belum melakukan variasi 

dalam proses pembelajaran. Ini ditunjukkan guru dengan belum menggunakan 

strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang bervariasi. Guru hanya 

menggunakan papan tulis sebagai sarana media pembelajaran. Sehingga dalam 

pembelajaran membuat siswa cepat bosan karena media yang disediakan kurang 

menarik minat siswa untuk aktif dan akhirnya akan berpengaruh pada tidak 

efektifnya ketercapaian kompetensi mata pelajaran IPS. 

Selama proses mengajar, guru belum optimal dalam mengkondisikan kelas 

sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Dalam menjelaskan materi IPS guru 
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belum menggunakan contoh yang konkret. Akibatnya siswa kesulitan dalam 

memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Guru belum menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi  dalam memimpin diskusi kelompok kecil sehingga 

menyebabkan dalam  proses diskusi belum semua anggota kelompok aktif dalam 

diskusi. Pada akhir pembelajaran guru belum memberikan tindak lanjut dan belum 

menyimpulkan pembelajaran IPS yang telah dilakukan bersama-sama dengan 

siswa.  

Pada aspek aktivitas siswa, siswa masih pasif dalam pembelajaran. Siswa 

tidak mau bertanya kepada guru apabila belum mengerti. Begitu pula pada saat 

guru memberikan pertanyaan, beberapa siswa yang menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru dan lebih banyak siswa yang diam mendengarkan saja tanpa 

memberikan pendapat dan mengemukakan gagasannya. Keberanian siswa untuk 

mengungkapkan pendapat ide dalam pembelajaran, banyak didominasi oleh 

beberapa siswa dan yang lain tidak berpendapat. Pembelajaran lebih berpusat pada 

guru, sehingga membatasi kreatifitas siswa dalam proses pembelajaran. 

 Permasalahan di atas juga didukung oleh data kuantitatif yang diperoleh 

peneliti berupa data dokumen. Berdasarkan data dokumen hasil ulangan harian 

mata pelajaran IPS semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013, menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa dalam pembelajaran belum mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Data menunjukkan 

bahwa 23 dari 41 siswa atau 56 % jumlah keseluruhan siswa kelas V SDN Bringin 

02 belum tuntas rata-rata nilai mata pelajaran IPS. Rata-rata kelas 59 dengan nilai 

terendah 25 dan nilai tertinggi 80. Jadi dapat dilihat bahwa siswa yang telah 
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mencapai KKM sebanyak 44 % dari jumlah keseluruhan siswa kelas V SDN 

Bringin 02. Hal ini didukung oleh hasil wawancara guru SD kelas V SDN Bringin 

02  bahwa hasil pembelajaran memang belum menampakkan hasil yang maksimal 

dikarenakan siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran.  

Mengatasi hal tersebut guru harus dapat menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi agar siswa tertarik untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga akan 

tercipta suasana belajar yang efektif dan tujuan belajar dapat tercapai secara 

optimal. Dalam perbaikan proses pengajaran ini peranan guru sangat penting, 

selaku pengelola kegiatan siswa, guru juga diharapkan membimbing dan 

membantu siswa agar selama proses pembelajaran semua kegiatan anak dapat 

dikontrol. Berdasarkan diskusi tim kolaborasi bersama guru kelas V tentang 

alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang dapat 

mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 

keterampilan guru, maka perbaikan dilakukan dengan cara menerapkan strategi 

kreatif-produktif melalui media audio visual. 

Strategi kreatif-produktif dikembangkan berdasarkan berbagai pendekatan 

pembelajaran yang diasumsikan mampu meningktakan kualitas proses belajar 

mengajar (Wena 2011 :139). Strategi pembelajaran kreatif-produktif memiliki 

beberapa karakteristik yang membedakannya dengan strategi pembelajaran 

lainnya. Kelebihan strategi pembelajaran kreatif-produktif antara lain sebagai 

berikut : a) keterlibatan siswa secara intelektual dan emosional dalam 

pembelajaran; b) siswa didorong untuk menemukan/mengonstruksi sendiri konsep 

yang sedang dikaji melalui penafsiran yang dilakukan dengan berbagai cara 
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seperti observasi, diskusi atau percobaan; c) siswa diberi kesempatan untuk 

bertanggung jawab menyelesaikan tugas bersama; d) pada dasarnya untuk menjadi 

kreatif seseorang harus bekerja keras berdedikasi tinggi, antusias, serta percaya 

diri. Mengacu pada karakteristik tersebut, strategi pembelajaran kreatif produktif 

diasumsikan mampu memotivasi siswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan 

sehingga merasa tertantang menyelesaikan tugas-tugasnya secara kreatif (Wena 

2011 : 140). 

Penelitian yang mendasari pemilihan strategi pembelajaran dalam penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Galuh Wahyudi (2012) yang dimuat 

dalam Jurnal Diglib UNNES dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran 

Kreatif Produktif untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa 

Kelas VA SDN Krapyak Kota Semarang”. Hasil penelitian dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kreatif-produktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas VA 

SDN Krapyak Kota Semarang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2012) yang dimuat dalam  

Jurnal Diglib UNNES, dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

Melalui Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif pada Siswa Kelas V B SDN 

Tambakaji 01 Kota Semarang”.  Hasil penelitian dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas V B SDN 

Tambakaji 01 Kota Semarang.  
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Dalam penelitian ini juga akan menggunakan media pembelajaran yaitu 

media audio visual untuk membantu siswa dalam menerima materi oleh guru. 

Menurut Hamdani (2011: 186) pemakaian media penting untuk meminimalisir 

munculnya penafsiran isi yang dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi. Hal 

ini diperkuat oleh Sukiman (2012: 44) media pembelajaran dapat meningkatkan 

dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dan lingkungannya dan 

kemungkinan peserta didik untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya.  

Media audio visual merupakan media penyaluran pesan dengan 

memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Sukiman (2012: 184) 

menjelaskan secara umum media audio  visual menurut teori kerucut Edgar Dale 

memiliki efektivitas yang tinggi daripada media visual atau audio. Hamdani 

(2010: 249) menyebutkan bahwa media audio visual akan menjadikan penyajian 

bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Penggunaan media audio 

visual ini akan mempermudah siswa dalam memahami materi IPS kelas V dalam 

kompetensi dasar 2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, karena dalam materi tersebut membahas 

sejarah kemerdekaan Indonesia sehingga nantinya siswa ditayangkan media audio 

visual tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk diamati agar mempermudah 

siswa dalam memahami materi. 

Penggunaan media audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa, ini 

terbukti oleh penelitian yang dilakukan Suradji (2010) dalam Jurnal Diglib UNS  
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dengan judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Berbahasa Indonesia (Keterampilan 

Berpidato) Melalui Media Audio Visual Siswa Kelas V SDN 02 Tegalsari 

Kabupaten Pemalang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media audio visual 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam keterampilan berbicara.  

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata pelajaran IPS. Depdiknas (2004: 7-10) menyatakan 

indikator kualitas pembelajaran meliputi : perilaku pembelajaran pendidik 

perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang 

berkualitas, kualitas media pembelajaran dan sistem pembelajaran. Di antara 

indikator-indikator tersebut peneliti memprioritaskan indikator yang menyangkut 

perilaku pembelajaran pendidik yang tercermin dalam keterampilan guru dalam 

mengajar, perilaku dan dampak belajar siswa yang nampak pada aktivitas siswa 

dan hasil belajar. 

Diharapkan dengan startegi pembelajaran kreatif produktif melalui media 

audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

Berdasarkan  telaah  latar belakang tersebut dan diperkuat dengan hasil 

penelitian penerapan strategi pembelajaran kreatif-produktif dan media audio 

visual  yang telah ada, maka peneliti dan kolaborator akan mengadakan peneltian 

tindakan kelas dengan judul : “Penerapan Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif 

Melalui Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang” 
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1.2. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Apakah  strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media 

audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V 

SDN Bringin 02 Kota Semarang? 

 Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang? 

2. Apakah strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang? 

3. Apakah strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 

dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota 

Semarang? 

1.2.2.   Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah, penulis melaksanakan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media 

audio visual. Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran kreatif-produktif 

melalui media audio visual adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Sintaks Strategi Pembelajaran Kreatif Produktif Melalui Media Visual 

Sintaks Strategi 

Pembelajaran 

Kreatif-Produktif 

Sintaks Pembelajaran  

Media Audio Visual 

Sintaks Strategi 

Pembelajaran Kreatif 

Produktif Melalui 

Media Visual 

1. Orientasi 

a. Guru dan siswa 

menyepakati 

tugas dan 

langkah 

pembelajaran. 

b. Siswa 

mengungkapkan 

pendapat tentang 

langkah/cara 

kerja serta hasil 

akhir yang 

diharapkan serta 

penilaian.  

2. Eksplorasi 

c. Guru 

memberikan 

masalah/konsep 

yang akan dikaji. 

d. Siswa melakukan 

eksplorasi 

terhadap 

masalah/konsep 

yang dikaji 

3. Interpretasi 

e. Siswa dibagi 

menjadi 

kelompok secara 

heterogen 

f. Siswa melakukan 

kegiatan analisis, 

sintesis dan 

evaluasi untuk 

memecahkan 

masalah. 

g. Setiap kelompok 

diharuskan 

menyajikan hasil 

pemahamannya 

1) Persiapan 

a. Mempelajari 

tujuan. 

b. Mempersiapkan 

materi 

c. Memilih dan 

mengusahakan alat 

yang cocok. 

d. Berlatih 

menggunakan alat. 

e. Memeriksa tempat. 

2) Penyajian 

Mempertunjukkan 

media yang akan 

ditayangkan. 

3) Penerapan 

a. Mempratekkan 

pelajaran yang 

diberikan 

b. Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

c. Ujian atau 

memberikan soal-

soal. 

d. Mendiskusikan 

soal yang 

diberikan 

4) Kelanjutan 

Mengulang kembali 

pelajaran yang telah 

didapat. 

(Hamzah 1988:20-24) 

 

a. Guru dan siswa 

menyepakati tugas 

dan langkah 

pembelajaran. 

b. Guru memberikan 

masalah/konsep yang 

akan dikaji melalui 

media audiovisual 

c. Siswa melakukan 

eksplorasi terhadap 

masalah/konsep yang 

dikaji dengan melihat 

audiovisual 

d. Siswa dibagi menjadi 

kelompok secara 

heterogen. 

e. Siswa melakukan 

kegiatan analisis, 

sintesis dan evaluasi 

untuk memecahkan 

masalah. 

f. Setiap kelompok 

diharuskan 

menyajikan hasil 

pemahamannya di 

depan kelas dengan 

caranya masing – 

masing sedangkan 

kelompok lain 

memberikan 

tanggapan dan 

memberikan 

penilaian. 

g. Siswa menuliskan 

kesimpulan atau hasil 

pemahaman  baru 

dari pemecahan 

masalah  secara 

individu/kelompok 
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Sintaks Strategi 

Pembelajaran 

Kreatif-Produktif 

Sintaks Pembelajaran  

Media Audio Visual 

Sintaks Strategi 

Pembelajaran Kreatif 

Produktif Melalui 

Media Visual 

di depan kelas 

dengan caranya 

masing – masing 

sedangkan 

kelompok lain 

memberikan 

tanggapan dan 

memberikan 

penilaian 

4. Rekreasi 

h. Siswa 

menuliskan 

kesimpulan atau 

hasil pemahaman  

baru dari 

pemecahan 

masalah  secara 

individu / 

kelompok. 

5. Evaluasi  

i. Guru 

memberikan 

penilaian 

terhadap kinerja 

siswa selama 

pembelajaran 

(Wena 2011 : 143) 

 

sesuai permintaan 

siswa setelah diskusi 

kelas. 

a. Guru memberikan 

penilaian terhadap 

kinerja siswa selama 

pembelajaran 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menentukan tujuan umum yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Bringin 02 

Kota Semarang. 
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1.3.2.  Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan dan menganalisis peningkatan keterampilan guru dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual dalam pembelajaran IPS. 

2. Mendiskripsikan dan menganalisis peningkatan aktivitas siswa dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual dalam pembelajaran IPS. 

3. Meningkatkan hasi belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif -produktif melalui media audio visual dalam pembelajaran IPS. 

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 

Jika penelitian tindakan kelas ini terbukti bahwa dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kreatif produktif melalui media audio visual terbukti 

meningkatkan  kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran IPS pada siswa kelas 

V SDN Bringin 02 Kota Semarang. Berarti hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya, dan sebagai landasan 

untuk mengembangkan praktik pembelajaran pada mata pelajaran IPS. 
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1.4.2.  Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Siswa 

Penerapan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual dapat mengakibatkan siswa dapat menjadi lebih antusias dan aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. Motivasi dan minat belajar siswa meningkat, kreativitas 

dan daya imajinasi siswa berkembang, serta kemampuan dan pemahaman siswa 

mengenai materi dapat tercapai secara maksimal sehingga pada akhirnya hasil 

belajar siswa meningkat 

1.4.2.2. Bagi Guru 

Penerapan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual dalam pelaksanakan pembelajaran IPS dapat mengakibatkan guru 

memperoleh  tambahan wawasan pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana 

mengajar dengan metode pembelajaran yang menyenangkan dan menantang 

sehingga guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya 

terutama mata pelajaran IPS. Imbasnya adalah guru dapat meningkatkan 

profesionalitasnya dalam mengajar di kelas. 

1.4.2.3. Bagi Sekolah 

Penerapan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual dapat meningkatkan kualitas pendidikan selain itu memberikan sumbangan 

yang positif terhadap kemajuan sekolah yang tercermin dalam peningkatan 

kemampuan profesional para guru, perbaikan proses dan hasil belajar siswa, serta 

suasana pendidikan di sekolah yang nyaman, lancar dan terkondisi dengan baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1. Strategi Pembelajaran 

2.1.1.1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Dalam mengajarkan materi kepada siswa guru memerlukan strategi 

pembelajaran yang berupa prosedur-prosedur tertentu untuk membantu siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.  

Abimanyu (2008: 2-3) menjelaskan strategi pembelajaran mengandung 

makna yang multi dimensi dalam arti dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu : 

1. Dimensi perancangan, strategi pembelajaran adalah pemikiran dan 

pengupayaan secara strategis dalam memilih, menyusun, memobilisasi dan 

mensinergikan segala cara, sarana/prasarana, dan sumber daya untuk 

mencapai tujuan 

2. Dimensi pelaksanaan (pada unsur guru sebagai pelaku), strategi pembelajaran 

adalah keputusan bertindak secara strategis dalam memodifikasi dan 

menyeleskan komponen-komponen sistem instruksional untuk lebih 

mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran 

3. Dimensi pelaksanaan(pada aspek proses b-m), strategi pembelajaran adalah 

pola umum perbuatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar-
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mengajar yang menujuk pada karakteristik abstrak dari pada rentetan 

perbuatan guru-murid dalam peristiwa belajar-mengajar 

Pendapat tersebut didukung oleh Hamdani (2010:19) yang menyebutkan 

bahwa strategi pembelajaran terdiri atas semua komponen materi pengajaran dan 

prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan 

pengajaran tertentu. Selain itu, Djamarah (2010:326) mengungkapkan bahwa 

strategi pembelajaran dalam arti luas merupakan suatu cara atau seperangkat cara 

atau teknik yang dilakukan dan ditempuh oleh guru atau anak didik dalam 

melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku atau sikap. Dalam arti 

sempit, strategi pembelajaran dapat dimaknai tidak hanya menyangkut 

perencanaan pembelajaran, tetapi juga termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran 

dan evaluasi pembelajaran sebagai tiga elemen penting dalam tahan pembelajaran. 

Secara khusus, strategi bisa dilakukan oleh guru secara tidak tertulis. 

Menurut  Wena (2011: 2) pengertian strategi pembelajaran dapat dikaji 

dari dua kata pembentuknya, yaitu strategi dan pembelajaran. Kata strategi berarti 

cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pembelajaran berarti upaya membelajarkan siswa. Dengan demikian, strategi 

pembelajaran berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar 

dalam upaya membelajarkan siswa. Sedangkan Soewarso (2010: 54) menjelaskan 

strategi pembelajaran merupakan kombinasi dari prosedur atau cara kerja khusus 

(seperti urutan-urutan pertanyaan yang dikembangkan dengan cermat), 

dikelompokkan dan diatur dalam suatu urutan yang jelas untuk digunakan  dalam 

kelas untuk melaksanakan tujuan-tujuan pembelajaran. 
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Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli pembelajaran 

(instructional technology) adalah sebagai berikut : 

a. Gagne dan Leslie (1979), strategi pembelajaran adalah pendekatan 

menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa 

pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum 

pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan teori belajar 

tertentu. 

b. Seels and Richey (1994), strategi pembelajaran merupakan sebagai 

spesifikasi untuk memilih dan mengurutkan kejadian dan aktivitas dalam 

pembelajaran. 

c. Dick dan Carey (1990), strategi pembelajaran terdiri atas seluruh 

komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar 

yang/atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu siswa mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu (Solihatin 2012: 4). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan serangkaian cara  yang meliputi memilih, menyusun, 

memobilisasi dan mensinergikan segala cara untuk mengoptimalkan komponen-

komponen pembelajaran yang berupa sarana/prasarana, dan sumber daya agar 

nantinya siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.  

Di dalam aplikasinya strategi pembelajaran memiliki sepuluh jenis antar 

lain: strategi pembelajaran ranah motorik (strategi pembelajaran pelatihan 

industri, strategi pembelajaran model pelatihan, strategi pembelajaran pelatihan  

laboratorium), strategi pembelajaran kreatif-produktif, strategi pembelajaran 
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berbasis proyek, strategi pembelajaran kuantum, strategi pembelajaran pemecahan 

masalah / inkuiri, strategi pembelajaran siklus, strategi pembelajaran generative 

dan strategi pembelajaran kooperatif.  

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan strategi pembelajaran kreatif-

produktif untuk meningkatkan pembelajaran IPS dikarenakan dengan penerapan 

strategi pembelajaran ini akan mengaktifkan siswa, pembelajaran menjadi 

interaktif, siswa mampu bekerjasama serta kreatif untuk menghasilkan produk di 

akhir pembelajaran sedangkan guru akan menjadi fasilitator, motivator, 

membimbing dan menumbuh kembangkan daya cipta dan kreativitas siswa. 

2.1.1.2.  Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif 

Pada awalnya strategi pembelajaran kreatif-produktif disebut dengan 

strategi strata (Wardani 1981), kemudian dengan berbagai modifikasi dan 

pengembangan strategi ini disebut dengan pembelajaran kreatif-produktif 

(Depdiknas 2005). Strategi pembelajaran kreatif-produktif merupakan strategi 

yang dikembangkan dengan mengacu pada berbagai pendekatan pembelajaran 

yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar baik 

dijenjang pendidikan dasar dan menengah, maupun pada jenjang pendidikan 

tinggi.  Pendekatan tersebut antara lain belajar aktif kreatif (CBSA) yang juga 

dikenal dengan strategi inkuiri, strategi pembelajaran konstruktif, serta strategi 

pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Strategi pembelajaran ini diharapkan 

dapat menantang para siswa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif sebagai re-

kreasi atau pencerminan pemahamannya terhadap masalah/topik yang dituju 

(Wena 2011: 139). 
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Karakterisitik strategi pembelajaran kreatif-produktif antara lain : 

a. Keterlibatan siswa secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran. 

Keterlibatan ini difasilitasi melalui pemberian kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan eksplorasi dan menafsirkan hasilnya sesuai dengan masalah 

yang dikaji. Siswa diberi kebebasan untuk menjelajahi berbagai sumber yang 

relevan dengan topik yang dikaji. Eksplorasi ini akan meningkatkan siswa 

melakukan interaksi dengan lingkungan dan pengalamannya sendiri, sebagai 

media untuk mengonstruksi pengetahuan. 

b. Siswa didorong untuk menemukan / mengonstruksi sendiri konsep yang 

sedang dikaji melalui penafsiran yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

observasi diskusi atau percobaan. Dengan cara ini, konsep tidak ditransfer 

oleh guru kepada siswa, tetapi dibentuk sendiri oleh siswa berdasarkan 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang terjadi ketika melakukan 

eksplorasi dan interpretasi. Dengan kata lain, siswa didorong untuk 

memberikan makna dari pengalamannya, sehingga pemahamannya terhadap 

fenomena yang sedang dikaji menjadi meningkat. 

c. Siswa diberi kesempatan untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas 

bersama. Kesempatan ini diberikan melalui kegiatan eksplorasi, interpretasi, 

dan re-kreasi. Disamping itu, siswa juga mendapat kesempatan untuk 

membantu temannya dalam menyelesaikan satu tugas. Kebersamaan, baik 

dalam eksplorasi, interpretasi, serta re-kreasi dan pemajangan hasil 

merupakan arena interaksi yang memperkaya pengalaman. 
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d. Pada dasarnya untuk menjadi kreatif, seseorang harus bekerja keras, 

berdedikasi tinggi, antusias, serta percaya diri . Dalam konteks pembelajaran, 

kreativitas dapat ditumbuhkan dengan menciptakan suasana kelas yang 

memungkinkan siswa dan guru merasa bebas mengkaji dan mengeksplorasi 

topik-topik kurikulum. Guru mengajukan pertanyaan yang membuat siswa 

berpikir keras, kemudian mengejar pendapat siswa tentang ide-ide besar dari 

berbagai perspektif. Guru juga mendorong siswa untuk 

menunjukkan/mendemonstrasikan pemahamannya tentang topik-topik 

penting dalam kurikulum menurut caranya sendiri. (Solihatin 2012: 161-162) 

Menurut Marzano (1992) dalam proses pembelajaran konstruktivisme, 

guru harus mampu menumbuhkan kebiasaan berpikir produktif, yang ditandai 

dengan: 

a. Menumbuhkan kemampuan berpikir dan belajar yang teratur secara 

mandiri. 

b. Menumbuhkan sikap kritis dalam berpikir. 

c. Menumbuhkan sikap kreatif dalam berpikir dan belajar (dalam Wena 

2011:139) 

Tujuan (dampak instruksional) strategi pembelajaran kreatif-produktif 

yaitu: 

a. Pemahaman terhadap suatu nilai, konsep, atau masalah tertentu. 

b. Kemampuan menerapkan konsep/memecahkan masalah. 

c. Kemampuan mengkreasikan sesuatu berdasarkan pemahaman tersebut, 
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Dari segi dampak pengiring (nurturant effect), melalui strategi ini 

diharapkan dapat dibentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif, bertanggung 

jawab, serta bekerjasama, yang kesemuanya merupakan tujuan pembelajaran 

jangka panjang. Dampak pengiring hanya mungkin terbntuk jika kesempatan 

untuk mencapai/menghayati berbagai kemampuan tersebut memang benar-benar 

disediakan secara memadai (Suryosubroto 2009: 127). 

2.1.1.3. Tahapan Pembelajaran Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif 

Adapun 5 tahapan strategi pembelajaran kreatif-produktif menurut 

Depdiknas (2005) antara lain : 

a.  Orientasi 

Pada tahap ini, guru mengomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah-

langkah pembelajaran, hasil akhir yang dharapkan dari siswa, serta penilaian yang 

diterapkan. Menurut Borich (1988) tahap orientasi sangat penting dilakukan pada 

awal pembelajaran, karena dapat memberi arah dan petunjuk bagi siswa tentang 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Siswa diberi kesempatan untuk 

mengungkapkan pendapat tentang langkah kerja, hasil akhir, dan penilaian. Dalam 

tahap ini terjadi negosiasi antara siswa dan guru tentang aspek-aspek tertentu, 

namun pada akhirnya diharapkan terjadi kesepakatan antara guru dan siswa. 

b. Eksplorasi 

Siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah/konsep yang dikaji melalui 

berbagai cara, seperti membaca, melakukan observasi, wawancara, melakukan 

percobaan, browsing lewat internet dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan 

baik secara individual maupun kelompok. Waktu untuk eksplorasi disesuaikan 
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dengan luasnya bidang yang harus dieksplorasi. Eksplorasi yang memerlukan 

waktu lama dilakukan diluar jam pelajaran, sedangkan eksplorasi yang singkat 

dapat dilakukan pada jam pelajaran. Agar eksplorasi terarah, guru harus membuat 

panduan singkat yang memuat tujuan, waktu, materi, cara kerja serta hasil akhir 

yang diharapkan. Melalui kegiatan eksplorasi siswa akan dirangsang untuk 

meningkatkan rasa ingin tahunya (curiosity) dan hal tersebut dapat memacu 

kegiatan belajar selanjutnya. 

c. Interpretasi 

Hasil eksplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan analisis, diskusi, tanya 

jawab atau bahkan berupa percobaan kembali, jika memang hal itu diperlukan 

kembali. Tahap interpretasi sangat penting dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran karena melalui tahap interpretasi siswa didorong untuk berpikir 

tingkat tinggi (analisis, sintesis, dan evaluasi) sehingga terbiasa dalam 

memecahkan masalah meninjau dari berbagai aspek (Brooks & Brooks 1993). 

Interpretasi sebaiknya dilakukan pada jam tatap muka, meskipun persiapannya 

dilakukan siswa diluar jam tatap muka. Jika eksplorasi dilakukan oleh kelompok, 

setiap kelompok selanjutnya diharuskan menyajikan hasil pemahamannya di 

depan kelas dengan cara masing-masing diikuti tanggapan oleh siswa lain. Pada 

akhir tahap ini diharapkan semua siswa sudah memahami konsep/topik/masalah 

yang dikaji. 

d. Re-kreasi 

Dalam tahap ini siswa ditugaskan untuk menghasilkan sesuatu yang 

mencerminkan pemhamannya terhadap konsep/topik/masalah yang dikaji menurut 
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kreasinya masing-masing. Menurut Clegg & Berch (2001) pada setiap akhir suatu 

pembelajaran, sebaiknya siswa dituntut untuk mampu menghasilkan sesuatu 

sehingga apa yang telah dipelajarinya menjadi bermakna, lebih-lebih untuk 

memecahkan masalah yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Re-kreasi 

dapat dilakukan secara individual atau kelompok sesuai dengan pilihan siswa. 

Hasil re-kreasi merupakan produk kreatif sehingga dapat dipresentasikan, 

dipajang atau ditindaklanjuti. 

e. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran dan pada akhir 

pembelajaran. Selama proses pembelajaran evaluasi dilakukan dengan mengamati 

sikap dan kemampuan berpikir siswa. Hal-hal yang dinilai selama proses 

pembelajaran adalah kesungguhan mengerjakan tugas, hasil eksplorasi, 

kemampuan berpikir kritis dan logis dalam memberikan pandangan/argumentasi, 

kemampuan untuk bekerja sama dan memikul tanggung jawab bersama. 

Sedangkan evaluasi pada akhir pembelajaran adalah evalusi terhadap produk 

kreatif yang dihasilkan siswa. Kriteria penilaian dapat disepakati bersama pada 

waktu orientasi (dalam Wena 2009: 140-142). 

Menurut Wena (2011:143), penerapan strategi pembelajaran kreatif-

produktif didalam kelas yaitu kegiatan guru dan siswa selama proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Sintaks Kegiatan Guru dan Kegiatan Siswa Dalam Strategi  

Pembelajaran Kreatif-Produktif 

No. Tahap Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Orientasi Mengomunikasikan tujuan, Menanggapi/mendiskusikan 
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No. Tahap Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

materi, waktu, langkah-langkah 

pembelajaran, hasil yang 

diharapkan dan penilaian. 

langkah-langkah 

pembelajaran, hasil yang 

diharapkan dan penilaian 

2. Eksplorasi  Fasilitator, motivator, 

mengarahkan dan memberi 

bimbingan belajar. 

Membaca, wawancara, 

melihat gambar,  browsing 

lewat internet dan 

sebagainya. 

3. Interpretasi Membimbing, fasilitator, 

mengarahkan 

Analisis, diskusi, tanya 

jawab 

4. Re-kreasi Membimbing, mengarahkan, 

memberi dorongan, 

menumbuhkembangkan daya 

cipta 

Mengambil kesimpulan, 

menghasilkan produk 

(laporan, cerita, bagan dan 

lain-lain) 

5. Evaluasi Melakukan evaluasi, memberi 

balikan 

Mengerjakan evaluasi, 

mendiskusikan hasil 

evaluasi 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan  bahwa terdapat lima 

tahapan dalam strategi pembelajaran kreatif-produktif antara lain: (1) orientasi; (2) 

eksplorasi; (3) interpretasi; (4) re-kreasi; dan (5) evaluasi. Implementasi dalam 

rencana pelaksana pembelajarannya (RPP) dapat digolongkan tahapan orientasi 

dan eksplorasi termasuk dalam kegiatan eksplorasi, tahapan interpretasi dan 

rekreasi termasuk dalam kegiatan elaborasi, serta  tahapan evaluasi termasuk 

dalam kegiatan evaluasi. 

2.1.2. Media Pembelajaran 

2.1.2.1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin, yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar, selain itu kata media juga berasal darai 

bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. 
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Media merupakan alat bantu pengajaran mempunyai kedudukan penting 

dalam pembelajaran. Bantuan disini yang dimaksudkan adalah supaya peserta 

didik dapat belajar secara optimal. Soewarso (2011: 66) menjelaskan bahwa alat 

bantu apapun asal bertujuan untuk membantu keberhasilan belajar efektif dan 

efisien, maka dapat digolongkan ke dalam media pembelajaran.  

Menurut Anderson (1987) menjelaskan media pembelajaran adalah 

mediayang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya 

seseorang pengembang mata pelajaran dengan para siswa (dalam Sukiman 

2012:28). Senada dengan pernyataan tersebut Menurut Gerlach dan Ely dalam 

Hamdani (2010: 243) mengatakan bahwa media merupakan sebuah alat-akat 

grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual dan verbal.  

Hamdani (2010: 243) menyebutkan bahwa media adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Beliau 

menambahkan bahwa media merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Sukiman (2012: 29) media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut maka peneliti 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan antara pengirim dan penerima yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikan rupa dalam proses pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

2.1.2.2. Manfaat Media  

Menurut Hamdani (2011:186), pemakaian media penting untuk 

meminimalisir munculnya penafsiran isi yang dituangkan dalam symbol-simbol 

komunikasi. Menurut Kemp dan Dayton (1985) media pembelajaran dapat 

memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan dan 

kelompok yaitu a) memotivasi minat dan  tindakan; b) menyajikan informasi dan; 

c) memberi instruksi (dalam Sukiman 2012 : 39). 

Sudjana dan Rifai (1992) mengemukakan kegunaan/manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar yaitu : 

a) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

b) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih mudah 

dipahami; 

c) Metode mengajar akan lebih bervariasi dan mengurangi verbalisasi (dalam 

Sukiman 2012:43). 

Sukiman (2012:44) menjelaskan fungsi dari media pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 
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a) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b) Media pembelaajran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara peserta didik dan lingkungannya dan kemungkinan peserta didik 

belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas pesan dan 

informasi dari guru ke siswa, dapat meningkat motivasi dan minat siswa dalam 

proses pembelajaran dan dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu serta 

mengurangi proses verbalisasi dalam pembelajaran. 

2.1.2.3. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Hamdani (2010 : 250) mengklasifikasikan jenis media  sebagai berikut: 

2.1.2.3.1. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat menggunakan media 

penglihatan. Media visual terdiri dari media yang tidak dapat diproyeksikan dan 

media yang tidak dapat diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan adalah 

gambar diam dan gambar bergerak. Sedangkan media yang tidak dapat 

diproyesikan adalah gambar yang disajikan secara fotografik misalnya gambar 

tentang manusia, binatang dan lain sebagainya. Media ini biasanya digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan materi. 
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2.1.2.3.2. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suata dan 

program radio umum digunakan. 

2.1.2.3.3 Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang menggabungkan aspek penglihatan 

dan pendengaran dalam penyampaian pesannya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi media ada 

3 yaitu media visual, media audio dan media audio visual. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan media audio visual sebagai penunjang penerapan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas 

siswa sehingga siswa aktif dan termotivasi dalam proses pembelajaran.  

2.1.2.4. Media Pembelajaran Audio Visual 

Media audio visual adalah media penyaluran pesan dengan memandaatkan 

indera pendengaran dan penglihatan. Secara umum media audio visual menurut 

teori kerucut Edgae Dale memiliki efektivitas yang tinggi daripada media visual 

dan audio. Diantara jenis media audio visual ini adalah media film, video dan 

televisi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1) Media film, merupakan gambar hidup atau juga sering disebut movie atau 

sinema. Film dapat dimaknai sebagai media komunikasi sosial yang terbentuk 

dari penggabungan dua indera penglihtan dan pendengaran yang mempunyai 
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inti atau tema sebuah cerita yang banyak mengungkapkan realita sosial yang 

terjadi di sekitar ingkungan. 

2) Media video, merupakan seperangkat komponen atau media yang mampu 

menampilkan gambar atau suara secara sekaligus. Pada hakikatnya video 

adalah mengubah suatu ide atau gagasan menjadi sebuah tayangan gambar 

dan suara yang proses perekamannya / pembuatannya melibatkan teknologi 

tertentu. Bedanya dengan film adalah media film memiliki cerita alur cerita 

yang baik yang bersifat non fiksi atau fiksi, sedangkan kalau video tidak 

memiliki alur cerita. 

3) Media televisi, merupakan sebuah media telekomunikasi yang berfungsi 

untuk menerima siaran gambar bergerak beserta suara baik yang monokorom 

atau berwarna. (Sukiman 2012: 184-191) 

Kelebihan media audio visual adalah : 

a. Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi 

memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi 

belajar mengajar yang lebih efektif. 

b. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran 

sebagai salah satu komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi 

belajar yang diharapkan. 

c. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan dan 

isi pembelajaran. Fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan media 

dalam pembelajaran harus selalu melihat pada tujuan dan bahan ajar. 
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d. Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai hiburan sehingga tidak 

diperkenankan untuk menggunakannya hanya untuk permainan atau 

memancing perhatian siswa. 

e. Media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. Fungsi ini 

mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran siswa dpat menangkap 

tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan cepat. 

f. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar. Pada umumnya, hasil belajar siswa dengan menggunakan media 

pembelajaran akan tahan lama sehingga kualitaa pembelajaran memiliki nilai 

tinggi. 

g. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir. 

Oleh karena itu dapat mengurangi penyakit verbalisme. (Hamdani, 2010:249) 

Hamzah (1988: 20-24) mengemukakan sintaks penerapan media audio 

visual dalam pembelajaran yaitu: 

1) Persiapan 

a. Mempelajari tujuan; 

b. Mempersiapkan materi; 

c. Memilih dan mengusahakan alat yang cocok; 

d. Berlatih menggunakan alat; 

e. Memeriksa tempat; 

2) Penyajian 

Mempertunjukkan media yang akan ditayangkan. 
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3) Penerapan 

a. Mempratekkan pelajaran yang diberikan; 

b. Memberikan pertanyaan-pertanyaan; 

c. Ujian atau memberikan soal-soal; 

d. Mendiskusikan soal yang diberikan; 

4) Kelanjutan 

Mengulang kembali pelajaran yang telah didapat. 

Berdasarkan pendapat ahli  di atas, dapat disimpulkan media audio visual 

adalah media yang memerlukan indera pendengaran dan penglihatan dalam 

menerima informasi yang disampaikan. Dalam penelitian ini jenis media audio 

visual yang digunakan peneliti adalah media video. Media video ini akan 

digunakan untuk menunjang proses penyampaian materi atau tugas yang diberikan 

guru kepada siswa dalam proses pembelajaran yang menggunakan strategi kreatif-

produktif. 

2.1.2.5. Implementasi Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif  Melalui Media 

Audio Visual 

Strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 

merupakan sebuah perpaduan antara strategi pembelajaran kreatif produktif dan 

media audio visual yang akan digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS di SDN Bringin 02 Kota Semarang. Adapun sintaks 

dari strategi pembelajaran kreatif produktif melalui media audio visual adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.2. Sintaks Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif Melalui Media 

Audio Visual 

Sintaks Strategi 

Pembelajaran 

Kreatif Produktif 

Sintaks Pembelajaran  

Media Audio Visual 

Sintaks Strategi 

Pembelajaran Kreatif 

Produktif Melalui 

Media Visual 

1. Orientasi 

a. Guru dan siswa 

menyepakati 

tugas dan 

langkah 

pembelajaran. 

b. Siswa 

mengungkapkan 

pendapat tentang 

langkah/cara 

kerja serta hasil 

akhir yang 

diharapkan serta 

penilaian.  

2. Eksplorasi 

c. Guru 

memberikan 

masalah/konsep 

yang akan dikaji. 

d. Siswa melakukan 

eksplorasi 

terhadap 

masalah/konsep 

yang dikaji 

3. Interpretasi 

e. Siswa dibagi 

menjadi 

kelompok secara 

heterogen 

f. Siswa melakukan 

kegiatan analisis, 

sintesis dan 

evaluasi untuk 

memecahkan 

masalah. 

g. Setiap kelompok 

diharuskan 

menyajikan hasil 

1) Persiapan 

a. Mempelajari 

tujuan. 

b. Mempersiapkan 

materi. 

c. Memilih dan 

mengusahakan alat 

yang cocok. 

d. Berlatih 

menggunakan alat. 

e. Memeriksa tempat. 

2) Penyajian 

Mempertunjukkan 

media yang akan 

ditayangkan. 

3) Penerapan 

a. Mempratekkan 

pelajaran yang 

diberikan. 

b. Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan. 

c. Ujian atau 

memberikan soal-

soal. 

d. Mendiskusikan soal 

yang diberikan 

4) Kelanjutan 

Mengulang kembali 

pelajaran yang telah 

didapat. 

(Hamzah 1988:20-24) 

a. Guru dan siswa 

menyepakati tugas 

dan langkah 

pembelajaran. 

b. Guru memberikan 

masalah/konsep yang 

akan dikaji melalui 

media audiovisual 

c. Siswa melakukan 

eksplorasi terhadap 

masalah/konsep yang 

dikaji dengan melihat 

audiovisual 

d. Siswa dibagi menjadi 

kelompok secara 

heterogen 

e. Siswa melakukan 

kegiatan analisis, 

sintesis dan evaluasi 

untuk memecahkan 

masalah. 

f. Setiap kelompok 

diharuskan 

menyajikan hasil 

pemahamannya di 

depan kelas dengan 

caranya masing – 

masing sedangkan 

kelompok lain 

memberikan 

tanggapan dan 

memberikan 

penilaian 

g. Siswa menuliskan 

kesimpulan atau hasil 

pemahaman  baru 

dari pemecahan 

masalah  secara 
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pemahamannya 

di depan kelas 

dengan caranya 

masing – masing 

sedangkan 

kelompok lain 

memberikan 

tanggapan dan 

memberikan 

penilaian. 

4. Rekreasi 

h. Siswa 

menuliskan 

kesimpulan atau 

hasil pemahaman  

baru dari 

pemecahan 

masalah  secara 

individu/ 

kelompok sesuai 

permintaan siswa 

setelah diskusi 

kelas. 

5. Evaluasi  

i. Guru 

memberikan 

penilaian 

terhadap kinerja 

siswa selama 

pembelajaran. 

(Wena 2011: 143) 

individu/kelompok 

sesuai permintaan 

siswa setelah diskusi 

kelas. 

h. Guru memberikan 

penilaian terhadap 

kinerja siswa selama 

pembelajaran. 

 

2.1.3. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.3.1. Pengertian Belajar 

Gagne dalam Rifai (2009: 82) mengungkapkan belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal proses pertumbuhan. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 
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pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya . Adapun ciri-ciri 

perubahan tingkah laku dalam belajar adalah  

1) Terjadi secara sadar 

Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadinya adanya 

suatu perubahan dalam dirinya. 

2) Bersifat kontinu dan fungsi onal 

Sebagai hasi belajar, perubahan terjadi secara berkesinambungan dan tidak 

statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya 

dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya 

3) Bersifat positif dan aktif 

Positif dimaknai perubahan-perubahan yang terjadi senantiasa bertamabah 

dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Aktif dimaknai perubahan yang terjadi tidak terjadi dengan sendirinya 

melainkan karena ada usaha individu sendiri. (Slameto 2010: 2) 

Menurut teori belajar kontruktivis menjelaskan bahwa belajar merupakan 

proses aktif siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan cara membuat 

“link” antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang sedang 

dipelajari melalui interaksi dengan yang lain. (Lapono 2008: 25) 

Berdasarkan pengertian belajar dari beberapa ahli di atas, maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan proses usaha 

sadar dilakukan individu sehingga timbul perubahan perilaku yang relatif dalam 

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik dan diperoleh melalui interaksi 
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dengan lingkungan. Perubahan perilaku merupakan hasil belajar terjadi secara 

sadar, bersifat kontinu, relatif menetap, dan mempunyai tujuan terarah pada 

kemajuan yang progresif.  

2.1.3.2. Teori Belajar 

Lapono (2008: 1.3) mengemukakan keberhasilan sebagai seorang guru 

dalam mengelola pembelajaran di SD/MI sangat ditentukan oleh pemahaman 

tentang teori-teori belajar dan implikasi pedagogiknya Adapun teori belajar yang 

mendasari strategi pembelajaran kreatif produktif melalui media audio visual 

adalah sebagai berikut : 

2.1.3.2.1. Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar kognitivisme Piaget (Rifa’i 2009:25) mengakui pentingnya 

faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. 

Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, 

dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognisi adalah suatu 

perabot dalam benak kita yang merupakan “pusat” penggerak berbagai kegiatan 

kita: mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai 

masalah, mencari informasi baru, menarik simpulan dan sebagainya.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan dalam pembelajaran 

strategi kreatif produktif  ini terjadi proses belajar karena adanya interaksi dengan 

lingkungan dimana siswa berinteraksi dengan guru dan siswa dalam rangka 

mendapatkan informasi dan bertukar pikiran  

Strategi pembelajaran kreatif produktif ini melalui media audio visual ini 

sesuai dengan teori kognitif, karena dalam siswa melakukan proses berfikir 
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kognisi dalam tahap eksplorasi dan tahap interpretasi. Pada tahap eksplorasi inilah 

siswa mencari data, membaca dan melakukan observasi. Sedangkan dalam tahap 

interpretasi siswa akan menganalisi masalah yang muncul dengan cara bertukar 

pikiran dengan temannya dalam diskusi. 

4.1.3.2.1. Teori Belajar Konstruktivisme 

Vigotsky dalam Rifa’i (2009 : 226) menyatakan bahwa dalam teori belajar  

konstruktivisme siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-

benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan 

susah payah dengan ide-ide. 

Keaktifan peserta didik menjadi syarat utama dalam pembelajaran 

konstruktivisme Konsep dasar belajar menurut teori belajar konstruktivisme yakni 

pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Peranan guru hanya sebagai 

fasilitator atau pencipta kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik secara 

aktif mencari sendiri informasi, mengasimilasi dan mengadaptasi sendiri 

informasi, dan mengkonstruksinya menjadi pengetahuan yang baru berdasarkan 

pengetahuan yang telah dimiliki masing-masing. Dengan kata lain, dalam 

pembelajaran konstruktivisme peserta didik memegang peran kunci dalam 

mencapai kesuksesan belajarnya, sedangkan guru hanya berperan sebagai 

fasilitator (Lapono 2008:1-26). 
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Teori belajar konstruktivisme mendukung strategi pembelajaran kreatif 

produktif ini melalui media audio visual karena dalam proses pembelajaran siswa 

akan diberikan stimulus oleh guru baik berupa strategi belajar, penciptaan 

lingkungan belajar dan media pembelajaran agar siswa  membangun pengetahuan 

sendiri apa yang ada dalam pikirannya 

4.1.3.2.1. Teori Belajar Behaviorisme 

Teori Behaviorisme didasarkan pada pemikiran Skinner (1985) bahwa 

belajar merupakan salah satu jenis perilaku (behavior) individu atau peserta didik 

yang dilakukan secara sadar (dalam Rifa’i 2009:106). Individu berperilaku apabila 

ada rangsangan (stimuli), sehingga dapat dikatakan peserta didik di SD/MI akan 

belajar apabila menerima rangsangan dari guru. Semakin tepat dan intensif 

rangsangan yang diberikan oleh guru akan semakin tepat dan intensif pula 

kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Dalam belajar tersebut kondisi 

lingkungan berperan sebagai perangsang (stimulator) yang harus direspon 

individu dengan sejumlah konsekuensi tertentu. Konsekuensi yang dihadapi 

peserta didik, ada yang bersifat positif (misalnya perasaan puas, gembira, pujian, 

dan lain-lain sejenisnya) tetapi ada pula yang bersifat negatif (misalnya perasaan 

gagal, sedih, teguran, dan lain-lain sejenisnya). Konsekuensi positif dan negatif 

tersebut berfungsi sebagai penguat (reinforce) dalam kegiatan belajar peserta 

didik (Lapono 2008 :1-15). 

Teori behavioristik mendukung pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual ini karena dalam 

pembelajaran TPS ini siswa akan diberikan rangsangan oleh guru berupa media 
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audio visual agar respon siswa terhadap pembelajaran akan semakin meningkat. 

Selain itu dengan strategi pembelajaran kreatif-produktif  melalui media audio 

visual ini siswa dikondisikan dalam suatu prosedur pembelajaran yang 

mengharuskan siswa untuk menganilisis masalah yang ada kemudian 

mendiskusikan dan mengkreasikan hasil diskusi kelas ke dalam suatu hal yang 

berupa kreativitas. 

2.1.3.3.  Pengertian Pembelajaran  

Menurut Suprijono (2010 : 11-13) pembelajaran merupakan terjemahan 

dari learning yang mempunyai makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam 

perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta 

didiknya untuk mempelajarinya. Jadi subjek pembelajaran yaitu peserta didik. 

Pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran adalah dialog interaktif, 

pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif.  

Gagne dalam Rifa’i (2009 :193)  mengemukakan pembelajaran merupakan 

suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari 

lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat 

menyebabkan adanya hasil belajar dalam jangka panjang Lapono (2008: 2.30) 

mengatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan 

atas kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

Menurut UU No. 20/2003, Bab I Pasal 1 Ayat 20 pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 
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lingkungan belajar. Melihat hal tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran 

merupakan suatu sistem yang terdiri atas peserta didik, sumber belajar, dan 

pendidik. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli mengenai pembelajaran, 

peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari pendidik 

untuk membuat siswa melakukan proses belajar sehingga timbul perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang belajar karena adanya interaksi dengan 

lingkungannya yang memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran 

yang optimal.  

2.1.4. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan tingkat pencapain tujuan pembelajaran. 

Depdiknas (2004: 7-10). Etzioni dalam (Hamdani 2010: 195) menyatakan kualitas 

dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif 

efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

atau sasarannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses 

pembelajaran agar tercipta efektivitas belajar. Pencapaian tujuan tersebut berupa 

peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap peserta didik 

melalui suatu kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru, untuk mencapai 

kualitas pembelajaran diperlukan indikator-indikator yang mengacu pada 

tercapainya kualitas pembelajaran. 
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Kualitas pembelajaran merupakan tingkat pencapain tujuan pembelajaran. 

Depdiknas (2004: 7-10) menyatakan bahwa indikator kualitas pembelajaran dapat 

dilihat sebagai berikut : 

1) Perilaku pembelajaran pendidik 

2) Perilaku dan dampak belajar siswa 

3) Iklim pembelajaran 

4) Materi pembelajaran yang berkualitas 

5) Kualitas media pembelajaran 

6) Sistem pembelajaran 

Di antara indikator-indikator tersebut peneliti memprioritaskan indikator 

yang menyangkut perilaku pembelajaran pendidik yang tercermin dalam 

keterampilan guru dalam mengajar, perilaku dan dampak belajar siswa yang 

nampak pada aktivitas siswa dan hasil belajar lebih jelasnya ketiga indikator ini 

dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.4.1. Keterampilan Guru 

Kedudukan guru dalam dunia pendidikan sangat penting dalam upaya 

mencerdasakan anak bangsa. Setelah guru dianggap menguasai materi dan sistem 

penyampaian, tiba saatnya guru untuk menguasai keterampilan dasar mengajar. 

Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang bersifat generik yang 

harus dikuasai guru atau dosen, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang 

diajarkannya (Solihatin 2012: 56). Sedangkan Djamarah (2010: 99) 

mengemukakan dalam bukunya “Guru dan Anak Didik” keterampilan dasar 
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mengajar adalah keterampilan yang mutlak guru harus punyai dalam 

mengoptimalkan peranannya di kelas.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan 

keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang mutlak harus dimiliki guru 

dalam upaya mengajar di kelas supaya dapat mengoptimalkan sumber daya yang 

ada sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

 Ada 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

proses kegiatan belajar mengajar (Djamarah 2010: 99), antara lain: 1) 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran; 2) keterampilan menjelaskan; 3) 

keterampilan bertanya; 4) keterampilan memberi penguatan; 5) keterampilan 

mengadakan variasi; 6) keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil;  7) 

keterampilan mengelola kelas; 8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. 

Penjelasan dari masing-masing keterampilan adalah sebagai berikut: 

a) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 

1) Keterampilan membuka pelajaran  

Keterampilan ini meliputi menarik perhatian siswa, menimbulkan 

motivasi, member acuan dan membuatan kaitan. Selain itu cara 

mengenalkan pelajaran cukup menarik. Mengenalkan pokok pelajaran 

dengan menghubungkan pengetahuan yang sudah diketahui oleh siswa 

(apersepsi). Hubungan antara pendahuluan dengan inti pelajaran nampak 

jelas dan logis.  
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2) Keterampilan menutup pelajaran 

Keterampilan menutup pelajaran dapat dilakukan dengan beberapa 

cara,misalnya memberikan umpan balik, menyusun kesimpulan, 

memberikan evaluasi, memberikan tindak lanjut. 

b) Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang 

diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. 

Penjelasan guru harus berfokus pada inti pelajaran, keterangan guru 

menarik perhatian siswa, keterangan guru mudah ditangkap oleh siswa. 

Penggunaan contoh, ilustrasi, analogi, dan semacamnya menarik perharian 

siswa. Guru memperhatikan dengan sungguh-sungguh respon siswa yang 

berupa pertanyaan, reaksi, usul dan semacamnya. Guru menjelaskan 

respon siswa, sehingga siswa menjadi jelas dan mengerti. 

c) Keterampilan bertanya 

Pertanyaan guru sebagian besar jelas kaitanya dengan masalah serta 

singkat, jelas dan memusat pada permasalahan. Pertanyaan ditunjukan 

keseluruhan kelas lebih dahulu, baru menunjuk. Guru menggunakan 

teknik  pause dalam menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan 

didistribusikan secara merata diantara para siswa. Teknik menunjuk yang 

memungkinkan seluruh siswa siap. Mengajukan pertanyaan dengan baik 

adalah mengajar yang baik, oleh karena itu dalam bertanya adalah kita 

dalam membimbing siswa belajar. Bertanya merupakan stimulus efektif 

yang mendorong kemampuan berpikir siswa, selain itu kesempatan siswa 
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untuk berfikir juga sangat penting karena kemampuan anak berbeda-beda 

oleh karena itu jangan terlalu cepat mengalihkan pertanyaan kesiswa lain. 

d) Keterampilan memberi penguatan. 

Memberikan penguatan dapat diartikan dengan tingkah laku guru 

dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang 

memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Guru dapat 

memberikan penguatan kepada siswa yang menggagu, guru dapat 

memberikan berbagai komponen penguatan kepada siswa yang bertingkah 

laku yang wajar kepada siswa yang lain untuk menjadi teladan. Pemberian 

penguatan dimaksudkan dapat meningkatkan perhatian siswa, melancarkan 

atau memudahkan proses belajar, membangkitkan dan mempertahankan 

motivasi, mengontrol atau mengubah perilaku yang menganggu ke arah 

tingkah laku belajar yang produktif serta mengarahkan kepada cara 

berpikir yang baik. 

Prinsip yang harus diperhatkan guru dalam memberi penguatan 

adalah kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan penguatan, menghindari 

penguatan negatif dan kesegeraan dan variasi dalam pemberian penguatan. 

e) Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat tidak monoton. Variasi 

dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang 

sengaja diciptakan/dibuat untuk memberikan kesan yang unik. Agar siswa 

tidak menjadi bosan karena gaya mengajar guru yang sama. Komponen 

yang harus diketahui guru dalam mengadakan variasi, antara lain: 
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1) Variasi suara, penekanan, dan gestural perubahan posisi, pemberian 

kesenyapan  dan pemusatan perhatian. 

2) Variasi gerak tubuh dan kontak pandang 

3) Variasi media 

4) Variasi dalam interaksi meliputi pemakaian multi pendekatan, 

strategi dan metode. 

f) Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil harus memiliki tujuan yang jelas yang 

ingin dicapai oleh kelompok, diskusi berjalan secara sitematis, dan setiap 

siswa yang menjadi angota kelompok mendapat kesempatan untuk 

bertatap muka dan mengungkapkan pendapatnya seacara bebas. Agar 

dapat membimbing diskusi kelompok secara efektif, ada 6 komponen 

keterampilan yang perlu dikuasai guru. Keenam komponen tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Memusatkan perhatian. 

2) Memperjelas masalah atau uraian pendapat. 

3) Menganalisis pandangan. 

4) Meningkatkan uraian. 

5) Menyebarkan kesempatan berpatisipasi. 

6) Menutup diskusi 

g)  Keterampilan mengelola kelas. 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 
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mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik 

dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remidial. 

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan komponen 

keterampilan mengelola kelas antara lain penggunaan bahan-bahan yang 

menantang akan meningkatkan gairah belajar siswa, perlu 

dipertimbangkan penggunaan variasi media, gaya belajar, dan pola 

interkasi. Diperlukan keluwesan tingkah laku guru dalam mengubah 

strategi mengajarnya untuk mencegah gangguan-gangguan yang timbul, 

penekanan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian 

siswa pada hal-hal negatif, serta mendorong sisrwa untuk mengembangkan 

disiplin diri dengan cara memberikan contoh dalam perbuatan guru sehari-

hari. Selain itu komponen dalam pengelaolaan yang harus juga 

diperhatikan guru antara lain; memulai dan mengakhiri pembelajaran 

sesuai rencana, pembelajaran berlangsung sepanjang alokasi waktu yang 

direncanakan, pengaturan tempat duduk harus menunjang pembelajaran 

serta meminimalisir terjadinya penyimpangan selama pembelajaran. 

h) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai 

perbuatan guru dalam konteks belajar-mengajar yang hanya melayani 3-8 

siswa untuk sebuah kelompok kecil, dan hanya seorang untuk perorangan. 

Pada dasarnya bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi 

kelas dalam beberapa kelompok kecil. Dalam keterampilan ini guru 

berperan sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi 
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bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, orang yang mendiagnosa 

kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa, serta penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. 

Ada beberapa komponen yang perlu dikuasai guru untuk 

pengajaran kelompok kecil dan perorangan yakni mengadakan pendekatan 

secara pribadi, mengorganisasi, membimbing dan memudahkan belajar 

serta mengendalikan situasi.  

Bertolak dari uraian keterampilan guru di atas maka indikator 

keterampilan guru dalam penerapan strategi pembelajaran kreatif produktif 

antara lain : a) mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran (keterampilan membuka pembelajaran); b) melakukan 

kegiatan awal pembelajaran (keterampilan membuka pembelajaran, 

keterampilan bertanya);  c) menyampaikan materi (keterampilan 

menjelaskan); d) menyampaikan permasalahan atau pertanyaaaan pada 

siswa; e) membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya 

dalam menganilisis masalah dan menghasilkan produk 

kreatif(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil); f) melakukan 

variasi dalam proses pembelajaran(,keterampilan melakukan variasi); g) 

pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan mengelola kelas); 

h) mengajar siswa dalam kelompok dan perseorangan (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorangan); i) memberikan penguatan 

kepada hasil perkerjaan siswa (keterampilan memberi penguatan); j) 
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mengelola produk hasil kreativitas siswa; k)menutup pelajaran 

(keterampilan menutup pembelajaran). 

2.1.4.2. Aktivitas Siswa 

Douglas dalam Hamalik (2008 : 172) mengemukakan tentang The 

Principle of Activity :  

“One learns only by some activities in neural system: seeings. hearing, 

smelling, thinking, physical or motor activity. the learner must actively engage in 

the learning, whether it be of information of a skill, an understanding, a habit, an 

ideal, an attitude, an interest, or the nature of a task”.  

 

Pernyataan tersebut dapat dimaksudkan bahwa manusia belajar dengan 

beberapa aktivitas sistem saraf: melihat. mendengar, mencium, berpikir, aktivitas 

fisik atau motorik. Di mana pembelajar harus aktif terlibat dalam pembelajaran, 

apakah itu informasi dari keterampilan, pemahaman, kebiasaan, ide,  sikap, minat, 

atau karakter. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri (Hamalik 2008:171). 

Dierich dalam Hamalik (2008: 172) membagi aktivitas belajar dalam 

delapan kelompok, yaitu: aktivitas visual, aktivitas oral, aktivitas mendengarkan, 

aktivitas menulis, aktivitas menggambar, aktivitas metric, aktivitas mental, 

aktivitas emosional. Peneliti memutuskan memilih aktivitas visual, aktivitas oral, 

aktivitas  mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas mental, dan aktivitas 

emosional  lebih jelasnya keterangan mengenai kegiatan tersebut antara lain: 

a) Aktivitas visual 

Komponen-komponennya: membaca, mengamati, mempelajari gambar. 
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b) Aktivitas lisan 

Komponen-komponennya: mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, menghubungkan suatu kejadian dan diskusi 

c) Aktivitas mendengarkan 

Komponen-komponennya: mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan 

penjelasan teman satu kelompok, mendengarkan penjelasan kelompok lain. 

d) Aktivitas menulis 

Komponen komponennya: menulis laporan, mengerjakan tes, menulis 

rangkuman, mengisi angket. 

e) Aktivitas mental 

Komponen-komponennya: mengingatkan teman, memecahkan masalah, 

membuat keputusan, dan kerjasama. 

f) Aktivitas emosional 

Komponen-komponennya: berani, fokus, minat. 

g) Aktivitas menggambar  

Komponen-kompenennya : menggambar, membuat grafik, diagram peta dan 

pola 

h) Aktivitas matrik  

Komponen-komponennya : melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelengggarakan permainan 

menari dan berkebun 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif produktif 
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melalui media audiovisual antara lain : a) Mempersiapkan diri sebelum menerima 

pembelajaran (aktivitas mental); b) Memperhatikan media audiovisual dan 

mendengarkan penjelasan yang diberikan guru (aktivitas visual dan aktivitas 

mendengar);c) Berdiskusi dengan teman secara berkelompok untuk menganilisis 

masalah (aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan, aktivitas mental);d) 

Menghasilkan produk baru berupa skema/gambar tentang materi secara 

berkelompok (aktivitas menulis, aktivitas menggambar); e) Aktif dalam kegiatan 

diskusi kelas. (aktivitas mental, aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan); f) 

Memamerkan hasil produk kreativitas kelompok (aktivitas matrik, aktivitas lisan, 

aktivitas menulis); f) Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (aktivitas lisan, 

aktivitas mental, aktivitas menulis). 

2.1.4.3. Hasil Belajar 

Suprijono (2010: 5) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Menurut Bloom dalam (Poerwanti 2008 : 1-23) menyatakan bahwa hasil 

belajar diklasifikasikan meliputi cognitive, affective dan psychomotor. Bloom 

mengelompokkan kemampuan manusia ke dalam dua ranah (domain) utama yaitu 

ranah kognitif dan ranah non-kognitif. Ranah non-kognitif dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu ranah afektif dan ranah psikomotor.  

Lebih lanjut Anderson dalam Rochmad (2012: 1-8) menjelaskan:  
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a) Hasil Belajar Kognitif 

Tipe ini terbagi menjadi 6 poin,   yaitu  tipe hasil belajar : 

1. Pengetahuan hafalan (knowledge), yaitu pengetahuan yang sifatnya 

faktual. Merupakan jembatan untuk menguasai tipe hasil belajar 

lainnya. 

2.  Pemahaman (understand), kemampuan menangkap makna  atau arti 

dari suatu konsep. 

3. Aplikasi (apply) yaitu kesanggupan menerapkan dan  

mengabtraksikan  suatu  konsep. Ide, rumus, hukum dalam situasi 

yang baru, misalnya  memecahkan persoalan  dengan menggunakan 

rumus tertentu. 

4. Analisis (analyze), yaitu kesanggupan memecahkan, menguasai 

suatu intergritas (kesatuan yang utuh) menjadi unsur atau bagian 

yang mempunyai arti. 

5. Evaluasi (evaluate) , yaitu kesanggupan memberikan keputusan 

tentang nilai sesuatu berdasarkan pendapat yang dimilikinya dan 

kriteria yang dipakainya. 

6. Mencipta (create), yaitu  pada tahap teratas ini seseorang bisa 

memadukan berbagai macam informasi dan mengembangkannya 

sehingga terjadi sesuatu bentuk  baru. Hal ini mencakup: 

merumuskan, merencanakan dan memproduksi. 
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b) Hasil Belajar Afektif 

Bidang afektif disini berkenaan dengan sikap. Bidang ini kurang 

diperhatikanoleh guru, tetapi lebih menekankan bidang kognitif. Hal ini 

didasarkan pada pendapat beberapa ahli yang mengatakan, bahwa sikap 

seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila seseorang telah menguasai 

bidang kognitif  tingkat tinggi. 

Beberapa tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe hasil 

belajar dari  yang sederhana ke yang lebih komplek  yaitu : 

1. Receiving atau attending, adalah semacam kepekaan dalam 

menerima rangsangan dari luar yang datang pada siswa, baik dalam 

bentuk masalah situasi dan  gejala. 

2. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan seseorang 

terhadap stimulus dari luar. 

3. Penilaian, yakni berhubungan dengan nilai dan kepercayaan terhadap  

stimulus. 

4. Organisasi, yakni pengembangan nilai ke dalam system organisasi, 

termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan nilai lainnya dan 

kemantapan prioritas yang dimilikinya . 

5. Karakteristik nilai atau internalisasi, yakni keterpaduan dari semua 

nilai yang dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian 

dan tingkah lakunya. 
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c) Tipe hasil belajar bidang psikomotor 

Hasil belajar bidang psikomotorik tampak dalam bentuk 

keterampilan, kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkatan 

keterampilan yaitu : 

1. Gerakan refleks yaitu keterampilan pada gerakan tidak sadar. 

2. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

3. Kemampuan pesreptual termasuk di dalamnya membedakan visual ,  

adaptif, motorik, dan lain-lain.  

4. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan keharmonisan dan 

ketetapan. Gerakan-gerakan skill, mulai dari dari keterampilan 

sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks . 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil perubahan perilaku siswa selama melakukan proses 

belajar yang  berupa perubahan aspek pengetahuan, aspek keterampilan 

dan aspek sikap. 

Hasil belajar yang ingin dicapai dalam penelitian ini berupa domain 

kognitif, afektif dan psikomotor. Adapun indikator hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS menggunakan  strategi pembelajaran kreatif produktif 

melalui media audiovisual adalah sebagai berikut : 

1. Aspek kognitif 

a) Menjelaskan peristiwa dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia (C1) 
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b) Membedakan peranan BPUPKI dan PPKI dalam  usaha persiapan 

kemerdekaan.(C2) 

c) Membuat strukur tentang peran BPUPKI dan PPKI. (C4) 

d) Menjelaskan  proses perumusan dasar negara Indonesia (C1) 

e) Membandingkan rumusan piagam jakarta dan rumusan Pancasila 

(C 4) 

f) Menghasilkan karya tentang perumusan dasar negara Indonesia 

(C6) 

g) Mendeskripsikan perumusan teks proklamasi. (C2) 

h) Meyebutkan tokoh yang berperan dalam detik-detik proklamasi. 

(C2) 

i) Memberi contoh sikap yang diteladani dari pahlawan 

kemerdekaan. (C2) 

2. Aspek psikomotor 

a) Menciptakan produk kreativitas tentang persiapan kemerdekaan 

(P5) 

3. Aspek afektif 

a) Membentuk pendapat untuk mengomentari peristiwa faktual (A4) 

b) Berdiskusi untuk memecahkan masalah (A4)  

c) Melaporkan hasil diskusi kepada semua siwa (A2)  

d) Mempertahankan pendapatnya dalam diskusi kelas (A4) 

Hasil belajar siswa diatas menimbulkan konsekuensi bagi guru untuk 

mengembangkan metode yang inovatif dan media untuk membelajarkan siswa, 
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penelitian ini adalah upaya peningkatan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kreatif produktif melalui media audiovisual harapannya 

setelah menggunakan pendekatan inovatif ini pembelajaran IPS dapat meningkat. 

2.5.1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

2.5.1.1. Pengertian  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan 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 (KTSP 2006: 162). Adapun ruang 

lingkup IPS adalah  a) manusia, tempat, dan lingkungan b) waktu, keberlanjutan, 

dan perubahan; c) sistem sosial dan budaya; d) perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan (KTSP 2006: 575). 

IPS adalah fusi dari disiplin-disiplin Ilmu-ilmu Sosial. Pengertian fusi 

disini adalah bahwa IPS merupakan bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah 

dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. Artinya bahwa bidang studi IPS tidak 

lagi mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, 

melainkan semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu (Hidayati 2008:1-8). 

Jean Jarolimek (1967) mengemukakan bahwa IPS adalah mengkaji manusia 

dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan fisiknya (dalam Suwarso 

2010:1). 
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

IPS adalah bidang studi yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial, di mana IPS itu sendiri merupakan 

bidang studi kesatuan utuh tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu 

lainnya sebagai bahan ajar yang disesuaikan dengan karakateristik atau kebutuhan 

anak SD. 

2.5.1.2. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan mata pelajaran IPS yang telah telah tertuang dalam KTSP 

(2006:575),  antara lain : a) mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan  masyarakat dan lingkungannya; b) memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan social; c) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; d) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global.  

Selain itu menurut Nursid dalam Hidayati (2008 : 1.23) tujuan IPS adalah 

membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian social yang berguna bagi dirinya serta 

bagi masyarakat dan negara. Senada dengan pernyataan tersebut, Soewarso    

(2010 : 6-7) menjelaskan tujuan IPS adalah upaya menyiapkan para peserta didik 

supaya dapat menjadi warga yang baik. 

Sapriya (2009 : 157) menyatakan tujuan IPS adalah mempersiapkan warga 

negara Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam hidup di masyarakat, baik dalam 



 

 

 

57 

 

 
 

masyarakat lokal, nasional maupun masyarakat dunia. Dalam konteks 

pelaksanaannya agar dapat berpartisipasi  di masyarakat seseorang memerlukan 

sejumlah keterampilan (skill), sikap dan nilai (attidues and value),serta 

kemampuan dalam berperilaku (action) sebagai warga negara. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan 

IPS adalah untuk membina warga negara agar memiliki sejumlah keterampilan, 

sikap dan nilai, serta kemampuan dalam berperilaku sehingga dapat berguna bagi 

dirinya sendiri, masyarakat lokal, nasional maupun masyarakat dunia. 

2.5.1.3. Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial 

Untuk membahas karakteristik IPS, dapat dilihat dari berbagai pandangan. 

Berikut ini dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi 

penyampaiannya : 

2.5.1.3.1. Materi IPS 

Tjokrodikaryo dalam Hidayati (2008: 1.26) menjelaskan bahwa 

mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan 

masyarakat dengan lingkungan (fisik dan social-budaya). Materi IPS digali dari 

segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, 

pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya 

merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan.   

Ada 5 macam sumber materi IPS, antara lain: a) 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; b) kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, 
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keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi;c) lingkungan geografi dan budaya 

meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari 

lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh d) kehidupan masa lampau, 

perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan 

terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang 

besar; e) anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, 

pakaian, permainan, keluarga. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, 

selain menjadi sumber materi IPS sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. 

Pengetahuan konsep, teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat 

dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari 

di masyarakat (Hidayati 2008: 1.26-1.27). 

2.5.1.3.2. Strategi Penyampaian 

Mukminan dalam Hidayati (2008: 1.27) menyebutkan strategi 

penyampaian pengajaran IPS, sebagaian besar adalah didasarkan pada suatu 

tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, 

masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini 

disebut “The Wedining Horizon or Expanding Enviroment Curriculum”.Tipe 

kurikulum tersebut, didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan 

atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat 

atau diri sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam 

lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan 

kemampuannya untuk menghadapai unsur-unsur dunia yang lebih luas. 
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Menurut Soewarso (2010: 51) strategi pengajaran atau pembelajaran IPS 

pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan IPS yaitu 

meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, mengembangkan 

sikap dan mengembangkan nilai peserta didik. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli-ahli tersebut dapat disimpulkan 

karakteristik IPS dari segi materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis 

sehari-hari di masyarakat, sedangkan dari segi penyampaiannya sebagian besar  

didasarkan pada suatu tradisi di mana semuanya disampaikan untuk mencapai 

tujuan-tujuan pendidikan IPS. 

2.5.1.4.  Pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPS di sekolah dasar mencakup hal-hal yang ada disekitar 

lingkungan peserta didik. 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. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat (KTSP  2006 :575). 

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 analisis terhadap kondisi sosial 
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masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis (KTSP 2006 

:575). Senada dengan pernyataan tersebut, Sumaatmaja dalam Hidayati (2008: 1-

24) menjelaskan tujuan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara 

yang baik, yang memiliki pengatahuan, ketrampilan, dan kepedulian sosial yang 

berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat. 

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS di SD mencakup hal-hal yang ada disekitar lingkungan peserta 

didik. 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. 

2.2.  Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah terlebih dahulu 

dilakukan oleh peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Wahyudi, Galuh (2012) Penerapan Strategi Pembelajaran Kreatif Produktif 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas VA SDN 

Krapyak Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 18 

dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor 26 dengan kategori sangat baik 

dan pada siklus III memperoleh skor 29 dengan kategori sangat baik. (2) Aktivitas 

siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 2,48 kategori cukup, pada siklus II 

memperoleh rata-rata skor 2,81 kategori baik dan pada siklus III memperoleh rata-
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rata skor 3,04 kategori baik. (3) Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 

51,6% , meningkat pada siklus II menjadi 67,7%, dan meningkat pada siklus III 

menjadi 76,6%. Hal ini menunjukkan bahwa melalui strategi pembelajaran 

kreatif-produktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas VA SDN Krapyak 

kota Semarang.  

Wahyuni, Sri (2012) Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif pada Siswa Kelas V B SDN Tambakaji 

01 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan 

keterampilan guru pada siklus 1 memperoleh skor 36 kriteria baik, siklus 2 

memperoleh skor 39 kriteria sangat baik dan siklus 3 memperoleh skor 43 kriteria 

sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus 1 memperoleh skor 18,7 kriteria baik, 

siklus 2 memperoleh skor 22,1 kriteria baik dan pada siklus 3 memperoleh skor 

25,15 kriteria sangat baik. Persentase ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus 

1 memperoleh persentase 66,67%, siklus 2 memperoleh persentase 72,22 % dan 

siklus 3 memperoleh persentase 88, 89%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi 

pembelajaran kreatif-produktif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa kelas V B SDN Tambakaji 01 Kota Semarang.  

Suradji (2010) Upaya Meningkatkan Prestasi Berbahasa Indonesia 

(Keterampilan Berpidato) Melalui Media Audio Visual Siswa Kelas V SDN 02 

Tegalsari Kabupaten Pemalang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret. Penelitian 
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dilakukan sebanyak dua siklus diperoleh hasil rerata hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran pada siklus I sebesar 72 % , pada 

siklus II sebesar 88 %. Pada siklus 1 sebanyak 72 % yang memperoleh nilai ≥ 

60,0 dan pada siklus 2 sebanyak 88 % yang memperoleh nilai  ≥ 60,0. Hal ini 

menunjukkan bahwa media audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

keterampilan berbicara. 

Dika, Perdana Anjaya (2011) Penggunaan Media Audio Visual Bilangan 

Bulat dapat Meningkatkan Keterampilan Menjumlah dan Mengurangkan Bilangan 

Bulat pada Siswa Kelas IV SD N 02 Ngringo Jaten Karanganyar Tahun 2011. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Sebelas Maret. Hasil penelitian pada siklus I peningkatan 

keterampilan menjumlah dan mengurangkan mencapai 65%, nilai rerata kelas 

adalah 66, tetapi 35% siswa nilainya belum mencapai KKM, sedangkan kondisi 

awalnya rerata kelas hanya sebesar 58, ketuntasan hanya mencapai 42,5%. 

Sedangkan siswa yang belum tuntas mencapai 57,5%. Pada siklus I ada 

peningkatan namun masih banyak siswa yang belum mencapai KKM, sehingga 

dilanjutkan ke siklus II. Pada siklus II ketuntasan mencapai 75%, nilai rerata kelas 

adalah 71,5, Sedangkan siswa yang belum tuntas mencapai 25%. Dengan 

demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat dengan media audio visual bilangan bulat dapat 

meningkatkan keterampilan menjumlah dan mengurangkan bilangan bulat pada 

siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 
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Berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah didapatkan akan 

digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti dengan diterapkan strategi pembelajaran kreatif produktif melalui 

media audiovisual diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

karena dengan diterapkannya strategi pembelajaran  dan media ini akan 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

2.3. Kerangka Berfikir 

Kegiatan belajar mengajar sebelum adanya Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah guru belum dapat menciptakan suasana belajar yang menarik 

sehingga siswa kurang antusias dan kurang berminat dalam mengikuti 

pembelajaran. Dalam kenyataan guru kurang mengadakan variasi selama proses 

belajar mengajar. Ini terlihat dari guru menggunakan ceramah dan jarang 

menggunakan media dalam pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual.  

Setelah diberikan tindakan dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif-produktif melalui media audio visual, kondisi akhir yang diharapkan 

adalah keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dapat meningkat 

sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan menantang bagi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas akan diperjelas pada bagan berikut ini : 
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2.1. Bagan Kerangka Berfikir 

 

2.4.   Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka 

hipotesis tindakan penelitian ini adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif-produktif melalui media audio visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS siswa kelas V di SDN Bringin 02 Kota Semarang. 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

KONDISI 

AKHIR 

Penerapan strategi pembelajaran kreatif produktif melalui media 

audiovisual . Langkah-langkahnya yaitu:  

a. Guru dan siswa menyepakati tugas dan langkah pembelajaran. 

b. Siswa mengamati media audio visual. 

c. Guru memberikan masalah/konsep yang akan dikaji . 

d. Siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah/konsep yang 

dikaji dengan melihat audiovisual. 

e. Siswa dibagi menjadi kelompok secara heterogen. 

f. Siswa melakukan kegiatan analisis, sintesis dan evaluasi untuk 

memecahkan masalah. 

g. Setiap kelompok diharuskan menyajikan hasil pemahamannya 

di depan kelas dengan caranya masing – masing sedangkan 

kelompok lain memberikan tanggapan dan memberikan 

penilaian 

h. Siswa menuliskan kesimpulan atau hasil pemahaman  baru dari 

pemecahan masalah  secara individu/kelompok sesuai 

permintaan siswa setelah diskusi kelas. 

i. Guru memberikan penilaian terhadap kinerja siswa selama 

pembelajaran. 
 

 Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat. 

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS meningkat. 

 Hasil belajar siswa kelas V pembelajaran IPS  meningkat. 
 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS rendah. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS rendah. 

3. Hasil belajar siswa IPS rendah dengan ketuntasan klasikal 56% 

di bawah KKM 

KONDISI 

AWAL 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), tim peneliti merancang tiga siklus dalam penelitian ini. 

Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai yang 

mengacu pada tujuan penelitian. Menurut Arikunto, Adapun runtutan untuk 

masing-masing tahap penelitian tindakan kelas antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Penelitian Proses (Arikunto 2006:16 )
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Lebih jelasnya penjabaran dari langkah-langkah PTK yang peneliti lakukan adalah 

sebagai berikut: 

3.1.1.  Perencanaan 

Perencanaan adala langkah yang dilakukan guru ketika memulai 

tindakannya (Arikunto 2011: 17). Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan 

tindakan antara lain : 1) membuat skenario pembelajaran; 2) mempersiapkan 

fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas; 3) mempersiapkan 

instrument untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil 

tindakan; 4) melaksanakan simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan untuk 

menguji keterlaksanaan rancangan (Aqib 2011:34).  

Dalam tahap perencanaan ini meliputi sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan yaitu data awal hasil tes 

sebelum dilakukan tindakan. 

2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dengan strategi 

pembelajaran kreatif produktif melalui media audio visual. 

3) Menyiapkan media audiovisual dan alat evaluasi berupa tes keterampilan 

proses serta lembar kerja siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan iklim belajar dalam proses pembelajaran serta alat atau 

instrumen pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi 

lembar pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

berupa alat perekam (foto dan video).  
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3.1.2.  Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas (Arikunto 2011: 18). Dalam 

pelaksanaan tindakan, guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan RPP  yang sudah direncanakan. Dalam pelaksanaan PTK ini 

direncanakan dalam tiga siklus . Dalam setiap siklus dilakukan satu tindakan yang 

diwujudkan dalam skenario pembelajaran. Satu kali pertemuan yaitu 3 x 35 menit, 

dimana setiap pertemuan dalam pembelajaran dengan menerapkan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual. Siklus pertama yaitu 

dengan materi mempersiapkan kemerdekaan kemudian siklus berikutnya yaitu 

dengan materi yang sama namun dengan indikator yang berbeda dan dalam siklus 

kedua untuk memperbaiki segala hal dalam pembelajaran yang dirasa masih 

kurang serta siklus ketiga memperbaiki segala hal dalam pembelajaran yang 

masih kurang pada siklus kedua. 

3.1.3.  Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah proses mencermati jalannya 

pelaksanaan tindakan (Arikunto 2011:18).  Kegiatan observasi dilaksanakan 

secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati aktivitas siswa, 

keterampilan guru, dan iklim belajar dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

lembar pengamatan, lembar wawancara, catatan lapangan, dan dokementasi dalam 

pengambilan data-data di lapangan. 
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3.1.4.   Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengingat kembali kegiatan yang 

sudah lampau yang dilakukan guru maupun siswa (Arikunto 2011: 19). Kegiatan 

refleksi itu terdiri atas 4 komponen kegiatan, yaitu: analisis data hasil observasi, 

pemaknaan data hasil analisa, penjelasan hasil analisa, dan penyimpulan apakah 

masalah itu selesai/teratasi atau tidak. Jika teratasi berapa persen yang teratasi dan 

berapa persen yang belum. Jika ada yang belum teratasi, maka perlu dilanjutkan 

ke siklus berikutnya. Jadi dalam refleksi akan ditentukan apakah penelitian itu 

berhenti di situ atau dilanjutkan. 

 

3.2. Perencaanaan Tahap Penelitian 

3.2.1. Perencanaan Siklus I 

3.2.1.1. Perencanaan 

a) Menyusun RPP dengan  standar kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, kompetensi dasar 2.2 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

b) Mempersiapkan sumber dan media audio visual berupa video pembelajaran 

tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan  lembar penilaian produk  

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS. 

e) Menyiapkan catatan lapangan. 
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3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus satu terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 3x35 menit. 

3.2.1.2.1. Pra Kegiatan (±5 menit) 

1. Salam  

2. Berdo’a 

3. Presensi 

4. Mengkondisikan siswa 

3.2.1.2.2. Kegiatan Awal (±10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa “Siapa 

yang dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia?”  

2. Guru memotivasi siswa. “ Ayo anak-anak, dengan mempelajari tokoh-tokoh 

persiapan kita dapat mencontoh sikap patriotismenya ke dalam kehidupan 

sehari-hari” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa (tahap 

orientasi) 

3.2.1.2.3. Kegiatan inti (± 70 menit) 

Eksplorasi (±20 menit) 

1. Siswa mengamati media audio visual yang telah ditayangkan guru tentang 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. ( tahap eksplorasi) 

2. Guru bertanya kepada siswa, “setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada 

Indonesia, Indonesia mengalami vacum of power. Apa saja yang dilakukan 
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para tokoh Indonesia dalam keadaan tersebut untuk mempersiapkan 

kemerdekaan ?” 

3. Siswa menganilisis masalah untuk dicari pemecahannya dengan cara 

membaca buku ajar.( tahap eksplorasi) 

Elaborasi (± 35 menit) 

4. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok tiap kelompok beranggotakan 5 siswa 

untuk mengerjakan lembar kerja siswa tentang persiapan kemerdekaan 

Indonesia secara berdiskusi. (tahap interpretasi) 

5. Siswa membedakan peranan BPUPKI dan PPKI dengan cara berdiskusi 

dengan kelompoknya. (tahap interpretasi) 

6. Siswa membuat hasil kreasi pemahamannya  berupa skema persiapan 

kemerdekaan indonesia (tahap interpretasi) 

7. Guru membimbing siswa ketika dalam diskusi kelompok siswa mengalami 

kesulitan. (tahap interpretasi) 

8. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. (tahap 

interpretasi) 

9. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. (tahap 

interpretasi) 

10. Siswa memajang hasil kreasi berupa produk skema atau peta konsep 

persiapan kemerdekaan Indonesia di depan kelas. (tahap rekreasi) 

Konfirmasi (± 15 menit) 

11. Guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 
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12. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada hasil 

kerja siswa yang kurang tepat. 

3.2.1.2.4. Kegiatan Akhir (±15 menit) 

1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini 

(tahap rekreasi) 

2. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya  

3. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa (tahap evaluasi) 

4. Guru memberikan PR kepada siswa 

3.2.1.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS setelah menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui 

media audio visual. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media 

audio visual. 

c. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media 

audio visual. 

3.2.1.4. Refleksi 

a. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus pertama. 

b. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus pertama. 
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c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama yang 

meliputi aspek aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa.  

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus ke 

dua. 

3.2.2. Perencanaaan Siklus II 

3.2.2.1. Perencanaan 

a) Merancang perbaikan II berdasarkan refleksi siklus I. 

b) Menyusun RPP dengan standar kompetensi 2. Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, 

kompetensi dasar 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia . 

c) Menyiapkan sumber pembelajaran dan media audio visual yang akan 

digunakan dalam pembelajaran berupa video tentang  perumusan dasar 

negara Indonesia. 

d) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar pengamatan produk dan lembar 

soal. 

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

f) Menyiapkan catatan lapangan. 

3.2.2.2. Pelaksanaan tindakan 

Siklus kedua ini terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 3x35 

menit. 
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3.2.2.2.1. Pra Kegiatan (±5 menit) 

1. Salam  

2. Berdo’a 

3. Presensi 

4. Mengkondisikan siswa 

3.2.2.2.2. Kegiatan Awal (±10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa 

“pertemuan sebelumnya kita telah membahas badan-badan persiapan 

kemerdekaan Indonesia, hari ini kita akan membahas dasar negara 

Indonesia. Apakah  dasar negara Indonesia?” 

Siswa menyanyikan Garuda Pancasila 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa “Mari kita amalkan sila yang ada di Pancasila, agar 

kita dapat hidup damai dan tentram” 

4. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini (tahap 

orientasi) 

3.2.2.2.3. Kegiatan Inti (±70 menit) 

Eksplorasi (±20 menit) 

1. Siswa mengamati media audio visual yang didiputarkan oleh guru. 

2. Guru memberikan permasalahan kepada siswa “ Dalam perumusan 

pancasila, terjadi beberapa pendapat dari tokoh-tokoh Indonesia. 

Bagaimanakah proses perumusan pancasila ? Apakah perbedaan dari 

rumusan pancasila dengan rumusan piagam jakarta?  
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3. Siswa membaca buku ajar dan referensi yang telah menjadi tugas pada 

pertemuan sebelumnya berupa hasil download  materi di internet. (tahap 

eksplorasi) 

Elaborasi (±35 menit) 

4. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok tiap kelompok beranggotakan 5 siswa 

untuk mengerjakan lembar kerja siswa  tentang perumusan dasar negara . 

(tahap interpretasi) 

5. Siswa membandingkan rumusan pancasila dengan piagam jakarta. (tahap 

interpretasi) 

6. Siswa membuat hasil kreasi pemahamannya berupa gambar cerita, gambar 

dialog, gambar puisi dan lain-lain (tahap interpretasi) 

7. Guru membimbing siswa ketika dalam diskusi kelompok siswa mengalami 

kesulitan. (tahap interpretasi) 

8. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. (tahap 

interpretasi) 

9. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. (tahap 

interpretasi) 

10. Siswa memajang hasil kreasi berupa produk skema atau peta konsep 

persiapan kemerdekaan Indonesia di depan kelas. (tahap rekreasi) 

Konfirmasi (±15 menit) 

11. Guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 

12. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada hasil 

kerja siswa yang kurang tepat. 
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3.2.2.2.4. Kegiatan Akhir (±15 menit) 

1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini 

(tahap rekreasi) 

2. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya  

3. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa (tahap evaluasi) 

3.2.2.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS setelah menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui 

media audio visual. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media 

audio visual. 

c. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media 

audio visual. 

3.2.2.4. Refleksi 

1. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus kedua 

2. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus kedua 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua yang 

meliputi aspek aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasi belajar siswa. 
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4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk siklus 

ketiga 

3.2.3. Perencanaan Siklus III 

3.2.3.1. Perencanaan 

a) Menyusun RPP dengan standar kompetensi 2. Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.kompetensi 

dasar 2.2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia. 

b) Mempersiapkan sumber dan media audio visual berupa video pembelajaran 

tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan  lembar penilaian produk  

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS. 

e) Menyiapkan catatan lapangan. 

3.2.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus ketiga terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 3x35 menit. 

3.2.3.2.1. Pra Kegiatan (±5 menit) 

1.  Salam  

2. Berdo’a 

3.  Presensi 

4.  Mengkondisikan siswa 
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3.2.3.2.2. Kegiatan Awal (±10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa “Pada 

pemnbahasan kemarin sudah dibahas tentang  perumusan dasar negara. 

Siapa yang masih ingat siapa saja tokoh dalam panitia sembilan?”  

2. Guru memotivasi siswa.” Mari kita contoh sikap pantang penyerah dari 

pahlawan supaya kita dapat mengisi kemerdekaan ini lebih baik lagi.” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa (tahap 

orientasi) 

3.2.3.2.3. Kegiatan Inti (±70 menit) 

Eksplorasi (±20 menit) 

1.  Siswa mengamati media audio visual yang telah ditayangkan guru tentang 

tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia. ( tahap eksplorasi) 

2. Guru bertanya kepada siswa, “Dari sekian banyak tokoh yang beperan 

dalam persiapan kemerdekaan. Deskripsikanlah proses perumusan teks 

proklamasi ! 

3. Siswa menganilisis masalah untuk dicari pemecahannya dengan cara 

membaca buku ajar.( tahap eksplorasi) 

Elaborasi (±35 menit) 

4. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok tiap kelompok beranggotakan 5 siswa 

untuk mengerjakan lembar kerja siswa tentang persiapan kemerdekaan 

Indonesia secara berdiskusi. (tahap interpretasi) 
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5. Siswa menyebutkan tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. (tahap 

interpretasi) 

6. Siswa menyebutkan menyebutkan contoh sikap teladan dari pahlawan 

dengan mengamati kegiatan sehari-hari. (tahap interpretasi) 

7.  Siswa membuat hasil kreasi pemahamannya berupa skema persiapan 

kemerdekaan indonesia (tahap interpretasi) 

8. Guru membimbing siswa ketika dalam diskusi kelompok siswa mengalami 

kesulitan. (tahap interpretasi) 

9. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. (tahap 

interpretasi) 

10.  Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. (tahap 

interpretasi) 

11.  Siswa memajang hasil kreasi berupa produk skema atau peta konsep 

persiapan kemerdekaan Indonesia di depan kelas. (tahap rekreasi) 

Konfirmasi  (±15 menit) 

12. Guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 

13. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada hasil 

kerja siswa yang kurang tepat. 

3.2.3.2.4. Kegiatan Akhir (±15 menit) 

1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini 

(tahap rekreasi) 

2. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

3. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa (tahap evaluasi) 
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4.  Guru memberikan tindak lanjut. 

3.2.3.3. Observasi 

a.  Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS setelah menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui 

media audio visual.. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media 

audio visual. 

c. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media 

audio visual. 

3.2.3.4. Refleksi 

1. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus ketiga. 

2. Menelaah  hasil evaluasi proses dan  hasil pembelajaran yang dilakukan 

pada siklus ketiga. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus ketiga yang 

meliputi aspek aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasi belajar siswa. 

4. Membuat kesimpulan dan laporan. 

Apabila sampai tiga siklus yang telah direncanakan peneliti tidak 

mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan indikator keberhasilan, maka 

akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. 
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3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian  ini adalah siswa kelas V tahun pelajaran  2012/2013 

SDN Bringin 02 Kota Semarang yang berjumlah 41 siswa, dengan rincian 24 

siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki. Subjek pelaku  tindakan adalah guru 

kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang. 

 

3.4. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Bringin 02 Kota Semarang. Pemilihan 

lokasi penelitian ini  didasarkan  atas SD yang digunakan  peneliti selama PPL 

dan telah mendapatkan persetujuan kolaborator yakni guru kelas V SDN Bringin 

02 Kota Semarang. 

 

3.5.  Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1.   Jenis Data 

3.5.1.1.  Data Kuantitatif  

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau angka 

(Herrhyanto 2008: 1.3). Data kuantitatif ini berupa data hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang yang diambil dengan 

cara memberikan tes pada setiap akhir siklus. 

3.5.1.2.   Data Kualitatif 

Data kualitataif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar 

(Sugiyono 2007: 23). Dalam penelitian tindakan kelas ini data kualitatif diperoleh 

dari hasil catatan lapangan dan observasi dengan menggunakan lembar 
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pengamatan aktivitas siswa, dan keterampilan guru dalam pembelajaran dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual. 

3.5.2.  Sumber Data 

3.5.2.1.  Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama siklus pertama sampai siklus ketiga yang berupa lembar 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

3.5.2.2. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui 

media audio visual.             

3.5.2.3. Dokumentasi 

Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan. 

3.5.2.4.  Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran siswa berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

suasana kelas dalam pembelajaran IPS dengan strategi pembelajaran kreatif-

produktif melalui media audio visual. 

3.5.2.5. Produk 

 Produk ini berupa hasil kreativitas siswa tiap akhir siklus. 
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3.5.3.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini adalah tes dan non tes. Teknik tes yakni berupa tes evaluasi sedangkan 

non tes yakni observasi, dokumentasi dan penilaian produk. 

3.5.3.1. Tes 

Arikunto (2010: 293) menyatakan tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa yang ditunjukkan pada  kemampuan dasar atau prestasi belajar siswa. Tes 

diberikan untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif siswa. Tes ini dikerjakan 

siswa secara individu setelah mempelajari suatu materi dengan dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual. 

Tes ini dilakukan pada saat proses pembelajaran dan tes akhir pembelajaran pada 

setiap siklus. 

3.5.3.2.   Teknik Non Tes 

3.5.3.2.1. Observasi 

Menurut Arikunto (2012: 45) observasi adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan 

secara sistematis. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Hamdani (2011: 312) 

observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat 

secara sistematik apa yang tampak dan terlihat sebenarnya. Jadi dapat diambil 
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kesimpulan bahwa obsevasi adalah proses mengamati dan mencatat hal-hal yang 

terjadi dari kejadian atau situasi. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan dengan menerapkan 

strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual. Dilakukan 

selama pembelajaran bersama kolaborator. 

3.5.3.2.2 Dokumentasi  

Arikunto (2010: 201) menjelaskan dokumentasi adalah menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah,dokumen, peraturan –peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya. 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS menggunakan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual. 

3.5.3.2.3.  Penilaian Produk 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas 

suatu produk. Pengembangan produk meliputi tiga tahap dan setiap tahap perlu 

diadakan penilaian yaitu: 1) tahap persiapan; 2) tahap pembuatan produk (proses); 

3) tahap penilain produk (Lapono 2008 : 5.195). 

 Penggunaan penilaian produk ini digunakan untuk mengetahui hasil karya 

siswa secara individu atau kelompok pada tiap siklus dalam pembelajaran IPS 

sebagai hasil produk kreatif dari penggunaan strategi pembelajaran kreatif-

produktif. 
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3.6.   Teknik Analisa Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1.  Kuantitatif 

Data kuatitatif berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif 

pada pembelajaran IPS. Dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan 

menentukan mean. Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk persentase. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah sebagai 

berikut : 

3.6.1.1. Menentukan skor berdasar proporsi 

 

Skor =  x 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 

(Poerwanti 2008: 6.14-6.16) 

3.6.1.2. Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan 

dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal  nilai ketuntasan peserta 

tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Depdiknas RI atau beberapa sekolah 
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telah menentukan batas minimal siswa dikatakan tuntas menguasai kompetensi 

yang dikontrakan (Poerwanti  2008: 6-16).  

Tabel 3.1 Batas minimal ketuntasan (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

(Sumber : KKM IPS SDN Bringin 02 Kota Semarang 2012) 

3.6.1.3. Menentukan ketuntasan klasikal 

 

% ketuntasan belajar=   x 100% 

(Aqib 2011:41) 

3.6.1.4. Rata-rata hasil belajar 

Menurut Khotimah dalam Aqib (2011: 40) nilai rata-rata diambil dengan 

menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa yang dibagi dengan jumlah siswa di 

dalam kelas, yaitu dengan rumus : 

Keterangan  :    

x :  nilai rata- rata 

  ∑ X      :  jumlah semua nilai siswa 

∑ N   :  jumlah siswa  

(Aqib 2011:40) 

Hasil perhitungan, kemudian dikonsultasikan dengan menggunakan tabel 

taraf keberhasilan tindakan dalam proses pembelajaranpersentase yang 

 =  
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dikelompokkan dalam 4 kategori; yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Taraf Keberhasilan Tindakan dalam Proses Pembelajaran 

Pencapaian tujuan 

pembelajaran 

Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85-100% Sangat baik Berhasil 

65-84% Baik Berhasil 

55-64% Cukup Tidak berhasil 

0-54% Kurang Tidak berhasil 

  (Aqib 2011:161) 

Pada penelitian ini ditetapkan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya 

bernilai baik. Berdasar dari tabel 2 kondisi baik muncul pada rentang 65-84%. 

Oleh karena itu peneliti menetapkan kriteria ketuntasan 80 %. 

3.6.2    Kualitatitif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran memahami materi pembelajaran IPS, dengan analisis 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif ini 

diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrument pengamatan  

keterampilan guru dan instrument pengamatan aktivitas siswa (Sugiyono 2007: 

247-249). 

Adapun cara untuk mengolah data skor sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terrendah; 
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2) Menentukan skor tertinggi; 

3) Mencari median; 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori ( sangat baik, baik, cukup, kurang). 

Jika:  

R = skor terrendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

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, Maka akan di dapat : 

Tabel 3.3 Klasifikasi Tingkatan Nilai untuk Menentukan Tingkatan Nilai pada 

Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Skala penilaian Kategori penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

(Herrhyanto, 2009 :5.3) 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan 

aktivitas siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Klasifikasi Tingkatan Nilai Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik 

27,5 ≤ skor < 37 Baik 

17  ≤ skor < 27,5 Cukup 

11 ≤ skor < 17 Kurang 

Tabel tersebut diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kreatif 

produktif melalui media audio visual yang terdiri dari keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, kemampuan menyampaikan materi pelajaran, keterampilan 

bertanya, keterampilan member penguatan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan keterampilan 

kelompok besar. 

Tabel 3.5 Klasifikasi Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik 

17,5 ≤ skor < 24 Baik 

12  ≤ skor < 17,5 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 
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Tabel tersebut diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kreatif 

produktif  melalui media  audio visual yang terdiri dari aktivitas visual, aktivitas 

lisan, aktivitas  mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas mental dan aktivitas 

emosional. 

 

3.7.   Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dengan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui 

media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

kelas V  SDN Bringin 02 Kota Semarang dapat dikatakan berhasil apabila: 

1. Keterampilan guru kelas SDN Bringin 02 Kota Semarang dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran kreatif produktif 

melalui media audio visual minimal baik (27,5 ≤ skor < 37). 

2. Aktivitas siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran kreatif produktif 

melalui media audio visual minimal baik (17,5 ≤ skor < 24). 

3. Hasil belajar siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang dalam 

pembelajaran IPS dengan strategi pembelajaran kreatif produktif melalui 

media audio visual mencapai ketuntasan 80% dengan nilai KKM 65.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus yang mana tiap siklusnya 

terdiri atas satu pertemuan. Data kualitatif diperoleh berupa hasil observasi 

terhadap keterampilan guru dan aktivitas selama proses pembelajaran IPS 

sedangkan data kuantitatif berupa hasil belajar siswa yang diperoleh di setiap 

evaluasi pada akhir tiap siklus dan berupa penilaian produk kreativitas tiap 

kelompok. 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013, siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 11 Februari 2013 dan siklus III dilaksanakan pada tanggal 12 

Februari 2013. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas 

observasi keterampilan guru, observasi aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS 

dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-poduktif melalui media audio 

visual pada pembelajaran IPS kelas V  SDN Bringin 02 Kota Semarang. 

4.1.1.  Deskripsi Data Prasiklus 

Data awal hasil belajar siswa yang diperoleh pada semester satu siswa kelas 

V SDN Bringin 02 Kota Semarang sebelum diadakan siklus (prasiklus) pada mata 

pelajaran IPS adalah nilai rata-rata kelas sebesar 59. Data menunjukkan bahwa 23 

dari 41 siswa atau 56 % (KKM=60) jumlah kesuruhan siswa kelas V SDN Bringin 

02 belum tuntas rata-rata nilai mata pelajaran IPS. Rata-rata kelas 59 dengan nilai 
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terendah 25 dan nilai tertinggi 80. Jadi dapat dilihat bahwa siswa yang telah 

mencapai KKM  sebanyak 44 % dari jumlah keseluruhan siswa kelas V SDN 

Bringin 02.  

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.2.1. Perencanaan Siklus I 

Adapaun uraian kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

pengambilan data di kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang adalah sebagai 

berikut : 

a) Menyusun RPP dengan standar kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia , kompetensi dasar 2.2 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

b) Mempersiapkan sumber dan media audio visual berupa video pembelajaran 

tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan  lembar penilaian produk. 

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS. 

e) Menyiapkan catatan lapangan untuk mengamati jalannya proses 

pembelajaran IPS saat pelaksaanaan siklus I. 

4.1.2.2. Pelaksanaan Siklus I 

Siklus 1 dilaksanakan dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-

produktif melalui media audio visual pada mata pelajaran IPS kelas V SDN 

Bringin 02 Kota Semarang pada : 
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1. Hari/Tanggal  : Senin, 4 Februari 2013 

2. Waktu Pembelajaran : 3 x 35 menit 

3. Pukul  : 09.30 – 11.15 WIB 

4. Materi                    : Peranan penting BPUPKI dan PPKI dalam usaha 

persiapan kemerdekaan RI 

 Adapun uraian kegiatan pembelajaran pelaksanaan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

4.1.2.2.1. Prakegiatan (5 menit) 

a. Salam 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan pengkondisian kelas yaitu 

guru mengucapkan salam, serentak siswa membalas salam. 

b. Berdoa 

Doa telah dilaksanakan setelah awal masuk kelas. 

c. Presensi 

Guru melakukan presensi dengan memanggil nama siswa satu per satu dan 

siswa menjawabnya. Semua siswa hadir. 

d. Guru mempersiapkan media dan sumber belajar 

Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan speaker 

sedangkan siswa mempersiapkan peralatan tulis dan bukunya Selain itu guru 

menyiapkan tempat memajang hasil produk siswa. 

4.1.2.2.2. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi  

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
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Guru: “Pada pembelajaran yang lalu kita telah membahas bagaimana rakyat 

Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Siapa yang dapat menyebutkan 

tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia?”  

Siswa: “Moh Yamin, Moh Hatta, Soekarno” 

(siswa serentak menjawab dan memiliki pendapat yang berbeda-beda) 

Guru: “Iya semuanya benar, tetapi pada hari ini kita akan mempelajari 

tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tokoh-tokoh Indonesia 

berjuang meraih dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia”. 

b. Tahap 1: Orientasi 

Siswa diinformasikan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

4.1.2.2.3. Kegiatan Inti (70 menit) 

Kegiatan inti dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

Eksplorasi (15 menit) 

Tahap 2 : Eksplorasi 

a. Siswa mengamati media audio visual yang ditayangkan oleh guru berupa 

video pembelajaran tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, 

b. Siswa mendengarkan pertanyaan dari guru. 

Guru: “Siapakah yang pernah mendengar istilah “Vacuum of power? Apa 

yang dimaksud dengan vacum of power ?  

Siswa terdiam. 



 

 

 

94 
 

Guru : Nah, tugas kalian adalah mencari tahu makna dari vacum of power dan 

apa yang dilakukan oleh tokoh Indonesia dalam masa keadaan tersebut ?” 

c. Siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah yang dikaji tentang persiapan 

kemerdekaan Indonesia dengan membaca buku ajar IPS kelas V. 

d. Siswa dibagi menjadi delapan kelompok (setiap kelompok terdiri atas 5 siswa 

secara heterogen) dan menempati tempat duduk yang telah disediakan guru. 

Elaborasi (50 menit) 

Tahap 3 : Interpretasi 

c. Siswa mendiskusikan permasalahan yang diberikan guru. 

d. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan tentang masalah yang 

dikaji tentang peranan penting BPUPKI dan PPKI dalam usaha 

mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. 

Tiap kelompok diberi lembar produk kelompok dan kertas berwarna . Kertas 

berwarna tersebut berfungsi sebagai tempat berkreasi siswa berdasarkan hasil 

pemahaman terhadap materi pada pembelajaran ini. Tiap kelompok diberikan 

kertas berwarna yang berbeda agar membedakan hasil pekerjaan dari masing-

masing kelompok (hasil produk-kreatif). 

e. Setelah berdiskusi, selanjutnya setiap kelompok diharuskan menyajikan hasil 

pemahamannya di depan kelas satu persatu dengan caranya masing – masing 

sedangkan kelompok lain memberikan penilaian 

Tahap 4 : Re-kreasi 

f. Hasil karya kelompok dipajang di papan pajangan yang telah disediakan oleh 

guru berupa skema atau bagan dengan masing-masing kreasi mereka. 
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g. Kelompok terbaik mendapatkan penghargaan dari guru. 

Konfirmasi (5 menit) 

h. Guru memberikan motivasi dan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa. 

i. Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang kurang 

dimengerti. 

4.1.2.2.4. Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Siswa dibimbing oleh guru untuk membuat simpulan dari pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Tahap 5 : Evaluasi 

b. Siswa diberikan evaluasi akhir. 

c. Guru memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 

Guru: “untuk pembelajaran minggu depan pelajari tentang permusan dasar 

negara. Tugas kalian adalah mencari hal yang berkaitan dengan perumusan 

dasar negara boleh dari internet atau buku-buku lainnya.”  

4.1.2.3. Hasil Observasi Pelaksanaan Siklus I 

Kegiatan observasi ini dilakukan oleh kolaborator yaitu guru kelas V SDN 

Bringin 02 Kota Semarang. Adapun kegiatan yang diamati selama pelaksanaan 

siklus I meliputi: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui audio visual. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui audio visual. 
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4.1.2.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus I 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif  melalui media audio visual 

pada siklus 1 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

No. 

 

Indikator 

Jumlah 

Deskriptor 

yang Tampak 

 

Skor 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran);  

  √  3 

2. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran (keterampilan membuka 

pembelajaran, keterampilan bertanya);  

  √  3 

3. Menyampaikan materi (keterampilan 

menjelaskan);  

 √   2 

4. Menyampaikan permasalahan atau 

pertanyaaaan pada siswa. 

(keterampilan bertanya) 

  √  3 

5. Membimbing siswa dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya dalam 

menganilisis masalah dan 

menghasilkan produk kreatif. 

(keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

 √   2 

6. Melakukan variasi dalam proses 

pembelajaran(,keterampilan 

  √  3 
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No. 

 

Indikator 

Jumlah 

Deskriptor 

yang Tampak 

 

Skor 

1 2 3 4 

melakukan variasi);  

7. Pengkondisian kelas selama 

pembelajaran (keterampilan mengelola 

kelas) 

 √   2 

8. Mengajar siswa dalam kelompok kecil 

dan perseorangan (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perseorangan) 

 √   2 

9. Memberikan penguatan kepada hasil 

perkerjaan siswa (keterampilan 

memberi penguatan);  

 √   2 

10. Mengelola produk hasil kreativitas 

siswa. (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

 √   2 

11. Menutup pelajaran (keterampilan 

menutup pembelajaran). 

  √  3 

Jumlah Skor Total 27 

Skala Penilaian Cukup 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1, ada 11 indikator keterampilan guru yang 

diamati dalam proses pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif-produktif melalui media audio visual siklus I memperoleh hasil bahwa 

ketercapaian indikator keterampilan jumlah skor total 27 dengan kategori skala 

penilaian cukup.   
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Penjelasan secara rinci tiap indikator keterampilan guru akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran); 

Indikator keterampilan guru mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran memperoleh skor 3, hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran 

guru melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul yakni 

menyampaikan salam, mengkondisikan kelas, dan mempersiapkan media 

pembelajaran media audio visual berupa video pembelajaran. Sedangkan 

deskriptor yang tidak dilaksanakan guru adalah melaksanakan doa. Hal ini 

dikarenakan saat mulai proses pembelajaran siklus I pelaksaanaan doa sudah 

dilaksanakan pada awal masuk kelas jam pertama. 

b. Melakukan kegiatan awal (keterampilan membuka pelajaran, keterampilan 

bertanya) 

Indikator keterampilan guru melakukan kegiatan awal memperoleh skor 3, 

hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran guru melaksanakan 3 deskriptor 

dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul yakni  melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran kreatif produktif. Sedangkan guru belum melaksanakan deskriptor 

menginformasikan waktu pembelajaran kepada siswa. 

c. Menyampaikan materi (keterampilan menjelaskan) 

Indikator keterampilan guru menyampaikan materi (keterampilan 

menjelaskan ini guru memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan guru 
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menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran kepada siswa dan 

menjelaskan materi berfokus pada inti pembelajaran. Saat melakukan penjelasan 

guru tidak memberikan contoh yang konkret sehingga ada beberapa siswa yang 

kurang paham dengan penjelasan guru. Selain itu, guru belum memberikan 

kesempatan pada siswa untuk merespon penjelasan guru dikarenakan guru 

langsung memberikan pertanyaan kepada siswa tanpa menunggu siswa yang 

bertanya lebih dahulu kepada guru. 

d. Menyampaikan  permasalahan pada siswa (keterampilan bertanya) 

Indikator keterampilan guru dalam menyampaikan permasalahan pada siswa 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan 3 deskriptor yang tampak dari                           

4 deskriptor yang diharapkan muncul yaitu guru  dalam memberikan pertanyaan 

diungkapkan secara jelas dan singkat, guru memberikan waktu siswa untuk 

memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut serta pertanyaan-pertanyaan 

tersebut diajukan kepada seluruh kelas. Namun, dalam aspek ini guru masih 

belum memberikan acuan dalam menjawab sehingga jawaban siswa ada yang 

tidak sesuai dengan harapan guru. 

e. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya dalam 

menganalisis masalah dan menghasilkan produk (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

Indikator keterampilan membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam menganalisis masalah dan menghasilkan produk memperoleh 

skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan guru membagi kelompok secara heterogen 

baik itu menurut jenis kelamin maupun akademik, jumlah dan posisi tempat 
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duduk. Terdiri atas 8 kelompok (setiap kelompok terdiri atas 5 siswa), dan guru 

melakukan pengaturan tempat duduk secara teratur bagi setiap kelompok. Selain 

itu guru juga memusatkan perhatian pada siswa dengan memperjelas masalah atau 

uraian pendapat di tiap kelompok. Dalam aspek ini, guru belum mengakomodasi 

kesempatan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok untuk 

menganalisiss masalah dan menghasilkan produk sehingga tidak semua siswa 

aktif dalam perannya di kelompok. Guru belum melaksanakan menutup diskusi 

untuk membuat rangkuman kepada siswa dan guru belum memberikan tindak 

lanjut dari hasil diskusi. 

f. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan melakukan 

variasi) 

Indikator keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru sudah menggunakan variasi 

suara, guru melakukan perubahan posisi/bergerak di dalam kelas dengan 

berkeliling di setiap kelompok. Guru menggunakan variasi media pembelajaran 

dengan menayangkan media audio visual melalui LCD serta guru menerapkan 

variasi interaksi dan pembelajaran di kelas (pembelajaran secara klasikal sampai 

tahap eksplorasi, pembelajaran individual maupun pembelajaran kelompok pada 

tahap interpretasi dan re-kreasi). Namun dalam aspek ini guru belum 

menggunakan variasi dalam kegiatan karena guru belum memberikan kesempatan 

siswa untuk memperoleh informasi secara maksimal karena keterbatasan fasilitas 

pendukung berupa internet dan komputer di kelas. 
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g. Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan mengelola kelas) 

Indikator keterampilan guru pengkondisian kelas selama pembelajaran 

memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan guru dalam mengelola waktu 

pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapakan yaitu 3x 35 menit. 

Selain itu dalam mengkondisikan kelas guru memilihara kehangatan dan 

keantusiasan dalam mengajar sehingga siswa nyaman dalam proses pembelajaran. 

Pada aspek ini guru belum dapat mengelola kegiatan kelompok agar dapat 

berjalan lancar seperti guru belum dapat mengkontrol perilaku siswa yang tidak 

antusias dalam pembelajaran kelompok. Guru belum dapat mengatasi tingkah laku 

yang menimbulkan masalah dalam kelas seperti siswa yang membuat gaduh dan 

bermain sendiri saat yang lain mengerjakan tugas. 

h. Mengajar dalam kelompok kecil ( keterampilaan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan) 

Indikator keterampilan guru dalam mengajar dalam kelompok kecil 

memperoleh skor 2. Guru melakukan 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang 

diharapkan muncul yaitu membimbing dan memudahkan proses belajar, 

merencanakan dan melakukan pembelajaran. Deskriptor yang tidak muncul adalah 

mengadakan pendekatan secara pribadi, mengorganisasikan kegiatan 

pembelajaran dan merencanakan dan melakukan pembelajaran. 

i. Memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa (keterampilan 

memberikan penguatan) 

Indikator keterampilan guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan 

siswa memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberikan 
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penguatan berupa penguatan verbal (kata-kata seperti pintar, bagus, benar) 

maupun gestural (tepuk tangan, gerakan), serta guru menghindari respon negatif 

terhadapan siswa dengan memberikan penguatan verbal yang baik terhadap 

apapun pendapat siswa. Dalam aspek ini yang tidak tampak  yaitu penguatan yang 

diberikan sesuai dengan perilaku siswa karena terkadang guru tidak memberikan 

penguatan terhadap perilaku siswa dan kesegeraan atau variasi dalam memberikan 

penguatan belum nampak dalam guru mengajar di kelas. 

j. Mengelola produk hasil kreativitas siswa (keterampilan membimbing 

kelompok kecil) 

Indikator keterampilan guru mengelola produk hasil kreativitas siswa 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberikan penjelasan 

secara runtut dan jelas prosedur pameran, guru menyediakan tempat pajang hasil 

karya siswa sehingga hasil karya bisa ditempel dan memberikan bimbingan siswa 

dalam memamerkan produk kreativitas. Namun dalam aspek ini guru belum 

membimbing siswa dalam melakukan penilaian terhadap hasil produk kreatif 

sehingga siswa bingung dalam melakukan penilaian hasil karya kelompok lain. 

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

Indikator keterampilan guru menutup pelajaran memperoleh skor 3. Hal ini 

ditunjukkan dengan guru menyimpulkan materi bersama siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, guru memberikan umpan balik, guru 

memberikan evaluasi akhir terhadap siswa berupa tes akhir. Dalam aspek ini yang 

belum tampak adalah guru memberikan tindak lanjut setelah proses pembelajaran 

berakhir. 
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4.1.2.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus 1 

Observasi aktivitas siswa ini dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan 41 siswa dengan  6 aspek aktivitas siswa yang diamati yaitu aktivitas-

aktivitas visual, lisan, mendengar, menulis, mental, dan emosional. Masing-

masing aktivitas tersebut mempunyai deskriptor yang lebih terperinci dijabarkan 

dalam instrumen penelitian yang telah disusun. 

Hasil observasi aktivitas siswa tiap indikator dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual pada siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.2  Data Rata-rata Ketuntasan Aktivitas Siswa tiap Indikator  

Siklus 1 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maks 

Jumlah 

Skor 

Rata-rata 

skor 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri sebelum 

menerima 

pelajaran 

(aktivitas mental) 

0 0 11 30 164 153 3,7 

2. Memperhatikan 

media audio 

visual dan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

(aktivitas visual, 

aktivitas 

mendengarkan 

dan aktivitas 

5 15 11 10 164 108 2,6 
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lisan)  

3. Berdiskusi 

dengan teman 

secara 

berkelompok 

untuk 

menganilisis 

masalah (aktivitas 

lisan, aktivitas 

mendengarkan 

dan aktivitas 

mental) 

7 25 9 0 164 84 2,0 

4. Menghasilkan 

produk baru 

berupa produk 

kreativitas secara 

berkelompok 

(aktivitas 

menulis, aktivitas 

menggambar dan 

aktivitas mental) 

 

1 20 20 0 164 101 2,5 

5.  Aktif dalam 

diskusi kelas( 

aktivitas mental, 

aktivitas lisan dan 

aktivitas 

mendengarkan) 

 

18 15 8 0 164 72 1,8 

6. Memamerkan 0 11 30 0 164 112 2,7 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

seluruh siswa di kelas V adalah 716  dan total skor rata-rata 17,4  termasuk dalam 

kriteria cukup.  Perolehan skor setiap indikator yang berbeda- beda yang akan 

dijelaskan secara lebih rinci berikut ini : 

a. Mempersiapkan diri sebelum menerima pelajaran (aktivitas mental) 

Indikator aktivitas siswa berupa mempersiapkan diri sebelum menerima 

pelajaran memperoleh rata-rata skor 3,7. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak    

30 siswa melaksanakan semua deskriptor pada aspek ini yaitu siswa datang tepat 

waktu, berdoa, siswa mempersiapkan alat belajar dan siswa duduk dengan rapi. 

hasil produk 

kreativitas 

kelompok 

(aktivitas metrik, 

aktivitas lisan, 

aktivitas 

mendengarkan) 

 

7. Menyimpulkan 

hasil kegiatan 

pembelajaran. ( 

aktivitas lisan, 

aktivitas mental 

dan aktivitas 

menulis) 

6 25 10 0 164 86 2,1 

Jumlah Skor 716 17,4 

Kriteria Cukup 
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Sedangkan sebanyak 8 siswa tidak bisa duduk dengan rapi  dan 3 siswa tidak 

menyiapakn alat-alat pembelajaran sehingga hanya mampu melaksanakan             

3 deskriptor aspek ini. 

b. Memperhatikan media audio visual dan mendengarkan penjelasan guru 

(aktivitas visual, aktivitas mendengarkan dan aktivitas lisan) 

Indikator aktivitas siswa memperhatikan media audio visual dan 

mendengarkan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 2,6. Ada 10 siswa yang 

melakukan 4 deskriptor yaitu memperhatikan media audio visual atau penjelasan 

guru, mencatat hal penting yang terdapat dalam video maupun penjelasan guru, 

menanggapi pertanyaan dari guru dan bertanya kepada guru hal yang kurang 

dimengerti. Ada 11 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor, pada siswa ini  

deskriptor yang tidak tampak adalah  menanggapi pertanyaan dari guru. Ada      

15 siswa melaksanakan 2 deskriptor yaitu memperhatikan media audio visual atau 

penjelasan guru, mencatat hal penting yang terdapat dalam video maupun 

penjelasan guru, dan 5 siswa melaksanakan 1 deskriptor yaitu memperhatikan 

media audio visual atau penjelasan guru. 

c. Berdiskusi dengan teman secara berkelompok untuk menganilisis masalah 

(aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan dan aktivitas mental) 

Indikator aktivitas siswa berupa Berdiskusi dengan teman secara 

berkelompok untuk menganilisis masalah memperoleh rata-rata skor 2,0. Ada       

9 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu siswa berpendapat saat berdiskusi, 

membaca materi saat memecahkan masalah dan mendengarkan pendapat teman. 

Ada 25 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor dan ada 7 siswa yang 
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melaksanakan 1 deskriptor yaitu pada deskriptor mendengarkan pendapat teman. 

Pada aspek ini deskriptor yang tidak tampak adalah siswa menanggapi pendapat 

teman dalam kelompok dikarenakan siswa masih malu dan kurang terbiasa dalam 

menanggapi pendapat. 

d. Menghasilkan produk baru berupa produk kreativitas secara berkelompok 

(aktivitas menulis, aktivitas menggambar dan aktivitas mental) 

Indikator aktivitas siswa berupa menghasilkan produk baru berupa produk 

kreativitas secara berkelompok memperoleh  rata-rata skor 2,5. Hal ini 

ditunjukkan dengan tidak adanya satupun siswa yang mampu melaksanakan 

semua deskriptor yang ada. Sebanyak 20 siswa melaksanakan 3 deskriptor 

dikarenakan sebagian besar tidak dapat menyelesaikan produk tepat waktu. Ada 

20 siswa melaksanakan 2 deskriptor dan 1 siswa yang melaksanakan 1 deskriptor 

yaitu pada deskriptor siswa bekerja sesuai dengan bagiannya dalam kelompok. 

e. Aktif dalam diskusi kelas( aktivitas mental, aktivitas lisan dan aktivitas 

mendengarkan) 

Indikator aktivitas siswa berupa aktif dalam diskusi kelas memperoleh rata-

rata skor 1,8. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya siswa yang melaksanakan 

semua deskriptor yang ada. Sebanyak 8 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor 

yaitu deskriptor mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, mendengarkan 

pemaparan hasil pekerjaan kelompok lain dan berani berpendapat dalam diskusi 

kelas. Ada 15 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor dan 18 siswa yang 

melaksanakan 1 deskriptor dengan rincian 14 siswa hanya melaksanakan 

deskriptor mendengarkan pemaparan hasil pekerjaan kelompok lain. Sedangkan 
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dalam aspek ini deskriptor yang tidak tampak sama sekali adalah siswa 

menanggapi dan mampu menerima pendapat kelompok lain. 

f. Memamerkan hasil produk kreativitas kelompok (aktivitas metrik, aktivitas 

lisan, aktivitas mendengarkan) 

Indikator aktivitas siswa berupa memamerkan hasil produk kreativitas 

kelompok memperoleh rata-rata skor 2,7. Hal ini ditunjukkan dengan ada            

30 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu mendengarkan aturan pameran 

yang dibacakan guru, mematuhi aturan pameran dan memamerkan pada tempat 

pajangan yang tersedia. Sedangkan sebanyak 11 siswa melaksanakan 2 deskriptor 

dikarenakan siswa tidak menanggapi hasil produk kelompok lain dan tidak 

memantuhi aturan pameran berupa siswa ramai dan tidak tertib saat memajang 

hasil produknya. 

g. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran ( aktivitas lisan, aktivitas mental 

dan aktivitas menulis) 

Indikator aktivitas siswa berupa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 2,1. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya satupun 

siswa yang mampu melaksanakan semua deskriptor yang ada. Sebanyak 25 siswa  

melaksanakan 2 deskriptor yaitu karena siswa tidak mencatat hasil kesimpulan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebanyak 6 siswa hanya melaksanakan      

1 deskriptor yaitu bersama-sama dengan guru menyimpulkan pembelajaran. 

Deskriptor yang tidak  nampak dilakukan siswa dalam aspek ini adalah 

mengajukan pertaanyaan pada hal yang kurang dimengerti.  
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4.1.2.3.3. Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus 1 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menerapkan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalaui media audio visual pada siklus I ini 

berupa penilaian produk yang diperoleh dari hasil kerja produk-kreatif dalam 

kelompok dan hasil tes siswa dalam mengerjakan lembar evaluasi materi peranan 

penting BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan kemerdekaan RI yang 

dilakukan di akhir siklus. Adapun jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran 

siklus 1 sebanyak 41 siswa dan terbagi menjadi 8 kelompok dengan masing-

masing kelompok beranggotakan 5 siswa dan 1 kelompok yang beranggotakan      

6 siswa. 

Tabel 4.3 Data Penilaian Produk (Hasil Produk-Kreatif Nilai Kelompok)  

Siklus I 

 

No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Kelompok 1 3 2 2 1 2 12 80 Baik 

2 Kelompok 2 3 3 2 1 1 10 67 Cukup 

3 Kelompok 3 2 2 2 1 2 9 60 Cukup 

4 Kelompok 4 3 3 3 1 3 13 87 Baik 

5 Kelompok 5 2 2 2 1 2 9 60 Cukup 

6 Kelompok 6 3 2 2 1 3 11 73 Baik 

7 Kelompok 7 2 3 2 1 2 10 67 Cukup 

8 Kelompok 8 3 2 2 1 3 11 73 Baik 

 Rata-rata 10,6 71 Baik 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukan bahwa nilai rerata dari hasil 

penilaian produk siklus I adalah sebesar 71 dengan kategori baik.  Bila 

dikorelasikan dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN 
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Bringin 02 yaitu 65 maka rerata tersebut sudah di atas KKM. Apabila dirinci 

maka dapat terlihat 6 kelompok sudah mencapai ketuntasan sedangkan                  

2 kelompok belum mencapai ketuntasan yaitu pada kelompok 3 dan kelompok 5.  

Kelompok yang mendapatkan nilai terendah yaitu kelompok 3 dan kelompok 5 

yaitu mendapatkan nilai 60. Sedangkan kelompok terbaik diperoleh oleh 

kelompok 4 dengan mendapatkan nilai 87. 

Sedangkan untuk nilai tiap siswa dapat diketahui dari hasil pengerjaan tes 

tertulis siswa dengan jumlah 5 soal uraian.Untuk lebih jelas hasil pengerjaan tes 

tertulis siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.4 Data Hasil Belajar Siswa Tes Tertulis Siklus I 

 
 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

secara klasikal mata pelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif-produktif melalui media audio visual memperoleh nilai 63 dengan 

perolehan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 25. Siswa yang memenuhi KKM 

sebanyak 26 siswa dan siswa yang belum memenuhi KKM sebanyak 15 siswa. 

Apabila dilihat dari pencapaian ketuntasan belajar klasikal hasilnya sebesar 63 %, 

artinya bahwa dalam siklus I ini belum memenuhi kriteria ketuntasan klasikal 

yang ditentukan sebesar 80 %. 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 63 

2. Nilai Tertinggi 90 

3. Nilai Terendah 25 

4. Siswa Memenuhi KKM 26 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 15 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 63 % 
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Tabel 4.5 Perbandingan Data Prasklus dan Siklus I 

No Pencapaian Data Prasiklus Data Siklus I 

`1. Rata-rata 57 63 

2. Nilai Terendah 25 25 

3. Nilai Tertinggi 90 90 

4. Ketuntasan Klasikal 56 % 63 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Persentase Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 

Siswa Prasiklus dan Siklus 1 

Pada diagaram 4.1 menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan hasil 

rata-rata prasiklus dengan hasil siklus I maka terjadi peningkatan, rata-rata hasil 

prasiklus sebesar 57 sedangkan rata-rata hasil siklus I sebesar 63. Artinya ada 

peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I 

dibandingkan sebelum dilaksanakan tindakan pada prasklus, akan tetapi 

peningkatan yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan 80% sehingga 
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perlu dilakukan perbaikan pada siklus II sehingga indikator keberhasilan dapat 

tercapai. 

4.1.2.3.4. Karakter Siswa Dalam Pelaksanaan Siklus I 

Observasi karakter siswa ini dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan 41 siswa dengan  8 aspek karakter siswa yang diamati yaitu dislpin, 

ingin tahu, bertanggung jawab, rasa hormat, percaya diri, jujur, religius, dan 

demokratis. Masing-masing aktivitas tersebut mempunyai deskriptor yang lebih 

terperinci dijabarkan dalam instrumen pengamatan yang telah disusun. 

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual pada siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

 Tabel 4.6 Data Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus I 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maks 

Jumlah 

Skor 

Rata-rata 

skor 
1 2 3 4 

1. Disiplin 

(Discipline) 

0 33 8 0 164 90 2,2 

2. Ingin tahu 

(Knowledge) 

10 27 10 4 164 110 2,7 

3. Tanggungjawab 

(Responsibility) 

0 35 6 0 164 88 2,1 

4. Rasa hormat dan 

perhatian 

(Respect) 

0 28 10 3 164 98 2,4 

5.  Percaya diri 

(Confidence) 

23 18 0 0 164 59 1,43 
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Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

seluruh siswa di kelas V dalam observasi karakter siswa adalah 806  dan total skor 

rata-rata 19,6  termasuk dalam kriteria cukup. Perolehan skor setiap indikator 

yang berbeda- beda yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini : 

a. Disiplin (Discipline) 

Indikator karakter siswa berupa disiplin memperoleh rata-rata skor 2,2. 

Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 33 siswa melaksanakan 2 deskriptor dari      

4 deskriptor yang diharapkan muncul dalam perilaku siswa yaitu mematuhi tata 

tertib kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sedangkan sebanyak        

8 siswa melaksanakan 3 deskriptor . Dalam aspek ini tidak dijumpai siswa yang 

melakukan semua deskriptor yang ada karena siswa terkadang membuat gaduh 

saat pembelajaran sehingga pada deskriptor menjaga kondisi kelas tidak 

terlaksana. 

b. Ingin tahu (Knowledge) 

Indikator karakter siswa ingin tahu memperoleh rata-rata skor 2,7. Hal ini 

ditunjukkan dengan sebanyak 4 siswa yang melakukan semua deskriptor yaitu 

6. Jujur (Honest) 0 0 35 6 164 129 3,1 

7. Religius 

(Religion) 

0 0 0 41 164 164 4 

8. Demokratis 

(Democrate) 

24 10 8 0 164 68 1,7 

Jumlah Skor 806 19,6 

Kriteria Cukup 
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bertanya dalam kegiatan belajar, membaca buku, bertukar pendapat dengan 

teman, dan menanggapi pendapat teman. Ada 10 siswa yang melaksanakan          

3 deskriptor, pada siswa ini  deskriptor yang tidak tampak adalah  menanggapi 

pendapat siswa. Ada 27 siswa melaksanakan 2 deskriptor yaitu membaca buku 

dan bertukar pendapat dengan  teman dan 10 siswa melaksanakan 1 deskriptor 

yaitu bertukar pendapat dengan teman. 

c. Tanggungjawab (Responsibility) 

Indikator karakter siswa berupa tanggungjawab memperoleh rata-rata skor 

2,1. Ada 6 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor menyelesaikan tugas tepat 

waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian tugas kelompok dan 

mengerjakan evaluasi sendiri. Ada 35 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor yaitu 

mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian tugas kelompok, menyelesaikan 

tugas tepat waktu atau mengerjakan evaluasi sendiri atau mengerjakan tugas 

dengan standar baik. Pada aspek ini belum ada siswa yang melaksanakan               

4 deskriptor dikarenakan pekerjaan siswa ada yang dibawah standard baik. 

d. Rasa hormat dan perhatian (Respect) 

Indikator karakter siswa rasa hormat dan perhatian memperoleh  rata-rata 

skor 2,4. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 4 siswa yang mampu melaksanakan 

semua deskriptor yang ada. Sebanyak 10 siswa melaksanakan 3 deskriptor 

dikarenakan sebagian besar ada yang berbicara dengan dialek bahasa jawa dengan 

guru. Ada 28 siswa melaksanakan 2 deskriptor yaitu memakai pakaian sopan dan 

menghargai pendapat teman. 

e. Percaya diri (Confidence) 
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Indikator karakter siswa berupa percaya diri memperoleh rata-rata skor 1,43. 

Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya siswa yang melaksanakan 3 atau             

4 deskriptor yang ada. Sebanyak 18 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor yaitu 

deskriptor mengerjakan evaluasi tanpa mencontek dan berani menyatakan 

pendapat atau mantap dalam mengambil keputusan. Sedangkan dalam aspek ini 

deskriptor yang tidak tampak sama sekali adalah berani tampil di depan kelas. Ini 

dikarenakan saat siswa diminta untuk menyampaikan jawaban LKS oleh guru, 

siswa memilih membaca jawabannya di tempat asalnya. 

f. Jujur (Honest) 

Indikator karakter siswa berupa jujur memperoleh rata-rata skor 3,1. Hal ini 

ditunjukkan dengan ada 35 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu 

menyampaikan sesuatu bedasarkan fakta, mengerjakan soal tanpa mencontek atau 

bersedia mengakui kesalahan dan melaporakn hasil diskusi tanpa memanipulasi 

fakta. Sedangkan sebanyak 4 siswa melaksanakan semua deskriptor yang ada. 

Dalam aspek ini semua siswa melaksanakan minimal 3 deskriptor dari                  

4 deskriptor yang dharapkan tampak. 

g. Religius (Religion) 

Indikator karakter siswa berupa religius memperoleh rata-rata skor 4. Hal ini 

ditunjukkan dengan semua deskriptor yang diharapkan muncul, telah 

dilaksanakan siswa semuanya. Mulai dari deskriptor berdoa sebelum pelajaran 

dimulai, berdoa sebelum pulang sekolah, berbicara sopan sesuai dengan norma 

agama dan berpakaian sopan sesuai dengan norma agama  

h. Demokratis (Democrate) 
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Indikator karakter siswa berupa demokratis memperoleh rata-rata skor 1,7. 

Hal ini ditunjukkan dengan ada 8 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu 

mempersilahkan teman untuk mengeluarkan pendapat, menerima saran dan kritik 

menanggapi pendapat teman atau berpartisipasi dalam penentuan keputusan 

kelompok. Sedangkan sebanyak 10 siswa melaksanakan 2 deskriptor yang ada 

dan sebanyak 24 siswa melaksanakan 1 deskriptor yaitu pada deskriptor 

mempersilahkan teman mengeluarkan pendapat. Dalam aspek ini belum ada siswa 

yang melaksanakan semua deskriptor. 

4.1.2.4. Refleksi Siklus I 

Setelah peneliti melakukan pengambilan data pada siklus I maka diperoleh  

data keterempilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan karakter siswa. 

Refleksi ini dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menjadi 

pertimbangan dalam perbaikan pembelajaran pada siklus II. Adapun hasil refleksi 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

4.1.2.4.1. Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus I ini  memperoleh kriteria 

ketuntasan 27 dengan skala penilaian cukup. Berdasarkan indikator keberhasilan 

yang diharapkan adalah kirteria ketuntasan 27,5 ≤ skor ≥ 37 dengan skala penilain 

baik, maka perlu perbaikan pada kekurangan-kekurangan di siklus II. Adapun 

kekurangan pada siklus I diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Guru belum membimbing siswa untuk melakukan doa. 

b. Pada kegiatan awal guru belum menyampaikan alokasi waktu pembelajaran 

kepada siswa.  
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c. Dalam menjelaskan materi guru belum memberikan contoh yang konkret dan 

belum memberikan kesempatan pada siswa untuk merespon penjelasan guru. 

d. Guru belum memberikan acuan menjawab dalam tahap memberikan 

permasalahan pada siswa. 

e. Dalam membimbing diskusi kelompok, guru belum memberikan kesempatan 

untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok dan menutup diskusi 

dengan membuat rangkuman. 

f. Guru belum mengadakan variasi dalam kegiatan seperti menelaah materi dan 

memberi latihan. 

g. Guru belum memelihara kegiatan kelompok agar berjalan lancar dan 

mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

h. Dalam mengajar kelompok kecil guru belum mengorganisasikan kegiatan dan 

mengadakan pendekatan pribadi. 

i. Dalam memberikan penguatan guru belum memberikan penguatan sesuai 

dengan perilaku siswa dan kesegaran dalam memberikan penguatan. 

j. Guru belum memberikan penjelasan yang runtut aturan pameran dan 

membimbing siswa dalam melakukan penilaian produk kelompok. 

k. Guru belum memberikan tindak lanjut dalam kegiatan menutup pembelajaran.  

4.1.2.4.2. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa  pada siklus I menunjukkan bahwa 

aktvitas memperoleh rata-rata skor 17,4 dengan kategori skala penilaian cukup. 

Berdasarkan indikator keberhasilan yang diharapkan adalah kirteria ketuntasan 

17,5 ≤ skor ≥ 24 dengan skala penilain baik, maka perlu perbaikan pada 
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kekurangan-kekurangan di siklus II. Adapun kekurangan dalam siklus I adalah 

sebagai berikut: 

a. Siswa belum berani untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

b. Siswa belum berani dalam menanggapi pendapat teman saat pembelajaran 

berkelompok. 

c. Saat tahap interpretasi, belum adanya siswa yang berani menanggapi jawaban 

siswa lain dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok di kelas. 

d. Siswa membuat gaduh dalam berkelompok dengan kelompoknya sehingga 

mengangga kondisi kelas agar tetap kondusif. 

e. Siswa masih meminta tambahan waktu untuk mengerjakan tugas kelompok 

maupun evaluasi akhir. 

4.1.2.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil pengamatan pada siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar berupa 

penilaian produk memperoleh nilai rata-rata 63 dengan rincian 6 kelompok 

mengalami ketuntasan dan 2 kelompok belum tuntas karena nilainya di bawah 65. 

Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I yang diperoleh adalah sebesar 

63 % (26 dari 41 siswa) dengan kategori skala penilaian cukup Hasil tersebut 

belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu sebesar 

80%. 

4.1.2.4.4. Karakter Siswa 

Hasil pengamatan karakter siswa  pada siklus I menunjukkan bahwa 

karakter siswa memperoleh rata-rata skor 19,6 dengan kategori skala penilaian 
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cukup.  Oleh karena  itu, perlu perbaikan pada kekurangan-kekurangan di siklus 

II. Adapun kekurangan dalam siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Siswa belum berani untuk menanggapi pendapat teman dikarenakan percaya 

diri siswa rendah. 

b. Siswa ada yang mencontek saat mengerjakan evaluasi. 

c. Siswa dalam mengerjakan tugas melebihi alokasi waktu yang ditentukan. 

d. Siswa ada yang berbicara masih menggunakan bahasa jawa (ngoko) dalam 

berbicara dengan guru. 

Adapun hasil rekapitulasi data pelaksanaan siklus I sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Data Pelaksanaan Siklus I 

Pencapaian Siklus I 

Keterampilan Guru 27 

Aktivitas Siswa 21,09 

Hasil Belajar % 63 

 

Gambar 4.2 Diagaram Data Pelaksanaan Sikus I 
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Berdasarkan tabel dan diagaram di atas dapat dilihat bahwa keterampilan 

guru memperoleh skor 27 dengan kriteria cukup,  aktivitas siswa memperoleh 

rata-rata skor 21, 09 dengan kriteria cukup dan persentase ketuntasan hasil belajar 

63%.  Hasil pencapaian siklus I menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Sehingga perlu adanya perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

4.1.2.5. Perbaikan   

Berdasarkan temuan data saat peneliti melaksanakan siklus I maka peneliti 

perlu melakukan perbaikan dalam siklus II agar dapat tercapainya indikator 

keberhasilan yang telah direncanakan. Adapun perbaikan yang dilakukan saat 

pelaksanaan siklus II adalah sebagai berikut  

4.1.2.5.1. Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

yaitu: 

a. Guru membimbing siswa untuk melakukan doa. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Pencapaian Siklus I

Keterampilan Guru

Aktivitas Siswa

Hasil Belajar (%)



 

 

 

121 
 

 
 

b. Pada kegiatan awal guru seharusnya menyampaikan alokasi waktu 

pembelajaran kepada siswa.  

c. Dalam menjelaskan materi guru harus memberikan contoh yang konkret dan 

belum memberikan kesempatan pada siswa untuk merespon penjelasan guru. 

d. Guru harus memberikan acuan menjawab dalam tahap memberikan 

permasalahan pada siswa sehingga siswa mengerti maksud jawaban yang 

diinginkan guru. 

e. Dalam membimbing diskusi kelompok, guru harus memberikan kesempatan 

untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok dan menutup diskusi 

dengan membuat rangkuman. 

f. Guru mengadakan variasi dalam kegiatan seperti menelaah materi dan 

memberi latihan. 

g. Guru memelihara kegiatan kelompok agar berjalan lancar dan mengatasi 

tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

h. Dalam mengajar kelompok kecil guru harus mengorganisasikan kegiatan dan 

mengadakan pendekatan pribadi. 

i. Dalam memberikan penguatan guru harus memberikan penguatan sesuai 

dengan perilaku siswa dan kesegaran dalam memberikan penguatan. 

j. Guru memberikan penjelasan yang runtut aturan pameran dan membimbing 

siswa dalam melakukan penilaian produk kelompok. 

k. Guru memberikan tindak lanjut dalam kegiatan menutup pembelajaran 

misalnya memberikan tugas di rumah.  

4.1.2.5.2. Aktivitas Siswa 
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Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa yaitu: 

a. Guru harus memotivasi siswa agar siswa berani dalam menyampaikan 

pendapat dan menanggapi pendapat teman atau guru. 

b. Guru mengingatkan alokasi waktu pembelajaran agar siswa mengetahui 

kapan pembelajaran selesai. 

c. Guru perlu mengingatkan siswa dalam pembagian tugas kelompok, sehingga 

tidak ada siswa yang pasif dalam kelompok.   

4.1.2.5.3. Hasil Belajar Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu: 

a. Guru memberikan contoh yang konkret saat menjelaskan sehingga siswa 

lebih mudah menyerap penjelasan oleh guru. 

b. Meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus II sehingga dapat 

mencapai indikator keberhasilan yang telah direncanakan. 

4.1.2.5.3. Karakter Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan karakter siswa : 

a. Guru mengingatkan alokasi waktu pembelajaran agar siswa mengetahui 

kapan pembelajaran selesai. 

b. Guru mengingatkan siswa agar dalam mengerjakan evaluasi tidak boleh 

mencontek. 

c. Guru memberi tahu siswa apabila berbicara menggunakan bahasa Indonesia 

dalam proses pembelajaran di kelas. 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 
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4.1.3.1. Perencanaan Siklus II 

Adapaun uraian kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

pengambilan data di kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang adalah sebagai 

berikut : 

a) Menyusun RPP dengan standar kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, kompetensi dasar 2.2 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

b) Mempersiapkan sumber dan media audio visual berupa video pembelajaran 

tentang perumusan dasar negara. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan  lembar penilaian produk. 

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS. 

e) Menyiapkan catatan lapangan untuk mengamati jalannya proses 

pembelajaran IPS saat pelaksaanaan siklus II 

4.1.3.2. Pelaksanaan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-

produktif melalui media audio visual pada mata pelajaran IPS kelas V SDN 

Bringin 02 Kota Semarang pada : 

1. Hari/Tanggal  : Senin, 11 Februari 2013 

2. Waktu Pembelajaran : 3 x 35 menit 

3. Pukul  : 09.45 – 11.30 WIB 

4. Materi                   : Perumusan dasar negara Indonesia. 
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 Adapun uraian kegiatan pembelajaran pelaksanaan siklus II adalah sebagai 

berikut: 

4.1.3.2.1. Prakegiatan (5 menit) 

a. Salam 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan pengkondisian kelas yaitu 

guru mengucapkan salam, serentak siswa membalas salam. 

b. Berdoa 

Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Presensi 

Guru melakukan presensi dengan bertanya kepada siswa, “Siapa yang tidak 

masuk hari ini ?” 

d. Guru mempersiapkan media dan sumber belajar 

Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan speaker 

sedangkan siswa mempersiapkan peralatan tulis dan bukunya Selain itu guru 

menyiapkan tempat memajang hasil produk siswa. 

4.1.3.2.2. Kegiatan awal (10 menit) 

e. Guru melakukan apersepsi  

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Guru: “Pada pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana 

peran BPUPKI dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan. Pada hari ini 

kita akan belajar perumusan dasar negara Indonesia. Apa dasar negara 

Indonesia?”  

Siswa: “Pancasila” 
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Guru: “Iya benar,siapa yang dapat menyebutkan sila-sila yang ada di 

Pancasila”. 

Siswa : “Ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, 

dalam permusyawaratan perwakilan, keadailan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.” 

Guru : “  Mengapa dasar negara itu diperlukan dalam suatu bangsa” 

Siswa : “Supaya tidak dijajah, supaya memiliki nilai yang dijadikan 

pandangan hidup bangsa dalam bertindak” 

Guru : “Iya, bagus sekali. Jawabannya benar” 

f. Tahap 1: Orientasi 

Siswa diinformasikan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan serta alokasi waktu 

pembelajaran IPS pada hari tersebut. 

4.1.3.2.3. Kegiatan Inti (70 menit) 

Kegiatan inti dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

Eksplorasi (15 menit) 

Tahap 2 : Eksplorasi 

a. Siswa mengamati media audio visual yang ditayangkan oleh guru berupa 

video pembelajaran tentang perumusan dasar negara. 

b. Guru memberikan penjelasan materi pengantar agar siswa lebih memahami 

isi dalam video. 
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c. Siswa mendengarkan pertanyaan dari guru. 

Guru: “ Dalam perumusan Pancasila, terjadi beberapa pendapat dari tokoh-

tokoh Indonesia. Bagaimanakah proses perumusan Pancasila ? Apakah 

perbedaan dari rumusan pancasila dengan rumusan piagam jakarta? 

Siswa terdiam. 

Guru : Nah, tugas kalian adalah carilah perbedaan rumusan piagam jakarta 

dan rumusan dasar negara di Pancasila. Kerjakan secara berkelompok dan 

bacalah artikel yang kalian download dari internet dan buku ajar IPS. 

d. Siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah yang dikaji tentang persiapan 

kemerdekaan Indonesia dengan membaca buku ajar IPS kelas V dan hasil 

download dari internet yang menjadi tugas pertemuan sebelumnya. 

e. Siswa dibagi menjadi delapan kelompok (setiap kelompok terdiri atas 5 siswa 

secara heterogen) dan menempati tempat duduk yang yang telah diatur guru. 

Elaborasi (50 menit) 

Tahap 3 : Interpretasi 

f. Siswa mendiskusikan permasalahan yang diberikan guru. 

g. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan tentang masalah yang 

dikaji tentang perbandingan rumusan dasar negara pada piagam jakarta dan 

Pancasila. 

Tiap kelompok diberi lembar produk kelompok dan kertas berwarna . Kertas 

berwarna tersebut berfungsi sebagai tempat berkreasi siswa berdasarkan hasil 

pemahaman terhadap materi pada pembelajaran ini. Tiap kelompok diberikan 
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kertas berwarna yang berbeda agar membedakan hasil pekerjaan dari masing-

masing kelompok (hasil produk-kreatif). 

h. Setelah berdiskusi, selanjutnya setiap kelompok diharuskan menyajikan hasil 

pemahamannya di depan kelas satu persatu dengan caranya masing – masing 

sedangkan kelompok lain memberikan penilaian. 

Tahap 4 : Re-kreasi 

i. Hasil karya kelompok dipajang di papan pajangan yang telah disediakan oleh 

guru berupa skema atau bagan dengan masing-masing kreasi mereka. 

j. Kelompok terbaik mendapatkan penghargaan dari guru. 

Konfirmasi (5 menit) 

k. Guru memberikan motivasi dan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa. 

l. Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang kurang 

dimengerti. 

4.1.3.2.4. Kegiatan akhir (20 menit) 

1. Siswa dibimbing oleh guru untuk membuat simpulan dari pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Tahap 5 : Evaluasi 

2. Siswa diberikan evaluasi akhir.  

3. Guru memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

4. Guru: “untuk pembelajaran berikutnya,  tugas kalian adalah mencari hal yang 

berkaitan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, carilah juga 



 

 

 

128 
 

tentang tokoh-tokoh yang beperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia 

bisa dari internet atau sumber lainnya”  

4.1.3.3. Hasil Observasi Pelaksanaan Siklus II 

Kegiatan observasi ini dilakukan oleh kolaborator yaitu guru kelas V SDN 

Bringin 02 Kota Semarang. Adapun kegiatan yang diamati selama pelaksanaan 

siklus II meliputi: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui audio visual. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui audio visual. 

4.1.3.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus 1I 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif  melalui media audio visual 

pada siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No. 

 

Indikator 

Jumlah 

Deskriptor 

yang Tampak 

 

Skor 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran);  

   √ 4 

2. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran (keterampilan membuka 

pembelajaran, keterampilan bertanya);  

   √ 4 
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No. 

 

Indikator 

Jumlah 

Deskriptor 

yang Tampak 

 

Skor 

1 2 3 4 

3. Menyampaikan materi (keterampilan 

menjelaskan);  

  √  3 

4. Menyampaikan permasalahan atau 

pertanyaaaan pada siswa. 

(keterampilan bertanya) 

  √  3 

5. Membimbing siswa dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya dalam 

menganilisis masalah dan 

menghasilkan produk kreatif. 

(keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

  √  3 

6. Melakukan variasi dalam proses 

pembelajaran(,keterampilan 

melakukan variasi);  

   √ 4 

7. Pengkondisian kelas selama 

pembelajaran (keterampilan mengelola 

kelas) 

 √   2 

8. Mengajar siswa dalam kelompok kecil 

dan perseorangan (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

perseorangan) 

  √  3 

9. Memberikan penguatan kepada hasil 

perkerjaan siswa (keterampilan 

memberi penguatan);  

   √ 4 

10. Mengelola produk hasil kreativitas 

siswa. (keterampilan membimbing 

  √  3 
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No. 

 

Indikator 

Jumlah 

Deskriptor 

yang Tampak 

 

Skor 

1 2 3 4 

diskusi kelompok kecil) 

11. Menutup pelajaran (keterampilan 

menutup pembelajaran). 

   √ 4 

Jumlah Skor Total 37 

Skala Penilaian Baik 

 

Berdasarkan pada tabel 4.8 ada 11 indikator keterampilan guru yang diamati 

dalam proses pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-

produktif melalui media audio visual siklus II memperoleh hasil bahwa 

ketercapaian indikator keterampilan jumlah skor total 37 dengan kategori skala 

penilaian baik.   

Adapun penjelasan secara rinci tiap indikator keterampilan guru akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran); 

Indikator ketermapilan guru mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran memperoleh skor 4, hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran 

guru melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu menyampaikan salam, 

mengkondisikan kelas, dan mempersiapkan media pembelajaran media audio 
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visual berupa video pembelajaran seta melaksanakan doa. Doa dilaksanakan 

setelah istirahat karena dalam awal setelah masuk kelas tadi siswa belum berdoa. 

b. Melakukan kegiatan awal (keterampilan membuka pelajaran, keterampilan 

bertanya) 

Indikator keterampilan guru melakukan kegiatan awal memperoleh skor 4, 

hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran guru melaksanakan semua 

deskriptor yang ada yakni  melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kreatif produktif, 

dan menginformasikan waktu pembelajaran kepada siswa. Semua deskriptor ini 

dilaksanakan guru saat pembelajaran tahap orientasi. 

c. Menyampaikan materi (keterampilan menjelaskan) 

Indikator keterampilan guru menyampaikan materi (keterampilan 

menjelaskan ini guru memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru 

melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul dalam aspek 

ini. Deskriptor yang tampak yaitu menyampaikan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran kepada siswa, menjelaskan materi berfokus pada inti pembelajaran 

dan memberi kesempatan pada siswa untuk merespon penjelasan guru. Tetapi saat 

melakukan penjelasan guru tidak memberikan contoh yang konkret sehingga 

siswa belum mengetahui bagaimanakah naskah asli pada piagam jakarta dan 

tulisan pancasila. Guru sudah menayangkan naskah piagam jakarta secara visual 

tetapi guru tidak membawa contoh konkret yang ada. 

d. Menyampaikan  permasalahan pada siswa (keterampilan bertanya) 
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Indikator keterampilan guru dalam menyampaikan permasalahan pada siswa 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan 3 deskriptor yang tampak dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul yaitu guru  dalam memberikan pertanyaan 

diungkapkan secara jelas dan singkat, guru memberikan waktu siswa untuk 

memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut serta pertanyaan-pertanyaan 

tersebut diajukan kepada seluruh kelas. Namun, dalam aspek ini guru masih 

belum memberikan acuan dalam menjawab sehingga jawaban siswa ada yang 

tidak sesuai dengan harapan guru. 

e. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya dalam 

menganalisis masalah dan menghasilkan produk (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

Indikator keterampilan membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam menganalisis masalah dan menghasilkan produk memperoleh 

skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru membagi kelompok secara heterogen 

baik itu menurut jenis kelamin maupun akademik, jumlah dan posisi tempat 

duduk. Terdiri atas 8 kelompok (setiap kelompok terdiri atas 5 siswa), dan guru 

melakukan pengaturan tempat duduk secara teratur bagi setiap kelompok. Selain 

itu guru juga memusatkan perhatian pada siswa dengan memperjelas masalah atau 

uraian pendapat di tiap kelompok. Guru juga meningkatkan partisipasi siswa 

dalam kelompok untuk menganalisiss masalah dan menghasilkan produk. Dalam 

aspek ini guru belum melaksanakan menutup diskusi untuk membuat rangkuman 

kepada siswa dan guru belum memberikan tindak lanjut dari hasil diskusi. 
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f. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan melakukan 

variasi) 

Indikator keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru sudah menggunakan variasi 

suara, guru melakukan perubahan posisi/bergerak di dalam kelas dengan 

berkeliling di setiap kelompok. Guru menggunakan variasi media pembelajaran 

dengan menayangkan media audio visual melalui LCD serta guru menerapkan 

variasi interaksi dan pembelajaran di kelas (pembelajaran secara klasikal sampai 

tahap eksplorasi, pembelajaran individual maupun pembelajaran kelompok pada 

tahap interpretasi dan re-kreasi). Guru menggunakan variasi dalam kegiatan 

seperti mendengarkan pendapat siswa, menelaah materi dan memberikan latihan 

berupa LKS pada siswa. 

g. Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan mengelola kelas) 

Indikator keterampilan guru pengkondisian kelas selama pembelajaran 

memperoleh skor 2. Hal ini ditunjukkan dengan  guru memilihara kehangatan dan 

keantusiasan dalam mengajar sehingga siswa nyaman dalam proses pembelajaran. 

Kehangatan ini ditunjukkan dengan guru ramah saat siswa meminta bantuan saat 

menengerjakan LKS. Guru dalam mengelola waktu pembelajaran sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan yaitu 3x 35 menit. Tetapi dalam aspek ini guru 

belum dapat mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah secara 

keseluruhan sehingga hal ini berdampak pada kegiatan kelompok tidak dapat 

berjalan lancar. Ini disebabkan saat pembelajaran berkelompok ada siswa yang 

membuat gaduh. 
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h. Mengajar dalam kelompok kecil ( keterampilaan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan) 

Indikator keterampilan guru dalam mengajar dalam kelompok kecil 

memperoleh skor 3. Guru melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang 

diharapkan muncul yaitu membimbing proses belajar, mengorganisasikan 

kegiatan pembelajaran dan merencanakan serta melakukan pembelajaran 

Deskriptor yang tidak muncul adalah mengadakan pendekatan secara pribadi. Hal 

ini disebabkan karena saat siswa ada masalah dengan anggota kelompoknya, guru 

hanya melakukan pendekatan dengan waktu singkat, kemudian sibuk mengurusi 

kelompok lainnya agar pembelajaran tetap berjalan. 

i. Memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa (keterampilan 

memberikan penguatan) 

Indikator keterampilan guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan 

siswa memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberikan 

penguatan berupa penguatan verbal (kata-kata seperti pintar, bagus, benar) 

maupun gestural (tepuk tangan, gerakan), guru menghindari respon negatif 

terhadapan siswa dengan memberikan penguatan verbal yang baik terhadap 

apapun pendapat siswa dan penguatan yang diberikan sesuai dengan perilaku 

siswa serta kesegeraan atau variasi dalam memberikan penguatan.Semua 

deskriptor telah dilaksanakan guru dalam memberikan penguatan kepada perilaku 

maupun hasil pekerjaan siswa. 

j. Mengelola produk hasil kreativitas siswa (keterampilan membimbing 

kelompok kecil) 
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Indikator keterampilan guru mengelola produk hasil kreativitas siswa 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberikan penjelasan 

secara runtut dan jelas prosedur pameran, guru menyediakan tempat pajang hasil 

karya siswa sehingga hasil karya bisa ditempel dan memberikan bimbingan siswa 

dalam memamerkan produk kreativitas. Namun dalam aspek ini guru belum 

membimbing siswa dalam melakukan penilaian terhadap hasil produk kreatif 

sehingga siswa bingung dalam melakukan penilaian hasil karya kelompok lain. 

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

Indikator keterampilan guru menutup pelajaran memperoleh skor 4. Hal ini 

ditunjukkan dengan guru menyimpulkan materi bersama siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, guru memberikan umpan balik, guru 

memberikan evaluasi akhir terhadap siswa berupa tes akhir, memberikan tindak 

lanjut setelah proses pembelajaran berakhir. Guru memberikan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas pada siswa tentang materi berikutnya. Pada kesempatan 

ini guru memberi kesempatan siswa untuk mengeluarkan pendapat saat 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

4.1.3.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Observasi aktivitas siswa ini dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan 41 siswa dengan  6 aspek aktivitas siswa yang diamati yaitu aktivitas-

aktivitas visual, lisan, mendengar, menulis, mental, dan emosional. Masing-

masing aktivitas tersebut mempunyai deskriptor yang lebih terperinci dijabarkan 

dalam instrumen penelitian yang telah disusun. 
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Hasil observasi aktivitas siswa tiap indikator dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual pada siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Data Rata-Rata Ketuntasan Aktivitas Siswa  

Tiap Indikator Siklus II 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maks 

Jumlah 

Skor 

Rata-rata 

skor 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri sebelum 

menerima 

pelajaran 

(aktivitas mental) 

0 0 6 35 164 158 3,8 

2. Memperhatikan 

media audio 

visual dan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

(aktivitas visual, 

aktivitas 

mendengarkan 

dan aktivitas 

lisan)  

4 10 25 2 164 107 2,6 

3. Berdiskusi 

dengan teman 

secara 

berkelompok 

untuk 

menganilisis 

masalah (aktivitas 

2 4 15 20 164 135 3,2 
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lisan, aktivitas 

mendengarkan 

dan aktivitas 

mental) 

4. Menghasilkan 

produk baru 

berupa produk 

kreativitas secara 

berkelompok 

(aktivitas 

menulis, aktivitas 

menggambar dan 

aktivitas mental) 

 

1 10 15 15 164 126 3,0 

5.  Aktif dalam 

diskusi kelas( 

aktivitas mental, 

aktivitas lisan dan 

aktivitas 

mendengarkan) 

 

0 30 11 0 164 93 2,2 

6. Memamerkan 

hasil produk 

kreativitas 

kelompok 

(aktivitas metrik, 

aktivitas lisan, 

aktivitas 

mendengarkan) 

 

0 11 15 15 164 127 3,09 
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Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

seluruh siswa di kelas V adalah 865  dan total skor rata-rata 21,09 termasuk dalam 

kriteria baik. Bila dibandingkan pada siklus I skor rata-rata mengalami 

peningkatan dari 17,4 dengan kategori cukup menjadi 21,09 dengan kategori baik.   

Perolehan skor setiap indikator yang berbeda- beda yang akan dijelaskan 

secara lebih rinci berikut ini : 

a. Mempersiapkan diri sebelum menerima pelajaran (aktivitas mental) 

Indikator aktivitas siswa berupa mempersiapkan diri sebelum menerima 

pelajaran memperoleh rata-rata skor 3,8. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak    

35 siswa melaksanakan semua deskriptor pada aspek ini yaitu siswa datang tepat 

waktu, berdoa, siswa mempersiapkan alat belajar dan siswa duduk dengan rapi. 

Sedangkan sebanyak 4 siswa tidak bisa duduk dengan rapi  dan 2 siswa tidak 

menyiapkan alat-alat pembelajaran sehingga hanya mampu melaksanakan             

3 deskriptor aspek ini. 

7. Menyimpulkan 

hasil kegiatan 

pembelajaran. ( 

aktivitas lisan, 

aktivitas mental 

dan aktivitas 

menulis) 

0 9 27 5 164 119 2,9 

Jumlah Skor 865 21,09 

Kriteria Baik 
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b. Memperhatikan media audio visual dan mendengarkan penjelasan guru 

(aktivitas visual, aktivitas mendengarkan dan aktivitas lisan) 

Indikator aktivitas siswa memperhatikan media audio visual dan 

mendengarkan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 2,6. Ada 2 siswa yang 

melakukan 4 deskriptor yaitu memperhatikan media audio visual atau penjelasan 

guru, mencatat hal penting yang terdapat dalam video maupun penjelasan guru, 

menanggapi pertanyaan dari guru dan bertanya kepada guru hal yang kurang 

dimengerti. Ada 25 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor, salah satu deskriptor 

yang tidak tampak adalah  menanggapi pertanyaan dari guru. Ada 10 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor yaitu memperhatikan media audio visual atau 

penjelasan guru, mencatat hal penting yang terdapat dalam video maupun 

penjelasan guru, dan 4 siswa melaksanakan 1 deskriptor yaitu memperhatikan 

media audio visual atau penjelasan guru. 

c. Berdiskusi dengan teman secara berkelompok untuk menganilisis masalah 

(aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan dan aktivitas mental) 

Indikator aktivitas siswa berupa berdiskusi dengan teman secara 

berkelompok untuk menganilisis masalah memperoleh rata-rata skor 3,2. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 20 siswa yang melaksanakan semua deskriptor yang 

ada yaitu siswa berpendapat saat berdiskusi, membaca materi saat memecahkan 

masalah, mendengarkan pendapat teman dan menanggapi pendapat teman dalam 

kelompok. Ada 15 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor dan ada 7 siswa yang 

melaksanakan 1 deskriptor yaitu pada deskriptor mendengarkan pendapat teman.  
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d. Menghasilkan produk baru berupa produk kreativitas secara berkelompok 

(aktivitas menulis, aktivitas menggambar dan aktivitas mental) 

Indikator aktivitas siswa berupa menghasilkan produk baru berupa produk 

kreativitas secara berkelompok memperoleh  rata-rata skor 3,0. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 15 siswa yang mampu melaksanakan semua 

deskriptor yang ada yaitu siswa bekerja sesuai bagiannya dalam kelompok, siswa 

selesai menghasilkan produk tepat waktu, siswa bertukar pendapat saat bekerja 

menghasilkan produk dan mengingatkan teman jika pekerjaan atau tindakannya 

kurang tepat dalam membuat produk. Sebanyak 15 siswa melaksanakan                

3 deskriptor dikarenakan sebagian besar tidak dapat menyelesaikan produk tepat 

waktu. Ada 10 siswa melaksanakan 2 deskriptor dan 1 siswa yang melaksanakan 

1 deskriptor yaitu pada deskriptor siswa bekerja sesuai dengan bagiannya dalam 

kelompok. 

e. Aktif dalam diskusi kelas( aktivitas mental, aktivitas lisan dan aktivitas 

mendengarkan) 

Indikator aktivitas siswa berupa aktif dalam diskusi kelas memperoleh rata-

rata skor 2,2. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya siswa yang melaksanakan 

semua deskriptor yang ada. Sebanyak 11 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor 

yaitu deskriptor mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, mendengarkan 

pemaparan hasil pekerjaan kelompok lain dan berani berpendapat dalam diskusi 

kelas. Ada 30 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor yaitu pada siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan siswa mendengarkan 

pemaparan hasil pekerjaan dari kelompok lain. Sedangkan dalam aspek ini 
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deskriptor yang tidak tampak sama sekali adalah siswa menanggapi dan mampu 

menerima pendapat kelompok lain. 

f. Memamerkan hasil produk kreativitas kelompok (aktivitas metrik, aktivitas 

lisan, aktivitas mendengarkan) 

Indikator aktivitas siswa berupa memamerkan hasil produk kreativitas 

kelompok memperoleh rata-rata skor 3,09. Hal ini ditunjukkan dengan ada          

15 siswa yang melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu mendengarkan 

aturan pameran yang dibacakan guru, mematuhi aturan pameran, memamerkan 

pada tempat pajangan yang tersedia dan menanggapi produk dari kelompok lain. 

Ada 15 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu mendengarkan aturan 

pameran yang dibacakan guru, mematuhi aturan pameran dan memamerkan pada 

tempat pajangan yang tersedia. Sedangkan sebanyak 11 siswa melaksanakan        

2 deskriptor dikarenakan siswa tidak menanggapi hasil produk kelompok lain dan 

tidak memantuhi aturan pameran berupa siswa ramai dan tidak tertib saat 

memajang hasil produknya. 

g. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran ( aktivitas lisan, aktivitas mental 

dan aktivitas menulis) 

Indikator aktivitas siswa berupa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 2,9. Hal ini ditunjukkan dengan adan 5 siswa yang 

mampu melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu siswa berani berpendapat 

untuk dijadikan kesimpulan, siswa bersama dengan guru menyimpulkan 

pembelajaran, siswa mencatat informasi penting dalam kesimpulan dan siswa 

mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang kurang dipahami. Sebanyak           
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27 siswa melaksanakan 3 deskriptor yaitu pada deskriptor siswa berani 

berpendapat untuk dijadikan kesimpulan, siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan pembelajaran, siswa mencatat informasi penting dalam 

kesimpulan. Sebanyak 9 siswa  melaksanakan 2 deskriptor yaitu pada deskriptor  

siswa bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran dan siswa berani 

berpendapat untuk dijadikan kesimpulan. Dalam aspek ini siswa melaksanakan 

minimal 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul dalam proses 

pembelajaran. 

4.1.3.3.3. Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menerapkan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalaui media audio visual pada siklus II ini 

berupa penilaian produk yang diperoleh dari hasil kerja produk-kreatif dalam 

kelompok dan hasil tes siswa dalam mengerjakan lembar evaluasi materi peranan 

perumusan dasar negara Indonesia yang dilakukan di akhir siklus. Adapun jumlah 

siswa yang mengikuti pembelajaran siklus II sebanyak 41 siswa dan terbagi 

menjadi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa dan 

1 kelompok yang beranggotakan 6 siswa. 

Tabel 4.10 Data Penilaian Produk (Hasil Produk-Kreatif Nilai Kelompok)  

Siklus II 

 

No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Kelompok 1 3 3 1 3 3 13 87 Baik 

2 Kelompok 2 3 2 2 2 2 11 73 Baik 

3 Kelompok 3 2 3 2 1 3 11 73 Baik 
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No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 

4 Kelompok 4 3 2 3 3 2 13 87 Baik 

5 Kelompok 5 3 3 3 2 3 14 93 Sangat Baik 

6 Kelompok 6 3 3 2 2 2 12 80 Baik 

7 Kelompok 7 3 3 1 1 2 10 67 Cukup 

8 Kelompok 8 3 3 2 1 2 11 73 Baik 

 Rata-rata 11,9 79,1 Baik 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, menunjukan bahwa nilai rerata dari hasil 

penilaian produk siklus II adalah sebesar 79,1 dengan kategori baik.  Bila 

dikorelasikan dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN 

Bringin 02 yaitu 65 maka rerata tersebut sudah di atas KKM. Apabila dirinci 

maka dapat terlihat 8 kelompok sudah mencapai ketuntasan.  Kelompok yang 

mendapatkan nilai terendah yaitu kelompok 7 yaitu mendapatkan nilai 65. 

Sedangkan kelompok terbaik diperoleh oleh kelompok 5 dengan mendapatkan 

nilai 93. Sedangkan untuk nilai tiap siswa dapat diketahui dari hasil pengerjaan tes 

tertulis siswa dengan jumlah 5 soal uraian.Untuk lebih jelas hasil pengerjaan tes 

tertulis siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.11 Data Hasil Belajar Siswa Tes Tertulis Siklus II 

 

 No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 74 

2. Nilai Tertinggi 95 

3. Nilai Terendah 35 

4. Siswa Memenuhi KKM 31 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 10 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 76 % 
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Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar secara 

klasikal mata pelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-

produktif melalui media audio visual memperoleh nilai 74 dengan perolehan nilai 

tertinggi 95 dan nilai terendah 35. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 31 

siswa dan siswa yang belum memenuhi KKM sebanyak 10 siswa. Apabila dilihat 

dari pencapaian ketuntasan belajar klasikal hasilnya sebesar 76 %, artinya bahwa 

dalam siklus II ini belum memenuhi kriteria ketuntasan klasikal yang ditentukan 

sebesar 80 %. 

Tabel 4.12 Perbandingan Data Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

No Pencapaian Data Prasiklus Data Siklus I Data Siklus II 

`1. Rata-rata 57 63 74 

2. Nilai Terendah 25 25 35 

3. Nilai Tertinggi 90 90 95 

4. Ketuntasan Klasikal 56 % 63 % 76 % 
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Gambar 4.3 Diagram Persentase Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 

Siswa Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

Pada diagram 4.3 menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan hasil 

hasil siklus I dengan hasil siklus II maka terjadi peningkatan, rata-rata hasil siklus 

I sebesar 63 sedangkan rata-rata hasil siklus II sebesar 74. Artinya ada 

peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus 

II dibandingkan sebelum dilaksanakan tindakan pada siklus I, akan tetapi 

peningkatan yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan 80% sehingga 

perlu dilakukan perbaikan pada siklus III sehingga indikator keberhasilan dapat 

tercapai. 

4.1.3.3.4. Karakter Siswa Dalam Pelaksanaan Siklus II 

Observasi karakter siswa ini dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan 41 siswa dengan  8 aspek karakter siswa yang diamati yaitu dislpin, 

ingin tahu, bertanggung jawab, rasa hormat, percaya diri, jujur, religius, dan 

demokratis. Masing-masing aktivitas tersebut mempunyai deskriptor yang lebih 

terperinci dijabarkan dalam instrumen pengamatan yang telah disusun. 

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual pada siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Data Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus II 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maks 

Jumlah 

Skor 

Rata-rata 

skor 
1 2 3 4 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

seluruh siswa di kelas V dalam observasi karakter adalah  936  dan total skor rata-

rata 22,82 termasuk dalam kriteria baik. Perolehan skor setiap indikator yang 

berbeda- beda yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini : 

a. Disiplin (Discipline) 

Indikator karakter siswa berupa disiplin memperoleh rata-rata skor 2,87. 

Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 8 siswa melaksanakan semua deskriptor 

yang ada yaitu mematuhi tata tertib kelas, mengerjkan tugas yang diberikan guru, 

mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga kondisi kelas tetap kondusif. Ada    

1. Disiplin 

(Discipline) 

0 13 20 8 164 118 2,87 

2. Ingin tahu 

(Knowledge) 

1 20 10 10 164 111 2,70 

3. Tanggungjawab 

(Responsibility) 

0 20 13 8 164 111 2,70 

4. Rasa hormat dan 

perhatian 

(Respect) 

0 7 23 11 164 127 3,09 

5.  Percaya diri 

(Confidence) 

0 23 18 0 164 100 2,43 

6. Jujur (Honest) 0 0 34 7 164 130 3,17 

7. Religius 

(Religion) 

0 0 1 40 164 163 3,97 

8. Demokratis 

(Democrate) 

16 15 10 0 164 76 1,85 

Jumlah Skor 936 22,82 

Kriteria Baik 
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20  siswa melaksanakan 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul 

dalam perilaku siswa yaitu mematuhi tata tertib kelas dan mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. Sedangkan sebanyak 13 siswa melaksanakan 3 deskriptor . Dalam 

aspek ini semua deskriptor bisa terlaksana dibandingkan siklus I ada 1 deskriptor  

tidak muncul dalam aktivitas siswa yaitu siswa memelihara kondusi kelas agar 

tetap kondusif. 

b. Ingin tahu (Knowledge) 

Indikator karakter siswa ingin tahu memperoleh rata-rata skor 2,70. Hal ini 

ditunjukkan dengan sebanyak 10 siswa yang melakukan semua deskriptor yaitu 

bertanya dalam kegiatan belajar, membaca buku, bertukar pendapat dengan 

teman, dan menanggapi pendapat teman. Ada 10 siswa yang melaksanakan          

3 deskriptor, pada siswa ini  deskriptor yang tidak tampak adalah  menanggapi 

pendapat siswa. Ada 20 siswa melaksanakan 2 deskriptor yaitu membaca buku 

dan bertukar pendapat dengan  teman dan 10 siswa melaksanakan 1 deskriptor 

yaitu bertukar pendapat dengan teman. 

c. Tanggungjawab (Responsibility) 

Indikator karakter siswa berupa tanggungjawab memperoleh rata-rata skor 

2,70. Hal ini ditunjukkan dengan ada 8 siswa yang melaksanakan semua 

deskriptor yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai 

dengan pembagian tugas kelompok, mengerjakan tugas dengan standar baik dan 

mengerjakan evaluasi sendiri Ada 13 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor 

menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian 

tugas kelompok dan mengerjakan evaluasi sendiri. Ada 20 siswa yang 
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melaksanakan 2 deskriptor yaitu mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian 

tugas kelompok, menyelesaikan tugas tepat waktu atau mengerjakan evaluasi 

sendiri atau mengerjakan tugas dengan standar baik.  

d. Rasa hormat dan perhatian (Respect) 

Indikator karakter siswa rasa hormat dan perhatian memperoleh  rata-rata 

skor 3,09. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 11 siswa yang mampu 

melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu menghormati orang yang lebih 

tua, menghargai pendapat teman, memakai pakaian sopan, dan berbicara dengan 

bahasa sopan. Sebanyak 23 siswa melaksanakan 3 deskriptor dikarenakan 

sebagian besar ada yang berbicara dengan dialek bahasa jawa dengan guru. Ada    

7 siswa melaksanakan 2 deskriptor yaitu memakai pakaian sopan dan menghargai 

pendapat teman. Pada aspek ini semua siswa melaksanakan minimal 2 deskriptor 

dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul dalam perilaku siswa selama proses 

pembelajaran. 

e. Percaya diri (Confidence) 

Indikator karakter siswa berupa percaya diri memperoleh rata-rata skor 2,43. 

Hal ini ditunjukkan dengan ada 18 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu 

berani menyatakan pendapat, mengerjakan evaluasi tanpa mencontek dan mantap 

dalam mengambil keputusan. Sebanyak 23 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor 

yaitu deskriptor mengerjakan evaluasi tanpa mencontek dan berani menyatakan 

pendapat atau mantap dalam mengambil keputusan. Sedangkan dalam aspek ini 

deskriptor yang tidak tampak sama sekali adalah berani tampil di depan kelas. Ini 
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dikarenakan saat siswa diminta untuk menyampaikan jawaban LKS oleh guru, 

siswa memilih membaca jawabannya di tempat asalnya. 

f. Jujur (Honest) 

Indikator karakter siswa berupa jujur memperoleh rata-rata skor 3,17. Hal 

ini ditunjukkan dengan ada 34 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu 

menyampaikan sesuatu bedasarkan fakta, mengerjakan soal tanpa mencontek atau 

bersedia mengakui kesalahan dan melaporakn hasil diskusi tanpa memanipulasi 

fakta. Sedangkan sebanyak 7 siswa melaksanakan semua deskriptor yang ada. 

Dalam aspek ini semua siswa melaksanakan minimal 3 deskriptor dari                  

4 deskriptor yang dharapkan tampak dalam perilaku siswa selama proses 

pembelajaran. 

 

 

g. Religius (Religion) 

Indikator karakter siswa berupa religius memperoleh rata-rata skor 4. Hal ini 

ditunjukkan dengan semua deskriptor yang diharapkan muncul telah dilaksanakan 

sebanyak 40 siswa. Mulai dari deskriptor berdoa sebelum pelajaran dimulai, 

berdoa sebelum pulang sekolah, berbicara sopan sesuai dengan norma agama dan 

berpakaian sopan sesuai dengan norma agama. Pada aspek ini ada 1 siswa yang 

tidak melaksanakan salah satu deskriptor yaitu berbicara sopan sesuai dengan 

norma agama karena siswa tersebut berbicara kotor pada temannya. 

h. Demokratis (Democrate) 
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Indikator karakter siswa berupa demokratis memperoleh rata-rata skor 

1,85. Hal ini ditunjukkan dengan ada 10 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor 

yaitu mempersilahkan teman untuk mengeluarkan pendapat, menerima saran dan 

kritik menanggapi pendapat teman atau berpartisipasi dalam penentuan keputusan 

kelompok. Sedangkan sebanyak 15 siswa melaksanakan 2 deskriptor yang ada 

dan sebanyak 26 siswa melaksanakan 1 deskriptor yaitu pada deskriptor 

mempersilahkan teman mengeluarkan pendapat. Dalam aspek ini belum ada siswa 

yang melaksanakan semua deskriptor. 

Jika melihat karakter siswa  pada siklus I, maka siklus II mengalami 

peningkatan. Peningkatan karakter siswa tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

tabel dan diagram sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 4.14 Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus I dan II 

Siklus Skor Kriteria 

I 19,6 Cukup 

II 22,82 Baik  
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Gambar 4.4 Diagram Peningkatan Karakter Siswa Siklus I dan II 

 

4.1.3.4. Refleksi Siklus II 

Setelah peneliti melakukan pengambilan data pada siklus II maka diperoleh  

data keterempilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan karakter siswa. 

Refleksi ini dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menjadi 

pertimbangan dalam perbaikan pembelajaran pada siklus III. Adapun hasil refleksi 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

4.1.3.4.1. Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus II ini  memperoleh kriteria 

ketuntasan 37 dengan skala penilaian baik. Berdasarkan indikator keberhasilan 

yang diharapkan adalah kirteria ketuntasan 27,5 ≤ skor ≥ 37 dengan skala penilain 

baik, maka hasil yang telah dicapai pada siklus II telah memenuhi indikator 

keberhasilan yang diharapkan. Pada siklus III diharapkan adanya peningkatan 

keterampilan guru dengan meminimalisir kekurangan yang muncul dalam siklus 

II. Adapun kekurangan pada siklus II diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Guru dalam memberikan penjelasan belum disertai contoh yang konkret. 

b. Dalam menyampaikan permasalahan guru belum memberi acuan dalam 

menjawab. 

c. Pada tahap membimbing diskusi, guru belum menutup diskusi dengan 

membuat rangkuman dan tindak lanjut. 

d. Guru belum optimal dalam memelihara kegiatan kelompok agar berjalan 

lancar dan mengatasi tingkah laku  yang menimbulkan masalah. 

e. Guru belum mengadakan pendekatan pribadi dalam mengajar kelompok 

kecil. 

f. Dalam tahap mengelola produk hasil kreativitas siswa guru belum 

membimbing siswa dalam melakukan penilaian hasil karya. 

4.1.3.4.2. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa  pada siklus II menunjukkan bahwa 

aktvitas memperoleh rata-rata skor 21,09 dengan kategori skala penilaian baik. 

Berdasarkan indikator keberhasilan yang diharapkan adalah kriteria ketuntasan 

17,5 ≤ skor ≥ 24 dengan skala penilain baik, maka hasil yang telah dicapai pada 

siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan yang diharapkan. Pada siklus III 

diharapkan adanya peningkatan aktivitas siswa dengan meminimalisir kekurangan 

yang muncul dalam siklus II. Adapun kekurangan dalam siklus II adalah sebagai 

berikut: 

a. Saat tahap interpretasi, belum adanya siswa yang berani menanggapi 

jawaban siswa lain dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok di 

kelas. 
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b. Siswa membuat gaduh dalam berkelompok dengan kelompoknya sehingga 

menganggu kondisi kelas agar tetap kondusif. 

c. Sebagian siswa tidak mencatat hasil diskusi di bukunya masing-masing 

sebagai kesimpulan. 

4.1.3.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil pengamatan pada siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar berupa 

penilaian produk memperoleh nilai rata-rata 79,1 dan masing-masing kelompok 

mengalami ketuntasan belajar. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus 

II yang diperoleh adalah sebesar 76 % (31 dari 41 siswa) dengan kategori skala 

penilaian baik. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan 

yang direncanakan yaitu sebesar 80%. Sedangkan rata-rata hasil tes tertulis adalah 

74.  

4.1.2.4.4. Karakter siswa 

Hasil pengamatan karakter siswa  pada siklus II menunjukkan bahwa 

karakter siswa memperoleh rata-rata skor 22,82 dengan kategori skala penilaian 

baik. Pada siklus III diharapkan adanya peningkatan karakter siswa dengan 

meminimalisir kekurangan yang muncul dalam siklus II. Adapun kekurangan 

dalam siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Sebagian siswa belum berani menanggapi pendapat pada diskusi kelas. 

b. Siswa ada yang mencontek saat mengerjakan evaluasi. 

c. Siswa masih malu dalam mengajukan pertanyaan selama pembelajaran. 

Berikut ini disajikan rekapitulasi dari data yang diperoleh setelah 

mengadakan siklus I dan siklus II : 
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Tabel 4.15 Rekapitulasi Data Siklus I dan II  

No Pencapaian Siklus I Siklus II 

1. Keterampilan guru 27 37 

2. Aktifitas siswa 17,40 21,09 

3. Hasil belajar siswa(%) 63 76 

 

Dapat dilihat juga dalam diagram berikut ini : 

 

Gambar 4.5 Diagram Rekapitulasi Data Siklus I dan II  

 Berdasarkan  pada data dalam tabel dan yang terpapar dalam diagram 

terlihat bahwa penerapan strategi kreatif-produktif melalui media audio visual 

terjadi peningkatan pembelajaran yang lebih rinci terlihat pada keterampilan guru 

yang terus meningkat dari siklus I sampai siklus II yaitu siklus I 27 (cukup), 

meningkat pada siklus II menjadi 37 (baik). Hasil tersebut sudah memenuhi dari 

indikator keberhasilan yang telah direncanakan sebelumnya. Aktivitas siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II yaitu siklus I 17,4 (cukup),  
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meningkat pada siklus II menjadi 21,09 (baik). Hasil tersebut sudah memenuhi 

dari indikator keberhasilan yang telah direncakan sebelumnya. Selain itu 

persentase ketuntasan hasil belajar  menunjukan tren positif peningkatan dari 

siklus I sampai siklus II yakni 63% pada siklus I dan 76% pada siklus II. 

Walaupun telah terjadi peningkatan presentasi ketuntasan klasikal hasil belajar 

dari siklus I ke siklus II tetapi masih belum mencapai indikator keberhasilan 

persentase ketuntasan minimal hasil belajar yaitu 80 %. 

4.1.2.5. Perbaikan   

Berdasarkan temuan data saat peneliti melaksanakan siklus II maka 

peneliti perlu melakukan perbaikan dalam siklus III agar dapat tercapainya 

indikator keberhasilan yang telah direncanakan. Adapun perbaikan yang 

dilakukan saat pelaksanaan siklus III adalah sebagai berikut  

4.1.2.5.1. Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

yaitu :  

a. Guru dalam memberikan penjelasan harus disertai contoh yang konkret 

sehingga siswa mudah dalam memahami penjelasan dari guru, 

b. Dalam menyampaikan permasalahan guru harus  memberi acuan dalam 

menjawab. 

c. Pada tahap membimbing diskusi, guru harus menutup diskusi dengan 

membuat rangkuman dan tindak lanjut. 
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d. Guru memelihara kegiatan kelompok agar berjalan lancar dan mengatasi 

tingkah laku  yang menimbulkan masalah dengan memberikan reward and 

punishment kepada siswa. 

e. Guru mengadakan pendekatan pribadi dalam mengajar kelompok kecil agar 

siswa merasa diperhatikan oleh guru. 

f. Dalam tahap mengelola produk hasil kreativitas siswa guru membimbing 

siswa dalam melakukan penilaian hasil karya. 

4.1.2.5.2. Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas siswa yaitu: 

a. Guru harus lebih terampil dalam memotivasi siswa sehingga siswa aktif 

dalam diskusi kelompok. 

b. Siswa yang membuat gaduh selama pembelajaran diberikan hukuman atau 

diperingatkan oleh guru. 

c. Guru mengingatkan siswa untuk mencatat kesimpulan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

4.1.2.5.3. Hasil Belajar Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus II sehingga dapat 

mencapai indikator keberhasilan yang telah direncanakan. 

4.1.2.5.3. Karakter Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan karakter siswa : 

a. Guru mengingatkan siswa agar dalam mengerjakan evaluasi tidak boleh 

mencontek. 
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b. Guru lebih mengakrabkan diri dengan siswa agar siswa tidak merasa malu 

atau takut untuk bertanya kepada guru. 

c. Guru memotivasi siswa agar berani menanggapi pendapat teman atau guru 

saat diskusi kelas. 

4.1.4. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.4.1. Perencanaan Siklus III 

Adapaun uraian kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

pengambilan data di kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang adalah sebagai 

berikut : 

a) Menyusun RPP dengan standar kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia, kompetensi dasar 2.2 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

b) Mempersiapkan sumber dan media audio visual berupa video pembelajaran 

tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan  lembar penilaian produk. 

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS. 

e) Menyiapkan catatan lapangan untuk mengamati jalannya proses 

pembelajaran IPS saat pelaksaanaan siklus III. 

4.1.4.2. Pelaksanaan Siklus III 
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Siklus III dilaksanakan dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-

produktif melalui media audio visual pada mata pelajaran IPS kelas V SDN 

Bringin 02 Kota Semarang pada : 

1. Hari/Tanggal  : Selasa, 12 Februari 2013 

2. Waktu Pembelajaran : 3 x 35 menit 

3. Pukul  : 07.15 – 09.00 WIB 

4. Materi                   : Persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 Adapun uraian kegiatan pembelajaran pelaksanaan siklus III adalah 

sebagai berikut: 

4.1.4.2.1. Prakegiatan (5 menit) 

a. Salam 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan pengkondisian kelas yaitu 

guru mengucapkan salam, serentak siswa membalas salam. 

b. Berdoa 

Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Presensi 

Guru melakukan presensi dengan bertanya kepada siswa, “Siapa yang tidak 

masuk hari ini ?” 

d. Guru mempersiapkan media dan sumber belajar. 

Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan speaker 

sedangkan siswa mempersiapkan peralatan tulis dan bukunya Selain itu guru 

menyiapkan tempat memajang hasil produk siswa. 

4.1.4.2.2. Kegiatan awal (10 menit) 
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a. Guru melakukan apersepsi . 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Guru: “Pada pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari perumusan 

dasar negara. Pada hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Siapa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam 

perumusan dasar negara?  

Siswa: Mr. Supomo, Moh Yamin dan Ir Soekarno. 

Guru: Iya benar sekali, lihat pada tayangan di papan tulis gambar siapakah 

tersebut ?” 

Siswa : Panitia 9, Mr. Supomo, Moh Yamin dan Ir Soekarno 

Guru : Bagus, merekalah yang berperan dalam perumusan dasar negara. 

Setelah para tokoh dasar negara, mereka akan mempersiapkan proklamasi 

kemerdekaan. Pada hari ini kita akan belajar tentang persiapan proklamasi 

kemerdekaaan Indonesia. 

b. Tahap 1: Orientasi 

Siswa diinformasikan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan serta alokasi waktu 

pembelajaran IPS pada hari tersebut. 

 

4.1.4.2.3. Kegiatan Inti (70 menit) 

Kegiatan inti dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

Eksplorasi (15 menit) 
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Tahap 2 : Eksplorasi 

a. Siswa mengamati media audio visual yang ditayangkan oleh guru berupa 

video pembelajaran tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

b. Guru memberikan penjelasan materi pengantar agar siswa lebih memahami 

isi dalam video. 

c. Siswa mendengarkan pertanyaan dari guru. 

Guru: “ Dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia banyak sekali 

peristiwa yang terjadi. Coba deskripsikan proses proklamasi kemerdekaan 

Indonesia mulai perumusan teks proklamasi sampai dengan proklamasi 

dikumandangkan oleh Soekarno Hatta !  

Siswa terdiam. 

Guru : “Nah, tugas kalian adalah mendeskripsikan peristiwa detik-detik 

proklamasi. Kerjakan secara berkelompok dan bacalah artikel yang kalian 

download dari internet dan buku ajar IPS” 

d. Siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah yang dikaji tentang persiapan 

kemerdekaan Indonesia dengan membaca buku ajar IPS kelas V. 

e. Siswa dibagi menjadi delapan kelompok (setiap kelompok terdiri atas 5 siswa 

secara heterogen) dan menempati tempat duduk yang yang telah diatur guru. 

Elaborasi (50 menit) 

Tahap 3 : Interpretasi 

f. Siswa mendiskusikan permasalahan yang diberikan guru. 
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g. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan tentang masalah yang 

dikaji tentang proses perumusan teks proklamasi sampai dengan proklamasi 

dikumandangkan. 

Tiap kelompok diberi lembar produk kelompok dan kertas berwarna . Kertas 

berwarna tersebut berfungsi sebagai tempat berkreasi siswa berdasarkan hasil 

pemahaman terhadap materi pada pembelajaran ini. Tiap kelompok diberikan 

kertas berwarna yang berbeda agar membedakan hasil pekerjaan dari masing-

masing kelompok (hasil produk-kreatif). 

h. Setelah berdiskusi, selanjutnya setiap kelompok diharuskan menyajikan hasil 

pemahamannya di depan kelas satu persatu dengan caranya masing – masing 

sedangkan kelompok lain memberikan penilaian. 

Tahap 4 : Re-kreasi 

i. Hasil karya kelompok dipajang di papan pajangan yang telah disediakan oleh 

guru berupa skema atau bagan dengan masing-masing kreasi mereka. 

j. Kelompok terbaik mendapatkan penghargaan dari guru. 

Konfirmasi (5 menit) 

k. Guru memberikan motivasi dan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa. 

l. Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang kurang 

dimengerti. 

 

4.1.4.2.4. Kegiatan akhir (20 menit) 
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a. Siswa dibimbing oleh guru untuk membuat simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

Tahap 5 : Evaluasi 

b. Siswa diberikan evaluasi akhir.  

c. Guru memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 

4.1.4.3. Hasil Observasi Pelaksanaan Siklus III 

Kegiatan observasi ini dilakukan oleh kolaborator yaitu guru kelas V SDN 

Bringin 02 Kota Semarang. Adapun kegiatan yang diamati selama pelaksanaan 

siklus III meliputi: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui audio visual. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui audio visual. 

4.1.4.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus 1II 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif  melalui media audio visual 

pada siklus III diperoleh data sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.16 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 
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No. 

 

Indikator 

Jumlah 

Deskriptor 

yang Tampak 

 

Skor 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran);  

   √ 4 

2. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran (keterampilan membuka 

pembelajaran, keterampilan bertanya);  

   √ 4 

3. Menyampaikan materi (keterampilan 

menjelaskan);  

   √ 4 

4. Menyampaikan permasalahan atau 

pertanyaaaan pada siswa. 

(keterampilan bertanya) 

   √ 4 

5. Membimbing siswa dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya dalam 

menganilisis masalah dan 

menghasilkan produk kreatif. 

(keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

   √ 4 

6. Melakukan variasi dalam proses 

pembelajaran(,keterampilan 

melakukan variasi);  

   √ 4 

7. Pengkondisian kelas selama 

pembelajaran (keterampilan mengelola 

kelas) 

  √  3 

8. Mengajar siswa dalam kelompok kecil 

dan perseorangan (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan 

   √ 4 
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No. 

 

Indikator 

Jumlah 

Deskriptor 

yang Tampak 

 

Skor 

1 2 3 4 

perseorangan) 

9. Memberikan penguatan kepada hasil 

perkerjaan siswa (keterampilan 

memberi penguatan);  

   √ 4 

10. Mengelola produk hasil kreativitas 

siswa. (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

  √  3 

11. Menutup pelajaran (keterampilan 

menutup pembelajaran). 

   √ 4 

Jumlah Skor Total 42 

Skala Penilaian 

Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan pada tabel 4.16, ada 11 indikator keterampilan guru yang 

diamati dalam proses pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif-produktif melalui media audio visual siklus III memperoleh hasil bahwa 

ketercapaian indikator keterampilan jumlah skor total 42 dengan kategori skala 

penilaian sangat baik.   

Penjelasan secara rinci tiap indikator keterampilan guru akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran); 
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Indikator keterampilan guru mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran memperoleh skor 4, hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran 

guru melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu menyampaikan salam, 

melaksanakan doa, mengkondisikan kelas, dan mempersiapkan media 

pembelajaran media audio visual berupa video pembelajaran.  

b. Melakukan kegiatan awal (keterampilan membuka pelajaran, keterampilan 

bertanya) 

Indikator keterampilan guru melakukan kegiatan awal memperoleh skor 4, 

hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran guru melaksanakan semua 

deskriptor yang ada yakni  melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kreatif produktif, 

dan menginformasikan waktu pembelajaran kepada siswa. Semua deskriptor ini 

dilaksanakan guru saat pembelajaran tahap orientasi. 

c. Menyampaikan materi (keterampilan menjelaskan) 

Indikator keterampilan guru menyampaikan materi (keterampilan 

menjelaskan ini guru memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru 

melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu menyampaikan materi sesuai 

dengan tujuan pembelajaran kepada siswa, menjelaskan materi berfokus pada inti 

pembelajaran, memberi kesempatan pada siswa untuk merespon penjelasan guru 

dan memberikan contoh yang konkret dalam memberikan penjelasan. Dalam 

pembelajaran siswa diputarkan video tempat di mana terjadinya perumusan teks 

proklamasi dan video saat bung karno membacakan teks proklamasi. 

d. Menyampaikan  permasalahan pada siswa (keterampilan bertanya) 
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Indikator keterampilan guru dalam menyampaikan permasalahan pada siswa 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru melaksanakan semua 

deskriptor yang ada yaitu guru  dalam memberikan pertanyaan diungkapkan 

secara jelas dan singkat, guru memberikan waktu siswa untuk memikirkan 

jawaban atas pertanyaan tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada 

seluruh kelas dan guru memberikan acuan dalam menjawab permasalahan yang 

diberikan kepada siswa. Ini dimaksudkan agar jawaban siswa tidak melenceng 

dari permasalahan yang ditanyakan guru. 

e. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya dalam 

menganalisis masalah dan menghasilkan produk (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

Indikator keterampilan membimbing siswa dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam menganalisis masalah dan menghasilkan produk memperoleh 

skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru melaksanakan semua deskriptor yang ada 

yaitu guru membagi kelompok secara heterogen baik itu menurut jenis kelamin 

maupun akademik, jumlah dan posisi tempat duduk yang terdiri atas 8 kelompok 

(setiap kelompok terdiri atas 5 siswa), guru melakukan pengaturan tempat duduk 

secara teratur bagi setiap kelompok dan guru memusatkan perhatian pada siswa 

dengan memperjelas masalah atau uraian pendapat di tiap kelompok  serta guru 

meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompok untuk menganalisiss masalah dan 

menghasilkan produk. Selain itu guru juga melaksanakan deskriptor menutup 

diskusi untuk membuat rangkuman kepada siswa dan guru belum memberikan 

tindak lanjut dari hasil diskusi. 
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f. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan melakukan 

variasi) 

Indikator keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru sudah menggunakan variasi 

suara, guru melakukan perubahan posisi/bergerak di dalam kelas dengan 

berkeliling di setiap kelompok. Guru menggunakan variasi media pembelajaran 

dengan menayangkan media audio visual melalui LCD serta guru menerapkan 

variasi interaksi dan pembelajaran di kelas (pembelajaran secara klasikal sampai 

tahap eksplorasi,  pembelajaran individual maupun pembelajaran kelompok pada 

tahap interpretasi dan re-kreasi). Guru menggunakan variasi dalam kegiatan 

seperti mendengarkan pendapat siswa, menelaah materi dan memberikan latihan 

berupa LKS pada siswa. 

g. Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan mengelola kelas) 

Indikator keterampilan guru pengkondisian kelas selama pembelajaran 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan  guru memilihara kehangatan dan 

keantusiasan dalam mengajar sehingga siswa nyaman dalam proses pembelajaran. 

Kehangatan ini ditunjukkan dengan guru ramah saat siswa meminta bantuan saat 

mengerjakan LKS maupun saat siswa tidak paham atas maksud dari soal evaluasi. 

Guru dalam mengelola waktu pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan yaitu 3x 35 menit. Guru dapat mengatasi tingkah laku yang 

menimbulkan masalah secara keseluruhan, ini dibuktikan ketika ada siswa yang 

bertengkar dengan anggota kelompoknya guru datang pada siswa tersebut dan 

menasehatinya. Pada aspek ini guru belum dapat maksimal dalam memilihara 
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kegiatan kelompok agar berjalan lancar. Ini disebabkan saat pembelajaran 

berkelompok terkadang ada siswa yang membuat gaduh. 

h. Mengajar dalam kelompok kecil ( keterampilaan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan) 

Indikator keterampilan guru dalam mengajar dalam kelompok kecil 

memperoleh skor 4. Guru melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu 

membimbing proses belajar, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran 

merencanakan serta melakukan pembelajaran dan mengadakan pendekatan secara 

pribadi. Pada aspek ini guru mengalami peningkatan dalam mengadakan 

pendekatan secara pribadi dalam mengatasi masalah yang timbul selama proses 

pembelajaran.  

i. Memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa (keterampilan 

memberikan penguatan) 

Indikator keterampilan guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan 

siswa memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberikan 

penguatan berupa penguatan verbal (kata-kata seperti pintar, bagus, benar) 

maupun gestural (tepuk tangan, gerakan), guru menghindari respon negatif 

terhadapan siswa dengan memberikan penguatan verbal yang baik terhadap 

apapun pendapat siswa dan penguatan yang diberikan sesuai dengan perilaku 

siswa serta kesegeraan atau variasi dalam memberikan penguatan. Semua 

deskriptor telah dilaksanakan guru dalam memberikan penguatan kepada perilaku 

maupun hasil pekerjaan siswa. 
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j. Mengelola produk hasil kreativitas siswa (keterampilan membimbing 

kelompok kecil) 

Indikator keterampilan guru mengelola produk hasil kreativitas siswa 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru memberikan penjelasan 

secara runtut dan jelas prosedur pameran, guru menyediakan tempat pajang hasil 

karya siswa sehingga hasil karya bisa ditempel sesudah presentasi jawaban LKS 

dan memberikan bimbingan siswa dalam memamerkan produk kreativitas. Namun 

dalam aspek ini guru belum membimbing siswa dalam melakukan penilaian 

terhadap hasil produk kreatif  kelompok lain sebagai pertimbangan guru dalam 

menentukan hasil produk terbaik sehingga siswa bingung dalam melakukan 

penilaian hasil karya kelompok lain. 

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

Indikator keterampilan guru menutup pelajaran memperoleh skor 4. Hal ini 

ditunjukkan dengan guru menyimpulkan materi bersama siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, guru memberikan umpan balik, guru 

memberikan evaluasi akhir terhadap siswa berupa tes akhir, memberikan tindak 

lanjut setelah proses pembelajaran berakhir. Guru memberikan umpan balik 

kepada siswa misalnya guru memberikan balikan atas jawaban siswa saat 

bersama-sama mempresentasikan jawaban LKS. Guru memberikan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas pada siswa tentang materi berikutnya. Pada kesempatan 

ini guru memberi kesempatan siswa untuk mengeluarkan pendapat saat 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Siswa 
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terlihat antusias saat guru bertanya kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

4.1.4.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus III 

Observasi aktivitas siswa ini dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan 41 siswa dengan  6 aspek aktivitas siswa yang diamati yaitu aktivitas-

aktivitas visual, lisan, mendengar, menulis, mental, dan emosional. Masing-

masing aktivitas tersebut mempunyai deskriptor yang lebih terperinci dijabarkan 

dalam instrumen penelitian yang telah disusun. 

Hasil observasi aktivitas siswa tiap indikator dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual pada siklus III diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Data Rata-rata Ketuntasan Aktivitas Siswa tiap Indikator  

Siklus III 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Skor 

maks 

Jumlah 

Skor 

Rata-rata 

skor 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri sebelum 

menerima 

pelajaran 

(aktivitas mental) 

0 0 3 38 164 161 3,9 

2. Memperhatikan 

media audio 

visual dan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

(aktivitas visual, 

1 5 25 10 164 126 3,07 
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aktivitas 

mendengarkan 

dan aktivitas 

lisan)  

3. Berdiskusi 

dengan teman 

secara 

berkelompok 

untuk 

menganilisis 

masalah (aktivitas 

lisan, aktivitas 

mendengarkan 

dan aktivitas 

mental) 

3 2 11 25 164 140 3,4 

4. Menghasilkan 

produk baru 

berupa produk 

kreativitas secara 

berkelompok 

(aktivitas 

menulis, aktivitas 

menggambar dan 

aktivitas mental) 

 

0 2 15 24 164 145 3,5 

5.  Aktif dalam 

diskusi kelas( 

aktivitas mental, 

aktivitas lisan dan 

aktivitas 

0 20 11 10 164 113 2,7 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

seluruh siswa di kelas V adalah 953 dan total skor rata-rata 23,24 termasuk dalam 

kriteria baik. Bila dibandingkan pada siklus II skor rata-rata mengalami 

peningkatan dari 21,09 dengan kategori baik menjadi 23,24 dengan kategori baik.   

Perolehan skor setiap indikator yang berbeda- beda yang akan dijelaskan 

secara lebih rinci berikut ini : 

a. Mempersiapkan diri sebelum menerima pelajaran (aktivitas mental) 

mendengarkan) 

 

6. Memamerkan 

hasil produk 

kreativitas 

kelompok 

(aktivitas metrik, 

aktivitas lisan, 

aktivitas 

mendengarkan) 

 

0 6 15 20 164 137 3,3 

7. Menyimpulkan 

hasil kegiatan 

pembelajaran. ( 

aktivitas lisan, 

aktivitas mental 

dan aktivitas 

menulis) 

0 6 21 14 164 131 3,2 

Jumlah Skor 953 23,24 

Kriteria Baik 
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Indikator aktivitas siswa berupa mempersiapkan diri sebelum menerima 

pelajaran memperoleh rata-rata skor 3,9. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 38 

siswa melaksanakan semua deskriptor pada aspek ini yaitu siswa datang tepat 

waktu, berdoa, siswa mempersiapkan alat belajar dan siswa duduk dengan rapi. 

Sedangkan sebanyak 2 siswa tidak bisa duduk dengan rapi  dan 1 siswa tidak 

menyiapakn alat-alat pembelajaran sehingga hanya mampu melaksanakan 3 

deskriptor aspek ini. 

b. Memperhatikan media audio visual dan mendengarkan penjelasan guru 

(aktivitas visual, aktivitas mendengarkan dan aktivitas lisan) 

Indikator aktivitas siswa memperhatikan media audio visual dan 

mendengarkan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 3,07. Ada 10 siswa 

yang melakukan 4 deskriptor yaitu memperhatikan media audio visual atau 

penjelasan guru, mencatat hal penting yang terdapat dalam video maupun 

penjelasan guru, menanggapi pertanyaan dari guru dan bertanya kepada guru hal 

yang kurang dimengerti. Ada 25 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor, salah satu 

deskriptor yang tidak tampak adalah  menanggapi pertanyaan dari guru. Ada 5 

siswa melaksanakan 2 deskriptor yaitu memperhatikan media audio visual atau 

penjelasan guru, mencatat hal penting yang terdapat dalam video maupun 

penjelasan guru, dan 1 siswa melaksanakan 1 deskriptor yaitu memperhatikan 

media audio visual atau penjelasan guru. 

c. Berdiskusi dengan teman secara berkelompok untuk menganilisis masalah 

(aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan dan aktivitas mental) 
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Indikator aktivitas siswa berupa berdiskusi dengan teman secara 

berkelompok untuk menganilisis masalah memperoleh rata-rata skor 3,4. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 25 siswa yang melaksanakan semua deskriptor yang 

ada yaitu siswa berpendapat saat berdiskusi, membaca materi saat memecahkan 

masalah, mendengarkan pendapat teman dan menanggapi pendapat teman dalam 

kelompok. Ada 11 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor dan ada 2 siswa yang 

melaksanakan 1 deskriptor yaitu pada deskriptor mendengarkan pendapat teman.  

d. Menghasilkan produk baru berupa produk kreativitas secara berkelompok 

(aktivitas menulis, aktivitas menggambar dan aktivitas mental) 

Indikator aktivitas siswa berupa menghasilkan produk baru berupa produk 

kreativitas secara berkelompok memperoleh  rata-rata skor 3,5. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 24 siswa yang mampu melaksanakan semua 

deskriptor yang ada yaitu siswa bekerja sesuai bagiannya dalam kelompok, siswa 

selesai menghasilkan produk tepat waktu, siswa bertukar pendapat saat bekerja 

menghasilkan produk dan mengingatkan teman jika pekerjaan atau tindakannya 

kurang tepat dalam membuat produk. Sebanyak 15 siswa melaksanakan                

3 deskriptor dikarenakan sebagian besar tidak dapat menyelesaikan produk tepat 

waktu. Ada 2 siswa melaksanakan 2 deskriptor yaitu siswa bekerja sesuai dengan 

bagiannya dalam kelompok dan siswa selesai mengerjakan produk tepat waktu. 

Dalam aspek ini siswa melaksanakan minimal 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang 

diharapkan muncul dalam proses pembelajaran. 

e. Aktif dalam diskusi kelas( aktivitas mental, aktivitas lisan dan aktivitas 

mendengarkan) 
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Indikator aktivitas siswa berupa aktif dalam diskusi kelas memperoleh rata-

rata skor 2,7. Hal ini ditunjukkan dengan ada 10 siswa yang melaksanakan semua 

deskriptor yang ada. Sebanyak 11 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu 

deskriptor mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, mendengarkan 

pemaparan hasil pekerjaan kelompok lain dan berani berpendapat dalam diskusi 

kelas. Ada 20 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor yaitu pada siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan siswa mendengarkan 

pemaparan hasil pekerjaan dari kelompok lain. Dalam aspek ini siswa 

melaksanakan minimal 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul 

dalam proses pembelajaran. 

f. Memamerkan hasil produk kreativitas kelompok (aktivitas metrik, aktivitas 

lisan, aktivitas mendengarkan) 

Indikator aktivitas siswa berupa memamerkan hasil produk kreativitas 

kelompok memperoleh rata-rata skor 3,3. Hal ini ditunjukkan dengan ada           

20 siswa yang melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu mendengarkan 

aturan pameran yang dibacakan guru, mematuhi aturan pameran, memamerkan 

pada tempat pajangan yang tersedia dan menanggapi produk dari kelompok lain. 

Ada 15 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu mendengarkan aturan 

pameran yang dibacakan guru, mematuhi aturan pameran dan memamerkan pada 

tempat pajangan yang tersedia. Sedangkan sebanyak 6 siswa melaksanakan          

2 deskriptor dikarenakan siswa tidak menanggapi hasil produk kelompok lain dan 

tidak memantuhi aturan pameran berupa siswa ramai dan tidak tertib saat 

memajang hasil produknya. Dalam aspek ini siswa melaksanakan minimal            
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2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul dalam proses 

pembelajaran. 

g. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran ( aktivitas lisan, aktivitas mental 

dan aktivitas menulis) 

Indikator aktivitas siswa berupa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3,2. Hal ini ditunjukkan dengan adan 14 siswa yang 

mampu melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu siswa berani berpendapat 

untuk dijadikan kesimpulan, siswa bersama dengan guru menyimpulkan 

pembelajaran, siswa mencatat informasi penting dalam kesimpulan dan siswa 

mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang kurang dipahami. Sebanyak            

21 siswa melaksanakan 3 deskriptor yaitu pada deskriptor siswa berani 

berpendapat untuk dijadikan kesimpulan, siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan pembelajaran, siswa mencatat informasi penting dalam 

kesimpulan. Sebanyak 6 siswa  melaksanakan 2 deskriptor yaitu pada deskriptor  

siswa bersama dengan guru menyimpulkan pmebelajaran dan siswa berani 

berpendapat untuk dijadikan kesimpulan. Dalam aspek ini siswa melaksanakan 

minimal 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul dalam proses 

pembelajaran. 

4.1.4.3.3. Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus III 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menerapkan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalaui media audio visual pada siklus III ini 

berupa penilaian produk yang diperoleh dari hasil kerja produk-kreatif dalam 

kelompok dan hasil tes siswa dalam mengerjakan lembar evaluasi materi peranan 
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perumusan dasar negara Indonesia yang dilakukan di akhir siklus. Adapun jumlah 

siswa yang mengikuti pembelajaran siklus III sebanyak 41 siswa dan terbagi 

menjadi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa dan 

1 kelompok yang beranggotakan 6 siswa. 

Tabel 4.18 Data Penilaian Produk (Hasil Produk-Kreatif Nilai Kelompok)  

Siklus III 

 

No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Kelompok 1 3 3 2 2 3 13 87 Baik 

2 Kelompok 2 3 2 2 2 2 11 73 Baik 

3 Kelompok 3 3 3 1 1 3 11 73 Baik 

4 Kelompok 4 3 2 3 3 3 14 93 Sangat Baik  

5 Kelompok 5 3 2 3 2 3 13 87 Baik 

6 Kelompok 6 3 3 2 2 2 12 80 Baik 

7 Kelompok 7 3 3 2 2 2 12 80 Baik 

8 Kelompok 8 3 3 2 3 2 13 87 Baik 

 Rata-rata 12,3 82,5 Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.I8 di atas, menunjukan bahwa nilai rerata dari hasil 

penilaian produk siklus III adalah sebesar 82,5 dengan kategori baik.  Bila 

dikorelasikan dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN 

Bringin 02 yaitu 65 maka rerata tersebut sudah di atas KKM. Apabila dirinci 

maka dapat terlihat 8 kelompok sudah mencapai ketuntasan.  Kelompok yang 

mendapatkan nilai terendah yaitu kelompok 2 dan 3 yaitu mendapatkan nilai 73. 

Sedangkan kelompok terbaik diperoleh oleh kelompok 4 dengan mendapatkan 

nilai 93. 
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Sedangkan untuk nilai tiap siswa dapat diketahui dari hasil pengerjaan tes 

tertulis siswa dengan jumlah 5 soal uraian.Untuk lebih jelas hasil pengerjaan tes 

tertulis siswa pada siklus III dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.19 Data Hasil Belajar Siswa Tes Tertulis Siklus III 

 
 

 

 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

secara klasikal mata pelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif-produktif melalui media audio visual memperoleh nilai rata-rata 80 dengan 

perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 45. Siswa yang memenuhi KKM 

sebanyak 35 siswa dan siswa yang belum memenuhi KKM sebanyak 6 siswa. 

Apabila dilihat dari pencapaian ketuntasan belajar klasikal hasilnya sebesar 85 %, 

artinya bahwa dalam siklus III ini telah memenuhi kriteria ketuntasan klasikal 

yang ditentukan sebesar minimal 80 %. 

Tabel 4.20 Perbandingan Data Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II Data Siklus III 

`1. Rata-rata 63 74 80 

2. Nilai Terendah 25 35 45 

3. Nilai Tertinggi 90 95 100 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-Rata Kelas 80 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 45 

4. Siswa Memenuhi KKM 35 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 6 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 85 % 
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No Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II Data Siklus III 

4. Ketuntasan Klasikal 63 % 76 % 85 % 

 

.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Persentase Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar 

Siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

Pada diagaram 4.1 menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan hasil 

hasil siklus I  dan hasil siklus II dengan siklus II maka terjadi peningkatan Rata-

rata hasil siklus I sebesar 63, rata-rata hasil siklus II sebesar 74 dan rata-rata siklus 

III sebesar 80. Artinya ada peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa pada 

pelaksanaan tindakan siklus III dibandingkan pelaksanaan tindakan pada siklus I 

dan siklus II. Pencapaian siklus III ini telah melebihi dari minimal ketuntasan      

80 % yang telah ditentukan pada indikator keberhasilan yaitu 85 %. 

4.1.4.3.4. Karakter Siswa Dalam Pelaksanaan Siklus III 

Observasi karakter siswa ini dilakukan oleh observer dengan subjek 

pengamatan 41 siswa dengan  8 aspek karakter siswa yang diamati yaitu dislpin, 

ingin tahu, bertanggung jawab, rasa hormat, percaya diri, jujur, religius, dan 

demokratis. Masing-masing aktivitas tersebut mempunyai deskriptor yang lebih 
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terperinci dijabarkan dalam instrumen pengamatan yang telah disusun. Hasil 

observasi karakter siswa tiap indikator dalam pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 

pada siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.21 Data Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus III 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 

Skor 

maks 

Jumlah 

Skor 

Rata-rata 

skor 

1 2 3 4 

1. Disiplin 

(Discipline) 

0 11 20 10 164 122 2,97 

2. Ingin tahu 

(Knowledge) 

1 12 13 15 164 124 3,02 

3. Tanggungjawab 

(Responsibility) 

0 11 14 16 164 128 3,12 

4. Rasa hormat dan 

perhatian 

(Respect) 

0 6 13 22 164 139 3,39 

5.  Percaya diri 

(Confidence) 

0 14 18 9 164 118 2,87 

6. Jujur (Honest) 0 0 33 8 164 131 3,19 

7. Religius 

(Religion) 

0 0 0 41 164 164 4 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang 

diperoleh seluruh siswa di kelas V dalam observasi karakter adalah 1028  dan 

total skor rata-rata 25,07 termasuk dalam kriteria baik. Perolehan skor setiap 

indikator yang berbeda- beda yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini : 

a. Disiplin (Discipline) 

Indikator karakter siswa berupa disiplin memperoleh rata-rata skor 2,97. 

Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 10 siswa melaksanakan semua deskriptor 

yang ada yaitu mematuhi tata tertib kelas, mengerjkan tugas yang diberikan guru, 

mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga kondisi kelas tetap kondusif. Ada   

11  siswa melaksanakan 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul 

dalam perilaku siswa yaitu mematuhi tata tertib kelas dan mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. Sedangkan sebanyak 20 siswa melaksanakan 3 deskriptor . Dalam 

aspek ini semua deskriptor bisa terlaksana dibandingkan siklus I ada 1 deskriptor  

tidak muncul dalam aktivitas siswa yaitu siswa memelihara kondusi kelas agar 

tetap kondusif. Dalam siklus III ini terjadi peningkatan jumlah siswa yang 

melaksanakan semua deskriptor dibandingkan siklus II.  

b. Ingin tahu (Knowledge) 

8. Demokratis 

(Democrate) 

9 11 13 8 164 102 2,48 

Jumlah Skor 1028 25,07 

Kriteria Baik 
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Indikator karakter siswa ingin tahu memperoleh rata-rata skor 3,02. Hal ini 

ditunjukkan dengan sebanyak 15 siswa yang melakukan semua deskriptor yaitu 

bertanya dalam kegiatan belajar, membaca buku, bertukar pendapat dengan 

teman, dan menanggapi pendapat teman. Ada 13 siswa yang melaksanakan           

3 deskriptor, pada siswa ini  deskriptor yang tidak tampak adalah  menanggapi 

pendapat siswa. Ada 12 siswa melaksanakan 2 deskriptor yaitu membaca buku 

dan bertukar pendapat dengan  teman dan 1 siswa melaksanakan 1 deskriptor 

yaitu bertukar pendapat dengan teman. 

c. Tanggungjawab (Responsibility) 

Indikator karakter siswa berupa tanggungjawab memperoleh rata-rata skor 

3,12. Hal ini ditunjukkan dengan ada 16 siswa yang melaksanakan semua 

deskriptor yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai 

dengan pembagian tugas kelompok, mengerjakan tugas dengan standar baik dan 

mengerjakan evaluasi sendiri Ada 14 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor 

menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian 

tugas kelompok dan mengerjakan evaluasi sendiri. Ada 11 siswa yang 

melaksanakan 2 deskriptor yaitu mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian 

tugas kelompok, menyelesaikan tugas tepat waktu atau mengerjakan evaluasi 

sendiri atau mengerjakan tugas dengan standar baik.  Dalam aspek ini siswa 

melaksanakan minimal 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul 

selama proses pembelajaran. 
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d. Rasa hormat dan perhatian (Respect) 

Indikator karakter siswa rasa hormat dan perhatian memperoleh  rata-rata 

skor 3,39. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 22 siswa yang mampu 

melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu menghormati orang yang lebih 

tua, menghargai pendapat teman, memakai pakaian sopan, dan berbicara dengan 

bahasa sopan. Sebanyak 13 siswa melaksanakan 3 deskriptor dikarenakan 

sebagian besar ada yang berbicara dengan dialek bahasa jawa dengan guru. Ada 6 

siswa melaksanakan 2 deskriptor yaitu memakai pakaian sopan dan menghargai 

pendapat teman. Pada aspek ini semua siswa melaksanakan minimal 2 deskriptor 

dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul dalam perilaku siswa selama proses 

pembelajaran. 

e. Percaya diri (Confidence) 

Indikator karakter siswa berupa percaya diri memperoleh rata-rata skor 2,87. 

Hal ini ditunjukkan dengan ada 9 siswa yang melaksanakan  semua deskriptor 

yang ada yaitu berani menyatakan pendapat, berani tampil di depan kelas, 

mengerjakan evaluasi tanpa mencontek dan mantap dalam mengambil keputusan. 

Sebanyak 18 siswa melaksanakan 3 deskriptor yaitu berani menyatakan pendapat, 

mengerjakan evaluasi tanpa mencontek dan mantap dalam mengambil keputusan. 

Sebanyak 14 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor yaitu deskriptor mengerjakan 

evaluasi tanpa mencontek dan berani menyatakan pendapat atau mantap dalam 

mengambil keputusan. Terjadi peningkatan dalam siklus III dibandingkan siklus II 

karena pada aspek ini semua siswa melaksanakan minimal 2 deskriptor dari          
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4 deskriptor yang diharapkan muncul dalam perilaku siswa selama proses 

pembelajaran. 

f. Jujur (Honest) 

Indikator karakter siswa berupa jujur memperoleh rata-rata skor 3,19. Hal 

ini ditunjukkan dengan ada 33 siswa yang melaksanakan 3 deskriptor yaitu 

menyampaikan sesuatu bedasarkan fakta, mengerjakan soal tanpa mencontek atau 

bersedia mengakui kesalahan dan melaporakn hasil diskusi tanpa memanipulasi 

fakta. Sedangkan sebanyak 8 siswa melaksanakan semua deskriptor yang ada. 

Dalam aspek ini semua siswa melaksanakan minimal 3 deskriptor dari                  

4 deskriptor yang dharapkan tampak dalam perilaku siswa selama proses 

pembelajaran. 

g. Religius (Religion) 

Indikator karakter siswa berupa religius memperoleh rata-rata skor 4. Hal ini 

ditunjukkan dengan semua deskriptor yang diharapkan muncul telah dilaksanakan 

sebanyak 41 siswa. Mulai dari deskriptor berdoa sebelum pelajaran dimulai, 

berdoa sebelum pulang sekolah, berbicara sopan sesuai dengan norma agama dan 

berpakaian sopan sesuai dengan norma agama.  

h. Demokratis (Democrate) 

Indikator karakter siswa berupa demokratis memperoleh rata-rata skor 

2,48. Hal ini ditunjukkan dengan ada 8 siswa yang melaksanakan semua 

deskriptor yang ada yaitu menerima saran dan kritik, mempersilahkan teman 

untuk mengeluarkan pendapat, menanggapi pendapat teman, berparitisipasi dalam 

penentuan keputusan kelompok. Sebanyak 13 siswa yang melaksanakan               
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3 deskriptor yaitu mempersilahkan teman untuk mengeluarkan pendapat, 

menerima saran dan kritik menanggapi pendapat teman atau berpartisipasi dalam 

penentuan keputusan kelompok. Sedangkan sebanyak 11 siswa melaksanakan       

2 deskriptor yang ada dan sebanyak 9 siswa melaksanakan 1 deskriptor yaitu pada 

deskriptor mempersilahkan teman mengeluarkan pendapat.  

Jika melihat karakter siswa  pada siklus I dan siklus II, maka siklus III 

mengalami peningkatan. Peningkatan karakter siswa tersebut dapat disajikan 

dalam bentuk tabel dan diagram seperti berikut : 

Tabel 4.22 Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus I, II dan III 

Siklus Skor Kriteria 

I 19,6 Cukup 

II 22,82 Baik  

III 25,07 Baik 

 

 

Gambar 4.7 Diagram Peningkatan Karakter Siswa Siklus I, II dan II 
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4.1.4.4. Refleksi Siklus III 

Setelah peneliti melakukan pengambilan data pada siklus III maka diperoleh  

data keterempilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan karakter siswa. 

Refleksi ini dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menjadi 

pertimbangan dalam perbaikan pembelajaran pada siklus III. Adapun hasil refleksi 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

4.1.4.4.1. Keterampilan guru 

Hasil pengamatan pada siklus III oleh keterampilan memperoleh jumlah 

skor total 42 dengan kategori skala penilaian sangat baik. Berdasarkan data 

tersebut maka keterampilan guru telah memenuhi dari indikator keberhasilan yang 

telah direncanakan yaitu 27,5 ≤ skor ≥ 37 dengan kriteria baik Tetapi dalam 

pelaksanaan di siklus III masih memiliki kekurangan yaitu guru belum dapat 

optimal dalam mengkondisikan kelas dan membimbing siswa dalam melakukan 

penilaian produk kelompok. 

4.1.4.4.2. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan pada siklus III menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

memperoleh total skor rata-rata 23,24 termasuk dalam kriteria baik.  Berdasarkan 

data tersebut maka aktivitas siswa telah memenuhi dari indikator keberhasilan 

yang telah direnacakan yaitu 17,5 ≤ skor ≥  24 dengan kriteria baik. Tetapi dalam 

pelaksanaan di siklus III masih memiliki kekurangan yaitu sebagian siswa belum 

berani menanggapi pendapat temannya selama diskusi kelas dan sebagian siswa 

membuat gaduh saat diskusi dengan kelompoknya. 
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4.1.4.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil pengamatan pada siklus III menunjukkan bahwa hasil belajar berupa 

penilaian produk memperoleh nilai rata-rata 82,5 dan masing-masing kelompok 

mengalami ketuntasan belajar. Hasil produk-kreatif kelompok juga sudah 

beragam ada yang dalam bentuk struktur bergambar, cerita pendek, resume atau 

ringakasan yang disertai gambar.  

Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus III adalah sebesar 85 % 

yaitu 35 dari 41 siswa yang tuntas belajar dan 15 % yaitu 6 dari 41 siswa belum 

tuntas belajar. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria indikator keberhasilan 

ketuntasan klasikal yang telah direncanakan yaitu sebesar 80%. Nilai terendah 45 

dan nilai tertinggi 100. Adapun rata-rata kelas yaitu 80 (memenuhi KKM).  

4.1.4.4.4. Karakter siswa 

Hasil pengamatan pada siklus III menunjukkan bahwa karakter siswa 

memperoleh total skor rata-rata 25, 07 termasuk dalam kriteria baik. Data tersebut 

mengalami peningkatan dari data pada siklus II yaitu memperoleh rata-rata skor 

22,82 dengan kategori skala penilaian baik.  Tetapi dalam pelaksanaan di siklus 

III masih memiliki kekurangan yaitu siswa belum aktif secara keseluruhan pada 

diskusi kelas. 

Berdasarkan hasil refleksi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPS melalui strategi pembelajaran kreatif-produktif sudah 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Hal ini 

terbukti bahwa ketiga aspek tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 
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telah diharapkan. Mengacu pada hasil tersebut, penelitian dihentikan hanya 

sampai pada siklus III. 

Berikut ini disajikan rekapitulasi dari data yang diperoleh setelah 

mengadakan siklus I, II dan III: 

Tabel 4.23 Rekapitulasi Data Siklus I, II dan III 

No Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Keterampilan guru 27 37 42 

2. Aktifitas siswa 17,40 21,09 23,24 

3. Hasil belajar siswa(%) 63 76 85 

 

Dapat dilihat juga dalam diagram berikut ini :   

 

Gambar 4.8 Diagram Rekapitulasi Data Siklus I, II dan III 

    Berdasarkan  pada data dalam tabel dan yang terpapar dalam diagram 

terlihat bahwa penerapan strategi kreatif produktif melalui media audio visual 

terjadi peningkatan pembelajaran yang lebih rinci terlihat pada keterampilan guru 
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yang terus meningkat dari siklus I sampai siklus III yaitu siklus I 27 (cukup), 

meningkat pada siklus II menjadi 37 (baik) dan 42 (sangat baik) pada siklus III. 

Aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu siklus 

I 17,4 (cukup),  meningkat pada siklus II menjadi 21,09 (baik) dan 23,24 (baik) 

pada siklus III. Selain itu persentase ketuntasan hasil belajar  menunjukan tren 

positif terus meningkat dari siklus I sampai siklus III yakni 63% pada siklus I, 

76% pada siklus II dan 85% pada siklus III, dan juga ketrampilan guru. 

4.2. Pembahasan  

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan lebih banyak didasarkan pada hasil observasi dan refleksi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. 

Proses pembelajaran IPS pada penelitian ini menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif-produktif melalui media audio visual untuk meingkatkan kualitas 

pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang. 

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Wena  (2008 : 17) menjelaskan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif  bila 

kegiatan itu dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan yang 

diinginkan, seorang guru untuk mencapai hal itu guru harus menguasai 

ketrampilan mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang 

mutlak harus dipunyai bagi seorang guru, dengan pemilikan keterampilan dasar 

mengajar ini diharapkan guru dapat mengoptimalkan peranannya di kelas 

(Djamarah 2010 : 99). 
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4.2.1.1.1. Siklus 1 

Berdasarkan hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif produktif melalui media audio visual 

menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus 1 memperoleh skor 27 dengan 

kriteria cukup.   

Keterampilan guru mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran memperoleh skor 3. Hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran 

guru melaksanakan 3 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul 

deskriptor yang tidak dilaksanakan guru adalah melaksanakan doa. Hal ini 

dikarenakan saat mulai proses pembelajaran siklus I pelaksaanaan doa sudah 

dilaksanakan pada awal masuk kelas jam pertama. 

Keterampilan guru melakukan kegiatan awal memperoleh skor 3, guru 

belum melaksanakan deskriptor menginformasikan waktu pembelajaran kepada 

siswa. Hal ini sesuai dengan kegaiatan tahap orientasi  kegiatan guru antara lain 

mengkomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah-langkah pembelajaran, hasil 

yang diharapkan dan penilaian (Wena 2011: 143). Berdasarkan pernyataan 

tersebut menyampaikan alokasi waktu itu harus dilaksanakan guru agar dapat 

memberi arah dan petunjuk bagi siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan. 

Keterampilan guru menyampaikan materi (keterampilan menjelaskan ini 

guru memperoleh skor 2. Saat melakukan penjelasan guru tidak memberikan 

contoh yang konkret sehingga ada beberapa siswa yang kurang paham dengan 

penjelasan guru. Djamarah (2010:137) mengungkapkan penggunaaan contoh yang 
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jelas, konkret dan spesifik akan memudahkan pengetuhan anak didik dalam 

mencerna. Untuk itu maka perlu adanya perbaikan pada siklus berikutnya. 

Keterampilan guru dalam menyampaikan permasalahan pada siswa 

memperoleh skor 3. Dalam aspek ini guru masih belum memberikan acuan dalam 

menjawab sehingga jawaban siswa ada yang tidak sesuai dengan harapan guru. 

Keterampilan membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya 

dalam menganalisis masalah dan menghasilkan produk memperoleh skor 3. Guru 

tidak mengakomodasi kesempatan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kelompok untuk menganalisiss masalah dan menghasilkan produk sehingga tidak 

semua siswa aktif dalam perannya di kelompok 

Keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran memperoleh 

skor 3. Dalam aspek ini guru belum menggunakan variasi dalam kegiatan karena 

guru belum memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh informasi secara 

maksimal karena keterbatasan fasilitas pendukung berupa internet dan komputer 

di kelas. 

Keterampilan guru pengkondisian kelas selama pembelajaran memperoleh 

skor 2. Pada aspek ini guru belum dapat mengatasi tingkah laku yang 

menimbulkan masalah dalam kelas seperti siswa yang membuat gaduh dan 

bermain sendiri saat yang lain mengerjakan tugas. Untuk selanjutnya guru akan 

mengawasi dari dekat siswa yang membuat gaduh. Ini sesuai pendapat Solihatin 

(2012:71) bahwa teknik yang dapat digunakan dalam mengatasi tingkah laku yang 

menimbulkan masalah, antara lain : mengawasi dari dekat, menjauhkan benda-
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benda yang bersifat mengganggu dan mendorong kesadaran siswa untuk 

mengungkapkan perasaannya. 

Keterampilan guru dalam mengajar dalam kelompok kecil memperoleh 

skor 2. Guru melakukan 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul 

yaitu membimbing dan memudahkan proses belajar serta merencanakan dan 

melakukan pembelajaran. Guru belum mengadakan pendekatan pribadi kepada 

siswa. Djamarah (2010:164) menjelaskan dalam menyukseskan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan guru harus memiliki keterampilan melakukan 

hubungan antar pribadi. Untuk itu pada siklus II guru akan lebih mendekatkan diri 

pada siswa.  

Keterampilan guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 

memperoleh skor 2. Dalam aspek ini yang tidak tampak  yaitu penguatan yang 

diberikan sesuai dengan perilaku siswa karena terkadang guru tidak memberikan 

penguatan terhadap perilaku siswa dan kesegeraan atau variasi dalam memberikan 

penguatan. Djamarah (2010:123) menjelaskan pemberian pengautan seharusnya 

diberikan secara bervariasi baik komponennya maupun caranya dan diberikan 

secara hangat. 

Keterampilan guru mengelola produk hasil kreativitas siswa memperoleh 

skor 3. Dalam aspek ini guru belum membimbing siswa dalam melakukan 

penilaian terhadap hasil produk kreatif sehingga siswa bingung dalam melakukan 

penilaian hasil karya kelompok lain. 
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Keterampilan guru menutup pelajaran memperoleh skor 3. Dalam aspek 

ini yang belum tampak adalah guru memberikan tindak lanjut setelah proses 

pembelajaran berakhir.  

4.2.1.1.2. Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif produktif melalui media audio visual 

menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus II memperoleh skor 37 

dengan kriteria baik.   

Keterampilan guru mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran memperoleh skor 4, hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran 

guru melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu menyampaikan salam, 

mengkondisikan kelas, dan mempersiapkan media pembelajaran media audio 

visual berupa video pembelajaran serta melaksanakan doa.  

Keterampilan guru melakukan kegiatan awal memperoleh skor 4, hal ini 

menunjukan dalam membuka pelajaran guru melaksanakan semua deskriptor yang 

ada. Guru melaksanakan apersepsi dengan melakukan tanya jawab tentang materi 

sebelumnya merecall dan mengaitkan dengan materi berikutnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Djamarah (2010:108) bahwa pertanyaan merecall adalah 

pertanyaan yang meminta siswa untuk mengingat kembali informasi yang telah 

diterima sebelumnya. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kesempatan untuk 

membentuk atau menyusun kembali informasi yang telah diterima. 

Keterampilan guru menyampaikan materi (keterampilan menjelaskan ini 

guru memperoleh skor 3. Saat melakukan penjelasan guru tidak memberikan 
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contoh yang konkret sehingga siswa belum mengetahui bagaimanakah naskah asli 

pada piagam jakarta dan tulisan pancasila. Guru sudah menayangkan naskah 

piagam jakarta secara visual tetapi guru tidak membawa contoh konkret yang ada. 

Keterampilan guru dalam menyampaikan permasalahan pada siswa 

memperoleh skor 3. Pemilihan kata-kata dalam menyampaikan permasalahan 

kepada siswa disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Dalam hal ini guru 

memberikan pertanyaan singka dan jelas sesuai dengan pendapat Djamarah 

(2010:101) bahwa dalam menyusun pertanyaan seekonomis mungkin dan dapat 

diberikan kata kunci. 

Keterampilan membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya 

dalam menganalisis masalah dan menghasilkan produk memperoleh skor 3. Guru 

belum melaksanakan menutup diskusi untuk membuat rangkuman kepada siswa 

dan guru belum memberikan tindak lanjut dari hasil diskusi. Dalam aspek guru 

telah membimbing kelompok agar semua siswa aktif dan memberikan pendapat. 

Ini sesuai dengan pendapat Djamarah bahwa (2010:161) semua anggota kelompok 

seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi memberi sumbangan 

pikiran. 

Keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran memperoleh 

skor 4.  Semua deskritor dapat dilaksanakan guru pada aspek ini supaya siswa 

tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Ini senada dengan penjelasan Solihatin 

(2012:61) bahwa variasi dalam kegiatan pengajaran bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi para siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan 
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Keterampilan guru pengkondisian kelas selama pembelajaran memperoleh 

skor 2. Tetapi dalam aspek ini guru belum dapat mengatasi tingkah laku yang 

menimbulkan masalah secara keseluruhan sehingga hal ini berdampak pada 

kegiatan kelompok tidak dapat berjalan lancar.  

Keterampilan guru dalam mengajar dalam kelompok kecil memperoleh 

skor 3. Deskriptor yang tidak muncul adalah mengadakan pendekatan secara 

pribadi. Hal ini disebabkan karena saat siswa ada masalah dengan anggota 

kelompoknya, guru hanya melakukan pendekatan dengan waktu singkat, 

kemudian sibuk mengurusi kelompok lainnya agar pembelajaran tetap berjalan. 

Keterampilan guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 

memperoleh skor 4. deskriptor telah dilaksanakan guru dalam memberikan 

penguatan kepada perilaku maupun hasil pekerjaan siswa. 

Keterampilan guru mengelola produk hasil kreativitas siswa memperoleh 

skor 3. Dalam aspek ini guru belum membimbing siswa dalam melakukan 

penilaian terhadap hasil produk kreatif sehingga siswa bingung dalam melakukan 

penilaian hasil karya kelompok lain. 

Keterampilan guru menutup pelajaran memperoleh skor 4. Semua 

deskriptor telah dilaksanakan oleh guru. Peningkatannya pada aspek memberikan 

tindak lanjut, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari artikel di 

intenet sebagai bahan belajar pembelajaran berikutnya. 

4.2.1.1.3. Siklus III 

Berdasarkan hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif produktif melalui media audio visual 
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menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus III memperoleh skor             

42 dengan kriteria baik. 

Keterampilan guru mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran memperoleh skor 4, hal ini menunjukan dalam membuka pelajaran 

guru melaksanakan semua deskriptor yang ada yaitu menyampaikan salam, 

melaksanakan doa, mengkondisikan kelas, dan mempersiapkan media 

pembelajaran media audio visual berupa video pembelajaran.  

Keterampilan guru melakukan kegiatan awal memperoleh skor 4, hal ini 

menunjukan dalam membuka pelajaran guru melaksanakan semua deskriptor yang 

ada yakni  melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kreatif produktif, dan 

menginformasikan waktu pembelajaran kepada siswa. Semua deskriptor ini 

dilaksanakan guru saat pembelajaran tahap orientasi. 

Keterampilan guru menyampaikan materi (keterampilan menjelaskan ini 

guru memperoleh skor 4. Hal ini ditunjukkan dengan guru melaksanakan semua 

deskriptor yang ada. Dalam pembelajaran siswa diputarkan video tempat di mana 

terjadinya perumusan teks proklamasi dan video saat bung karno membacakan 

teks proklamasi dan guru memberikan contoh konkret dalam menjelaskan materi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:137) bahwa penggunaaan contoh 

yang jelas, konkret dan spesifik akan memudahkan pengetuhan anak didik dalam 

mencerna. 

Keterampilan guru dalam menyampaikan permasalahan pada siswa 

memperoleh skor 4. Guru memberikan acuan dalam menjawab permasalahan 
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yang diberikan kepada siswa. Ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 142-

143) bahwa pemberian acuan dengan guru menentukan tugas anak didik yang 

segera harus dikerjakan, batas-batas tugas dan masalah pokok yang harus dibahas. 

Keterampilan membimbing siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya 

dalam menganalisis masalah dan menghasilkan produk memperoleh skor 4. guru 

juga melaksanakan deskriptor menutup diskusi untuk membuat rangkuman 

kepada siswa dan guru belum memberikan tindak lanjut dari hasil diskusi.  

Keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran memperoleh 

skor 4. Dalam tahap ini guru menggunakan kontak pandang dalam melakukan 

variasi pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 2007) 

bahwa guru sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas menatap 

setiap anak didik untuk dapat membentuk hubungan yang positif. 

Keterampilan guru pengkondisian kelas selama pembelajaran memperoleh 

skor 3. Guru dapat mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah secara 

keseluruhan, ini dibuktikan ketika ada siswa yang bertengkar dengan anggota 

kelompoknya guru datang pada siswa tersebut dan menasehatinya.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Solihatin (2012: 70) penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar salah satunya dengan menegur secara bijaksana yaitu secara jelas dan 

tegas. 

Keterampilan guru dalam mengajar dalam kelompok kecil memperoleh 

skor 4. Pada aspek ini guru mengalami peningkatan dalam mengadakan 

pendekatan secara pribadi dalam mengatasi masalah yang timbul selama proses 

pembelajaran.  
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Keterampilan guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 

memperoleh skor 4. Guru melaksanakan semua deskriptor yang ada. Pada aspek 

ini guru memberikan penguatan kepada siswa yang berkontribusi dalam diskusi 

kelas dengan memberikan pujian, menyebutkan namanya dan memberikan 

pandangan pada siswa yang diberi penguatan. Ini sesuai dengan pendapat 

Solihatin (2012: 61) bahwa siswa yang diberikan penguatan harus jelas, sebutkan 

nama atau tunjukkan pandangan kepadanya. 

Keterampilan guru mengelola produk hasil kreativitas siswa memperoleh 

skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru melaksanakan 3 dekriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul.  

Keterampilan guru menutup pelajaran memperoleh skor 4. Pada 

kesempatan ini guru memberi kesempatan siswa untuk mengeluarkan pendapat 

saat menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Siswa 

terlihat antusias saat guru bertanya kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas 

pekerjaan rumah untuk membaca materi selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Solihatin (2012: 67) bahwa cara memberikan tindak lanjut berupa 

pekerjaan rumah, merancang sesuatu atu berkunjung ke suatu tempat.  

4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Paul B. Diedrich dalam Hamalik (2010:172), membuat suatu daftar berisi 

177 macam aktivitas siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

(1) Visual activities (kegiatan visual); (2) Oral activities (kegiatan lisan); (3) 

Listening activities (kegiatan mendengarkan; (4) Writing activities (kegiatan 
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menulis); (5) Drawing activities (kegiatan menggambar); (6) Motor activities 

(kegiatan metrik); (7) Mental activities (kegiatan mental); (8) Emotional activities 

(kegiatan emosional) . 

Indikator-indikator tersebut  dikaitkan dengan tahapan-tahapan strategi 

yang peneliti gunakan yaitu strategi pembelajaran kreatif-produktif menurut Wena 

(2011: 140-142) yang terdiri atas 5 tahap yaitu: 1) orientasi; 2) eksplorasi; 3) 

interpretasi; 4) re-kreasi; 5) evaluasi.  

Trianto (2007:84)  mengemukakan aktivitas pembelajaran  harus lebih 

banyak berpusat pada peserta didik agar dapat mengembangkan berbagai potensi 

yang dimiliknya. Setiap siklus aktivitas siswa mengalamai peningkatan dari siklus 

I sampai dengan siklus III. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 51) 

bahwa meningkatnya aktivitas siwa berarti meningkatkan peluang siswa untuk 

berinteraksi dengan lingkungan, dengan berinteraksi dengan lingkungan 

meningkatkan pengalaman siswa.  

4.2.1.2.1. Siklus 1 

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 

siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang, menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa pada siklus 1 memperoleh skor 17,4 dengan kriteria cukup. 

Indikator mempersiapkan diri sebelum menerima pelajaran memperoleh 

rata-rata skor 3,7. Indikator memperhatikan media audio visual dan 

mendengarkan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 2,6. Indikator 

berdiskusi dengan teman secara berkelompok untuk menganilisis masalah 
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memperoleh rata-rata skor 2,0.  Indikator menghasilkan produk baru berupa 

produk kreativitas secara berkelompok memperoleh  rata-rata skor 2,5.  Indikator 

aktif dalam diskusi kelas memperoleh rata-rata skor 1,8. Indikator memamerkan 

hasil produk kreativitas kelompok memperoleh rata-rata skor 2,7.  Indikator 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran memperoleh rata-rata skor 2,1.  

4.2.1.2.2. Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 

siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang, menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa pada siklus II memperoleh skor 21,09 dengan kriteria baik. Hasil ini 

meningkat bila dibandingkan dengan hasil siklus I yaitu 17,4. 

Indikator mempersiapkan diri sebelum menerima pelajaran memperoleh 

rata-rata skor 3,8. Indikator memperhatikan media audio visual dan 

mendengarkan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 2,6. berdiskusi dengan 

teman secara berkelompok untuk menganilisis masalah memperoleh rata-rata skor 

3,2 Indikator menghasilkan produk baru berupa produk kreativitas secara 

berkelompok memperoleh  rata-rata skor 3,0.  Indikator aktif dalam diskusi kelas 

memperoleh rata-rata skor 2,2. Indikator memamerkan hasil produk kreativitas 

kelompok memperoleh rata-rata skor 3,09. Indikator menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 2,9.  

4.2.1.2.3. Siklus III 

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 
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siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang, menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa pada siklus III memperoleh skor 23,24 dengan kriteria baik. Hasil ini 

meningkat bila dibandingkan dengan hasil siklus I dan siklus II yaitu 17,4 dan 

21,09. 

Indikator mempersiapkan diri sebelum menerima pelajaran memperoleh 

rata-rata skor 3,9. Indikator memperhatikan media audio visual dan 

mendengarkan penjelasan guru memperoleh rata-rata skor 3,07.  Indikator 

berdiskusi dengan teman secara berkelompok untuk menganilisis masalah 

memperoleh rata-rata skor 3,4.Indikator menghasilkan produk baru berupa produk 

kreativitas secara berkelompok memperoleh  rata-rata skor 3,5. Indikator aktif 

dalam diskusi kelas memperoleh rata-rata skor 2,7. Indikator memamerkan hasil 

produk kreativitas kelompok memperoleh rata-rata skor 3,3. Indikator 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3,2.  

Berdasarkan hasil observasi aktivitas  siswa, terbukti melalui penggunaan 

strategi pembelajaran kreatif-produktif dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

Adanya aktivitas  siswa dalam proses pembelajaran tercipta karena situasi belajar 

yang aktif. Ini sesuai dengan pendapat Syah (2009 : 14) pembelajaran yang aktif 

berarti pembelajaran yang memerlukan keaktifan  semua siswa dan guru secara 

fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Guru harus menciptakan 

suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, membangun gagasan, dan 

melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung, sehingga 

belajar merupakan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. 
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Dengan demikian, siswa didorong untuk  bertanggung jawab terhaap proses 

belajarnya sendiri. 

4.2.1.3. Hasil Belajar Siswa 

Suprijono (2010: 5) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Hasil belajar dalam penelitian ini dari siklus I, II dan III menunjukkan 

peningkatan rata-rata maupun persentase ketuntasan. Ini menunjukkan bahwa 

siswa mengalami proses belajar dari siklus ke siklus. Pernyataan tersebut 

didukung oleh pendapat Hamalik (2010 :30 ) yaitu seseorang telah belajar ialah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Tingkah laku manusia 

terdiri dari sejumlah aspek, hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan 

aspek-aspek tersebut.  

4.2.1.3.1. Siklus I 

Hasil belajar siswa pada siklus I pada pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual  

pada siswa kelas V  SDN Bringin 02 Kota Semarang diperoleh dari penilaian 

produk (hasil kreatif-produktif) dan tes tertulis  tahap evaluasi di akhir 

pembelajaran.  

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas 

suatu produk (Lapono 2008:5.195). Penilaian produk ini digunakan untuk menilai 

produk-kreatif hasil kelompok yang merupakan  implikasi dari tahap re-kreasi 
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penggunaan strategi pembelajaran kreatif-produktif (Wena 2011:141).  Penilaian 

produk hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 71 (memenuhi 

KKM SDN Bringin 02 sebesar 65). 

Sedangkan tes tertulis dilaksanakan dengan siswa mengerjakan lima butir 

soal uraian diakhir pembelajaran sebagai evaluasi. Hasil belajar siswa pada siklus 

1 menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata kelas mencapai 63 ( belum memenuhi 

KKM SDN Bringin 02 sebesar 65) dengan nilai terendah 25 dan nilai tertinggi 90. 

Ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 63 % ( 26 dari 41 siswa mencapai 

KKM). Dalam siklus I ini belum memenuhi indikator keberhasilan sebesar 80%. 

4.2.1.3.2. Siklus II 

Hasil belajar siswa pada siklus II pada pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual  

pada siswa kelas V  SDN Bringin 02 Kota Semarang diperoleh dari penilaian 

produk (hasil kreatif-produktif) dan tes tertulis  tahap evaluasi di akhir 

pembelajaran.  

Penilaian produk hasil belajar siswa pada siklus II memperoleh nilai rata-

rata 79,1 (memenuhi KKM SDN Bringin 02 Kota Semarang sebesar 65). 

Sedangkan tes tertulis dilaksanakan dengan siswa mengerjakan lima butir soal 

uraian diakhir pembelajaran sebagai evaluasi. Hasil belajar siswa pada siklus II 

menunjukkan peningkatan hasil dibandingkan siklus I bahwa nilai rata-rata kelas 

mencapai 74 ( sudah memenuhi KKM SDN Bringin 02 sebesar 65) dengan nilai 

terendah 35 dan nilai tertinggi 95. Ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 76 
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% ( 31 dari 41 siswa mencapai KKM). Dalam siklus II ini belum memenuhi 

indikator keberhasilan sebesar 80%. 

4.2.1.3.3. Siklus III 

Hasil belajar siswa pada siklus III pada pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual  

pada siswa kelas V  SDN Bringin 02 Kota Semarang diperoleh dari penilaian 

produk (hasil kreatif-produktif) dan tes tertulis  tahap evaluasi di akhir 

pembelajaran.  

Penilaian produk hasil belajar siswa pada siklus II memperoleh nilai rata-

rata 82,5 (memenuhi KKM SDN Bringin 02 sebesar 65). Sedangkan tes tertulis 

dilaksanakan dengan siswa mengerjakan lima butir soal uraian diakhir 

pembelajaran sebagai evaluasi. Hasil belajar siswa pada siklus III menunjukkan 

peningkatan hasil dibandingkan siklus II bahwa nilai rata-rata kelas mencapai 80 ( 

sudah memenuhi KKM SDN Bringin 02 sebesar 65) dengan nilai terendah 45 dan 

nilai tertinggi  100. Ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 85 % ( 35 dari 41 

siswa mencapai KKM). Dalam siklus III ini sudah memenuhi indikator 

keberhasilan sebesar 80%. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Adapun implikasi hasil penelitian tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

4.2.2.1. Implikasi Teoritis 

Penerapan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual ini mendorong siswa untuk aktif dalam menggali materi pelajaran yang ada, 

siswa dituntut untuk bekerja sama dengan berdiskusi memecahkan masalah, 
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belajar untuk bersosialisasi dalam kelompok dan pada akhirnya akan 

menghasilkan sebuah produk sebagai hasil kreativitas mereka sehingga siswa 

akan dapat memahami materi IPS dengan baik dan dapat meningkatkan hasil 

belajar mereka. 

4.2.2.2. Implikasi Praktis 

Berdasarkan hasil observasi terhadap keterampilan guru selama 

pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif 

melalui media audio visual pada siklus I, memperoleh skor 27 dengan kriteria 

cukup. Kemudian diadakan perbaikan pada siklus II sehingga persentase 

keterampilan guru mengalami kenaikan menjadi 37 dengan kriteria baik dan pada 

siklus III meningkat menjadi 42 dengan kriteria sangat baik . Sedangkan pada 

aktivitas siswa diperoleh hasil pada siklus I sebesar 17,4 dengan kriteria cukup 

meningkat menjadi 21,09 dengan kriteria baik di siklus II dan pada siklus III 

meningkat menjadi 23,24 dengan kriteria baik.  

Hasil belajar siswa pada siklus I, diperoleh nilai rata-rata 63 dengan 

persentase ketuntasan 63% pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 74 dengan 

persentase ketuntasan 76%, dan pada siklus III diperoleh nilai rata-rata 80 dengan 

persentase ketuntasan 85%.  

4.2.2.3. Implikasi Pedagogis 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi : keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif pada 

melalui media audio visual siswa kelas V  SDN Bringin 02 Kota Semarang.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS 

materi persiapan kemerdekaan Indonesia dengan penerapan strategi pembelajaran 

kreatif-produktif melalui media audio visual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan penerapan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual  dapat ditingkatkan. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 27 dengan kriteria cukup, siklus II memperoleh skor 37 

dengan kriteria baik dan pada siklus III memperoleh skor 42 dengan kriteria 

sangat baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan penerapan strategi 

pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual  dapat ditingkatkan 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus I menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

memperoleh skor 17,4 dengan kriteria cukup, siklus II aktivitas siswa 

memperoleh skor 21,09 dengan kriteria baik, dan pada siklus III aktivitas 

siswa memperoleh skor 23,24 dengan kriteria baik. 

c. Hasil belajar siswa dalam IPS dengan penerapan strategi pembelajaran kreatif-

produktif melalui media audio visual  dapat ditingkatkan. Hal ini dibuktikan 



 

 

 

207 
 

 
 

siklus I mengalami ketuntasan belajar sebesar 63% (26 dari 41 siswa ) dengan 

rata-rata 63 siklus II sebesar 76 % (31 dari 41 siswa) dengan rata-rata 74, dan 

siklus III sebesar 85% (35 dari 41 siswa) dengan rata-rata 80. 

Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka hipotesis tindakan terbukti 

bahwa dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media 

audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas V SDN 

Bringin 02 Kota Semarang. 

5.2.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio 

visual pada siswa kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang, maka peneliti dapat 

memberikan saran antara lain : 

5.2.1.  Bagi Sekolah 

Meningkatkan sumber daya guru yang ada di sekolah, dengan mengikuti 

pelatihan, seminar maupun lomba-lomba karya ilmiah agar profesionalitas guru 

dapat meningkat. 

5.2.2. Bagi Guru 

Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan 

bervariatif agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Guru 

hendaknya menggunakan media yang menarik dan konkret agar  dapat membantu 

siswa dalam memahami materi yang disampaikan guru. 
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5.2.3. Bagi siswa 

Siswa hendaknya berani dalam menyampaikan pendapat dalam proses 

pembelajaran di kelas. Selain itu selama proses pembelajaran berlangsung ketika 

terdapat permasalahan atau kurang memahami materi hendaknya bertanya kepada 

guru. 

5.2.4. Bagi Peneliti dan Pembaca Lain 

Strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual terbukti 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Sehingga Strategi pembelajaran 

tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran pada 

mata pelajaran yang lainnya. 

 

. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN DAN INSTRUMEN PENELITIAN 
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PEDOMAN PEMBUATAN KISI-KISI KETERAMPILAN GURU DALAM 

MENGELOLA PEMBELAJARAN 

Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Langkah-langkah Strategi 

Pembelajaran Kreatif- 

Produktif melalui Media 

Audio Visual 

Indikator keterampilan guru 

dalam Strategi Pembelajaran 

Kreatif-Produktif melalui 

Media Audio visual 

1) Keterampilan membuka 

dan menutup 

pembelajaran 

 

2) Keterampilan bertanya 

 

3) Keterampilan 

menjelaskan 

 

4) Keterampilan 

menggunakan variasi 

 

5) Keterampilan memberi 

penguatan 

 

6) Keterampilan mengelola 

kelas 

 

7) Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan 

 

8) Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

a. Guru dan siswa 

menyepakati tugas dan 

langkah pembelajaran. 

b. Guru memberikan 

masalah/konsep yang 

akan dikaji melalui media 

audio visual 

c. Siswa melakukan 

eksplorasi terhadap 

masalah/konsep yang 

dikaji dengan melihat 

audio visual 

d. Siswa dibagi menjadi 

kelompok secara 

heterogen. 

e. Siswa melakukan 

kegiatan analisis, sintesis 

dan evaluasi untuk 

memecahkan masalah. 

f. Setiap kelompok 

diharuskan menyajikan 

hasil pemahamannya di 

depan kelas dengan 

caranya masing – masing 

sedangkan kelompok lain 

memberikan tanggapan 

a. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran);  

b. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran, 

keterampilan bertanya);  

c. Menyampaikan materi 

(keterampilan 

menjelaskan);  

d. Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaaaan pada siswa. 

(keterampilan bertanya) 

e. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam 

menganilisis masalah dan 

menghasilkan produk 

kreatif. (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

f. Melakukan variasi dalam 

proses 

pembelajaran(,keterampilan 
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dan memberikan 

penilaian 

g. Siswa menuliskan 

kesimpulan atau hasil 

pemahaman  baru dari 

pemecahan masalah  

secara individu/kelompok 

sesuai permintaan siswa 

setelah diskusi kelas. 

h. Guru memberikan 

penilaian terhadap 

kinerja siswa selama 

pembelajaran 

 

melakukan variasi);  

g. Pengkondisian kelas selama 

pembelajaran (keterampilan 

mengelola kelas) 

h. Mengajar siswa dalam 

kelompok kecil dan 

perseorangan (keterampilan 

mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan) 

i. Memberikan penguatan 

kepada hasil perkerjaan 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan);  

j. Mengelola produk hasil 

kreativitas siswa. 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

k. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

214 
 

LAMPIRAN 

PEDOMAN PEMBUATAN KISI-KISI AKTIVITAS SISWA 

Aktivitas Siswa 

Langkah-langkah Strategi 

Pembelajaran Kreatif -

Produktif melalui Media 

Audio visual 

Indikator Aktivitas siswa dalam 

Strategi Pembelajaran Kreatif -

Produktif melalui Media Audio 

visual 

1) Aktivitas visual, seperti 

membaca, melihat, 

gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain 

bekerja dan bermain. 

2) Aktivitas lisan, seperti 

Mengemukakan suatu 

fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, 

diskusi dan integrasi. 

3) Aktivitas mendengarkan, 

seperti mendengarkan 

penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan 

radio. 

4) Aktivitas menulis, seperti 

a. Guru dan siswa 

menyepakati tugas dan 

langkah pembelajaran. 

b. Guru memberikan 

masalah/konsep yang 

akan dikaji melalui media 

audio visual. 

c. Siswa melakukan 

eksplorasi terhadap 

masalah/konsep yang 

dikaji dengan melihat 

audio visual. 

d. Siswa dibagi menjadi 

kelompok secara 

heterogen. 

e. Siswa melakukan 

kegiatan analisis, sintesis 

dan evaluasi untuk 

memecahkan masalah. 

f. Setiap kelompok 

diharuskan menyajikan 

hasil pemahamannya di 

depan kelas dengan 

caranya masing – masing 

sedangkan kelompok lain 

a) Mempersiapkan diri 

sebelum menerima 

pembelajaran (aktivitas 

mental);  

b) Memperhatikan media audio 

visual dan mendengarkan 

penjelasan yang diberikan 

guru (aktivitas visual dan 

aktivitas mendengar) 

c) Berdiskusi dengan teman 

secara berkelompok untuk 

menganilisis masalah ( 

aktivitas lisan, aktivitas 

mendengarkan, aktivitas 

mental) 

d) Menghasilkan produk baru 

berupa skema/gambar 

tentang materi secara 

berkelompok( aktivitas 

menulis, aktivitas 

menggambar).  

e) Aktif dalam kegiatan diskusi 

kelas. (aktivitas mental, 

aktivitas lisan, aktivitas 

mendengarkan) 



 

 

 

215 
 

 
 

menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa 

karangan, mengerjakan 

tes, dan mengisi angket,  

5) Aktivitas mental, seperti 

merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, 

menganalisis, faktor-

faktor, melihat, hubungan-

hubungan, dan membuat 

keputusan. 

6) Aktivitas emosional, 

seperti minat, 

membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain.  

 

memberikan tanggapan 

dan memberikan 

penilaian 

g. Siswa menuliskan 

kesimpulan atau hasil 

pemahaman  baru dari 

pemecahan masalah  

secara individu/kelompok 

sesuai permintaan siswa 

setelah diskusi kelas. 

h. Guru memberikan 

penilaian terhadap kinerja 

siswa selama 

pembelajaran 

f) Memamerkan hasil produk 

kreativitas kelompok 

(aktivitas matrik, aktivitas 

lisan, aktivitas menulis)  

g) Menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran 

(aktivitas lisan, aktivitas 

mental, aktivitas menulis) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul: PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN KREATIF-

PRODUKTIF MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS SISWA KELAS V 

SDN BRINGIN 02 KOTA SEMARANG 

 

No Variabel Indikator Sumber data Alat/instrument 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPS dengan 

menerapkan 

strategi 

pembelajaran 

kreatif 

produktif 

melalui media 

audivisual 

a. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran);  

b. Melakukan kegiatan 

awal pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya);  

c. Menyampaikan materi 

(keterampilan 

menjelaskan);  

d. Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaaaan pada 

siswa. (keterampilan 

bertanya) 

e. Membimbing siswa 

dalam berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam 

menganilisis masalah 

1. Guru 

2. foto 

3. video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lembar observasi 

2. catatan lapangan 
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dan menghasilkan 

produk kreatif. 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

f. Melakukan variasi 

dalam proses 

pembelajaran(,keteramp

ilan melakukan variasi);  

g. Pengkondisian kelas 

selama pembelajaran 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

h. Mengajar siswa dalam 

kelompok kecil dan 

perseorangan 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perseorangan) 

i. Memberikan penguatan 

kepada hasil perkerjaan 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan);  

j. Mengelola produk hasil 

kreativitas siswa. 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

k. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran). 
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2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPS dengan 

menerapkan 

strategi 

pembelajaran 

kreatif 

produktif 

melalui media 

audio visual 

a) Mempersiapkan diri 

sebelum menerima 

pembelajaran (aktivitas 

mental);  

b) Memperhatikan media 

audio visual dan 

mendengarkan 

penjelasan yang 

diberikan guru 

(aktivitas visual dan 

aktivitas mendengar) 

c) Berdiskusi dengan 

teman secara 

berkelompok untuk 

menganilisis masalah ( 

aktivitas lisan, aktivitas 

mendengarkan, 

aktivitas mental) 

d) Menghasilkan produk 

baru berupa 

skema/gambar tentang 

materi secara 

berkelompok( aktivitas 

menulis, aktivitas 

menggambar).  

e) Aktif dalam kegiatan 

diskusi kelas. (aktivitas 

mental, aktivitas lisan, 

aktivitas 

mendengarkan) 

f) Memamerkan hasil 

1. Siswa 

2. Foto 

3. video 

1. lembar 

pengamatan 

2. catatan 

lapangan 

3. wawancara 
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produk kreativitas 

kelompok (aktivitas 

matrik, aktivitas lisan, 

aktivitas menulis)  

g) Menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran 

(aktivitas lisan, 

aktivitas mental, 

aktivitas menulis) 

3 Hasil belajar 

IPS dengan 

strategi 

pembelajaran 

kreatif-

produktif 

melalui audio 

visual 

j) Menjelaskan peristiwa 

dalam rangka 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia (C1) 

k) Membedakan peranan 

BPUPKI dan PPKI 

dalam  usaha persiapan 

kemerdekaan.(C2) 

l) Membuat strukur 

tentang peran BPUPKI 

dan PPKI. (C4) 

m) Menjelaskan  proses 

perumusan dasar 

negara Indonesia (C1) 

n) Membandingkan 

rumusan piagam 

jakarta dan rumusan 

Pancasila (C 4) 

o) Menghasilkan karya 

tentang perumusan 

dasar negara Indonesia 

1. Siswa 

2. foto 

 

1. tes tertulis 

2. penilaian produk 
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(C6) 

p) Mendeskripsikan 

perumusan teks 

proklamasi. (C2) 

q) Menyebutkan tokoh 

yang berperan dalam 

detik-detik proklamasi. 

(C2) 

r) Memberi contoh sikap 

yang diteladani dari 

pahlawan 

kemerdekaan. (C2) 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus ……. 

Penerapan Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif Melalui Media Audio Visual 

Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS  

Siswa Kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang 

 

Nama Guru  : ........................................................................................ 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Kota Semarang. 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : ....................................................................................... 

Hari/Tanggal : ………….......................................................................  

Petunjuk :  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Kriteria Penyekoran : 

Skor Penjelasan 

4 Jika semua deskriptor  tampak  

3 Jika hanya 3 deskriptor yang tampak  

2 Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

0 Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

                                                            (Depdiknas 45 : 2008) 

INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

a. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

1. Menyampaikan 

salam 

  

2. Melakukan doa  

3. Mengkondisikan  
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

pembelajaran) 

 

kelas 

4. Mempersiapkan 

media pembelajaran 

audio visual berupa 

video pembelajaran. 

 

 

b. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya);  

1. Melakukan apersepsi.   

2. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

3. Menyampaikan 

alokasi waktu 

pembelajaran 

 

4. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran kreatif 

produktif. 

 

c. Menyampaikan materi 

(keterampilan 

menjelaskan);  

 

1. Menjelaskan  materi 

relevan dengan 

tujuan pembelajaran. 

  

2. Menjelaskan materi 

berfokus pada inti 

pelajaran 

 

3. Penjelasan guru 

disertai dengan 

contoh yang konkret. 

 

4. Memberi kesempatan 

pada siswa untuk 

merespon penjelasan 

guru. 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

d. Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaan pada siswa 

(keterampilan bertanya) 

 

 

1. Pengungkapan 

pertanyaan secara 

jelas dan singkat. 

  

 

 

 

 

2. Pemberian waktu 

berfikir pada siswa. 

 

3. Pertanyaan ditujukan 

kepada seluruh kelas. 

 

4. Pemberian acuan 

dalam menjawab. 

 

e. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam 

menganilisis masalah dan 

menghasilkan produk 

kreatif. (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

 

1. Mengatur 

pembentukan 

kelompok secara 

tingkat intelegensi, 

jumlah dan posisi 

tempat duduk 

  

2. Memusatkan 

perhatian pada siswa 

dengan memperjelas 

masalah atau uraian 

pendapat. 

 

3. Memberi 

kesempatan untuk 

meningkatkan 

partisipasi siswa 

dalam kelompok 

untuk menganilis 

masalah dan 

menghasilkan 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

produk kreativitas. 

4. Menutup diskusi 

mencakup membuat 

rangkuman, 

mengemukakan 

tindak lanjut, dan 

menilai proses serta 

hasil diskusi. 

 

f. Melakukan variasi dalam 

proses pembelajaran 

(keterampilan melakukan 

variasi);  

 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi 

variasi suara, mimik 

dan pemusatan 

perhatian, pemberian 

kesenyapan, gestural, 

perubahan posisi, 

pemusatan perhatian 

dan kontak pandang. 

  

2. Adanya variasi 

penggunaan media 

dan bahan ajar 

berupa media audio 

visual dan buku ajar. 

 

3. Adanya variasi dalam 

pola interaksi seperti 

klasikal, kelompok 

maupun 

perseorangan. 

 

4. Adanya variasi dalam  
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

kegiatan seperti 

mendengarkan 

informasi menelaah 

materi dan 

memberikan latihan 

pada siswa. 

g. Pengkondisian kelas 

selama pembelajaran 

(keterampilan mengelola 

kelas) 

 

 

 

 

1. Pengelolaan waktu 

pembelajaran tepat 

sesuai alokasi waktu 

yang direncanakan. 

  

2. Kehangatan dan 

keantuasian dalam 

mengajar. 

 

3. Memelihara kegiatan 

kelompok agar 

berjalan lancar. 

 

4. Mengatasi tingkah 

laku yang 

menimbulkan 

masalah. 

 

h. Mengajar dalam 

kelompok kecil) 

Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan. 

1. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi 

  

2. Mengorganisasikan 

kegiatan 

pembelajaran  

 

3. Membimbing dan 

memudahkan proses 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

belajar. 

4. Merencanakan dan 

melakukan 

pembelajaran 

 

 

i. Memberikan penguatan 

kepada hasil perkerjaan 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

 

1. Memberikan 

penguatan verbal 

maupun secara 

gestural. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Menghindari respon 

negatif terhadapan 

jawaban siswa 

 

3. Penguatan yang 

diberikan sesuai 

dengan perilaku siswa 

 

4. Kesegaran dan variasi 

dalam memberikan 

penguatan. 

 

j. Mengelola produk hasil 

kreativitas siswa. 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

 

1. Memberikan 

penjelasan secara 

jelas dan runtut 

prosedur  pameran 

 

 

2. Menyediakan tempat 

pajang 

 

3. Memberikan 

bimbingan siswa 

dalam memamerkan 

produk kreativitas 

 

4. Membimbing siswa  
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

dalam melakukan 

penilaian terhadap 

hasil produk kreatif. 

k. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran). 

 

1. Memberi umpan balik 

pada siswa. 

  

2. Menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran 

  

3. Memberikan soal 

evaluasi 

  

4. Memberikan tindak 

lanjut 

  

JUMLAH SKOR  
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Perhitungan Skor 

Skor tertinggi (T) :  11 x 4 = 44 

Skor terendah  (R) :  11 x 1 = 11 

n = (T - R) + 1 

   = (44 - 11) + 1 

   = 34 

Letak Q1   = 
 

 
 (n + 2)       Letak Q2 = 

 

 
 ( n + 1) 

 = 
 

 
 (34 + 2)           = 

 

 
 (34 + 1) 

     = 9  Nilai Q1 adalah 19                         = 17,5 Nilai Q2 adalah 27,5 

Letak Q3 = ¾ 
 

 
 ( n + 2)      Letak Q4 = T = 44 

     = ¾ 
 

 
(34 + 2) 

     = 27 Nilai Q3 adalah 37 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

 

 

 

 

      Semarang, .....................2013 

 Observer, 

 

 

..................................... 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik 

27,5 ≤ skor < 37 Baik 

17  ≤ skor < 27,5 Cukup 

11 ≤ skor < 17 Kurang 
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PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif Melalui Media Audio 

Visual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS 

 Siswa Kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Siklus ……….. 

Nama Siswa  : ………………… 

Nama SD  :  SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas   : V (Lima) 

Konsep  : .......................................................................................... 

Hari / Tanggal  : …………………….......................................................... 

Petunjuk  : 

1) Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

2) Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan. 

3) Kriteria penyekoran : 

Skor Penjelasan 

4 Jika semua deskriptor  tampak  

3 Jika hanya 3 deskriptor yang tampak  

2 Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

0 Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

(Depdkinas, 2008 : 45) 

INDIKATOR DESKRIPTOR Skor 

Tampak Jumlah 

a.   Mempersiapkan diri 

sebelum menerima 

pembelajaran (aktivitas 

mental);  

1. Siswa datang tepat waktu.   

2. Siswa berdoa.   

3. Siswa menyiapkan alat-

alat pembelajaran. 

  

4. Siswa duduk dengan rapi.   
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INDIKATOR DESKRIPTOR Skor 

Tampak Jumlah 

b.  Memperhatikan media 

audio visual dan 

mendengarkan penjelasan 

guru (aktivitas visual dan 

mendengarkan, aktivitas 

lisan); 

 

1. Siswa memperhatikan 

media audio visual 

(video) atau penjelasan 

guru dengan tenang dan 

sungguh-sungguh 

  

2. Siswa mencatat hal 

penting yang terdapat 

dalam video atau 

penjelasan guru. 

  

3. Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru. 

  

4. Siswa bertanya kepada 

guru hal yang kurang 

jelas. 

  

c.  Berdiskusi dengan teman 

secara berkelompok untuk 

menganilisis masalah ( 

aktivitas lisan, aktivitas 

mendengarkan, aktivitas 

mental) 

 

1. Siswa berpendapat saat 

berdiskusi. 

  

2. Siswa membaca materi 

saat melakukan 

pemecahan masalah 

  

3. Siswa menanggapi 

pendapat teman dalam 

kelompok. 

  

4. Siswa mendengarkan 

pendapat teman. 

  

d. Menghasilkan produk baru 

berupa produk kreativitas 

secara berkelompok( 

aktivitas menulis, 

1. Siswa bekerja sesuai 

dengan bagiannya dalam 

kelompok 

  

2. Siswa selesai   
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INDIKATOR DESKRIPTOR Skor 

Tampak Jumlah 

aktivitas menggambar, 

aktivitas mental).  

 

menghasilkan produk 

tepat waktu. 

3. Siswa bertukar pendapat 

saat bekerja menghasilkan 

produk. 

  

4. Mengingatkan teman jika 

pekerjaan atau 

tindakannya kurang tepat 

dalam mengerjakan 

produk. 

  

e.  Aktif dalam kegiatan 

diskusi kelas. (aktivitas 

mental, aktivitas lisan, 

aktivitas mendengarkan) 

 

1. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompoknya  

  

2. Siswa mendengarkan 

pemaparan hasil 

pekerjaan dari kelompok 

lain 

  

3. Siswa berani dalam 

berpendapat dalam 

diskusi kelas 

  

4. Siswa menanggapi dan 

mampu menerima 

pendapat kelompok lain 

  

f.  Memamerkan hasil produk 

kreativitas kelompok 

(aktivitas matrik, aktivitas 

lisan,  aktivitas 

mendengarkan)  

1. Siswa mendengarkan 

aturan pameran.  

  

2. Siswa memamerkan hasil 

produk kreativitas 

kelompok. 
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INDIKATOR DESKRIPTOR Skor 

Tampak Jumlah 

 3. Siswa memamerkan pada 

tempat pajangan yang 

telah tersedia. 

  

4. Siswa menanggapi produk 

dari kelompok lain. 

  

g. Menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran 

(aktivitas lisan, aktivitas 

mental, aktivitas menulis)  

1. Siswa berani berpendapat 

untk dijadikan 

kesimpulan. 

  

2. Siswa bersama dengan 

guru menyimpulkan 

pembelajaran. 

  

3. Siswa mencatat informasi 

penting dalam 

kesimpulan. 

  

4. Siswa mengajukan 

pertanyaan apabila ada 

hal kurang dipahami 

dalam hasil kegiatan 

pembelajaran. 

  

JUMLAH SKOR  
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Perhitungan Skor 

Skor tertinggi (T) :  7 x 4 = 28 

Skor terendah  (R) :  7 x 1 = 7 

n = (T - R) + 1 

   = (28 - 7) + 1 

   = 22 

Letak Q1 = 
 

 
 (n + 1)          Letak Q2 = 

 

 
 ( n + 1) 

    = 
 

 
 (22 + 2)                                 = 

 

 
 (22 + 1) 

     = 6  Nilai Q1 adalah 12            = 11,5 Nilai Q2 adalah 17,5       

Letak Q3 = ¾ 
 

 
 ( n + 1)         Letak Q4 = T = 28 

     = ¾ 
 

 
(  22 + 2) 

     = 18 Nilai Q3 adalah 24 

 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

 

 

 

 

Semarang, ..............................2013 

          Observer 

 

   …………………… 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik 

17,5 ≤ skor < 24 Baik 

12  ≤ skor < 17,5 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 
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PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS 1 

Mata Pelajaran : IPS 

Nama SD : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V  / II 

Hari / Tanggal :...................................................... 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

Indikator : 

 Menjelaskan peristiwa dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

 Membedakan peranan BPUPKI dan PPKI dalam  usaha persiapan 

kemerdekaan. 

 Membuat strukur tentang peran BPUPKI dan PPKI. 

Petunjuk: 

 Berilah tanda check (v) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan ! 

No. Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 

1. Persiapan alat dan bahan    

2. Langkah kerja    

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas    

4 Keunikan hasil produk kreativitas    

5. Kebersihan hasil produk kreativitas    

Jumlah    
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Deskriptor : 

1. Persiapan alat dan bahan 

 Skor 1 jika tidak membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 2 jika membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 3 jika membawa alat dan mempersiapkan di atas meja 

2. Langkah kerja 

 Skor 1 jika tidak bekerja sama dengan dalam membuat produk 

 Skor 2 jika bekerja sama dengan  sebagian anggota kelompok 

 Skor 3 jika bekerja sama dengan semua anggota kelompok 

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk menjelaskan BPUPKI saja atau PPKI saja 

 Skor 2 jika produk menjelaskan BPUPKI atau PPKI tetapi tidak 

lengkap 

 Skor 3 jika produk menjelaskan BPUPKI dan PPKI secara lengkap dan 

mudah dipahami (struktur, alur cerita, penulisan) 

4. Keunikan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika tidak diberi warna  

 Skor 2 jika produk diberi warna yang menarik 

 Skor 3 jika produk diberi warna yang menarik dan unik 

5. Kebersihan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 2 jika produk bersih tidak ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 3 jika produk bersih dan rapi 
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Pedoman Pensekoran : 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal   : 5  

 

 

 

Penilaian kualitatif  

Median :  skor minimal + skor maksimal  =   (15+5)/2= 10 

                                     2 

Skor  Kategori 

14-15 

11-13 

8-10 

5- 7 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian : 
                     

             
 X 100 
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PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : IPS 

Nama SD : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V  / II 

Hari / Tanggal :...................................................... 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

Indikator : 

 Menjelaskan  proses perumusan dasar negara Indonesia 

 Membandingkan rumusan piagam jakarta dan rumusan Pancasila 

 Menghasilkan karya tentang perumusan dasar negara Indonesia 

Petunjuk: 

 Berilah tanda check (v) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan ! 

No. Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 

1. Persiapan alat dan bahan    

2. Langkah kerja    

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas    

4 Keunikan hasil produk kreativitas    

5. Kebersihan hasil produk kreativitas    

Jumlah    
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Deskriptor : 

1. Persiapan alat dan bahan 

 Skor 1 jika tidak membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 2 jika membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 3 jika membawa alat dan mempersiapkan di atas meja 

2. Langkah kerja 

 Skor 1 jika tidak bekerja sama dengan dalam membuat produk 

 Skor 2 jika bekerja sama dengan  sebagian anggota kelompok 

 Skor 3 jika bekerja sama dengan semua anggota kelompok 

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk menjelaskan tidak urut proses perumusan dasar 

negara 

 Skor 2 jika produk menjelaskan urut proses perumusannya tetapi tidak 

lengkap 

 Skor 3 jika produk menjelaskan rumusan pancasila secara lengkap dan 

mudah dipahami (struktur, alur cerita, penulisan) 

4. Keunikan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika tidak diberi warna  

 Skor 2 jika produk diberi warna yang menarik 

 Skor 3 jika produk diberi warna yang menarik dan unik 

5. Kebersihan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 2 jika produk bersih tidak ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 3 jika produk bersih dan rapi 
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Pedoman Pensekoran : 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal   : 5  

 

 

 

Penilaian kualitatif  

Median :  skor minimal + skor maksimal  =   (15+5)/2= 10 

                                     2 

Skor Kategori 

14-15 

11-13 

8-10 

5- 7 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian : 
                     

             
 X 100 
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PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran : IPS 

Nama SD : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V  / II 

Hari / Tanggal :...................................................... 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

Indikator : 

 Mendeskripsikan perumusan teks proklamasi. 

 Meyebutkan tokoh yang berperan dalam detik-detik proklamasi. 

 Memberi contoh sikap yang diteladani dari pahlawan kemerdekaan. 

Petunjuk: 

 Berilah tanda check (v) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan ! 

No. Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 

1. Persiapan alat dan bahan    

2. Langkah kerja    

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas    

4 Keunikan hasil produk kreativitas    

5. Kebersihan hasil produk kreativitas    

Jumlah    
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Deskriptor : 

1. Persiapan alat dan bahan 

 Skor 1 jika tidak membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 2 jika membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 3 jika membawa alat dan mempersiapkan di atas meja 

2. Langkah kerja 

 Skor 1 jika tidak bekerja sama dengan dalam membuat produk 

 Skor 2 jika bekerja sama dengan  sebagian anggota kelompok 

 Skor 3 jika bekerja sama dengan semua anggota kelompok 

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk  tidak menyebutkan  proses perumusan teks 

proklamasi. 

 Skor 2 jika produk menjelaskan proses perumusan teks proklamasi. 

 Skor 3 jika produk menjelaskan tokoh persiapan kemerdekaan 

indonesia, lengkap dengan perannyaa dan mudah dipahami (struktur, 

alur cerita, penulisan) 

4. Keunikan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika tidak diberi warna  

 Skor 2 jika produk diberi warna yang menarik 

 Skor 3 jika produk diberi warna yang menarik dan unik 

5. Kebersihan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 2 jika produk bersih tidak ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 3 jika produk bersih dan rapi 
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Pedoman Pensekoran : 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal   : 5  

 

 

 

Penilaian kualitatif  

Median :  skor minimal + skor maksimal  =   (15+5)/2= 10 

                                     2 

Skor Kategori 

14-15 

11-13 

8-10 

5- 7 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian : 
                     

             
 X 100 
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PEDOMAN OBSERVASI KARAKTER SISWA 

Penerapan Strategi Pembelajaran Kreatif-Produktif Melalui Media Audio 

Visual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Siklus ……….. 

Nama Siswa  : ………………… 

Nama SD  :  SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas   : V (Lima) 

Konsep  : .......................................................................................... 

Hari / Tanggal  : …………………….......................................................... 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan descriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan. 

3. Kriteria penyekoran : 

Skor Penjelasan 

4 Jika semua deskriptor  tampak  

3 Jika hanya 3 deskriptor yang tampak  

2 Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

0 Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

(Depdkinas, 2008 : 45) 

Indikator Deskriptor 

Skor 

Tampak Jumlah 

a) Disiplin (Discipline) 1. Mematuhi tata tertib kelas.   

2.Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. 

  

3. Mengerjakan tugas  tepat waktu   
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Indikator Deskriptor 

Skor 

Tampak Jumlah 

4.Menjaga kondisi kelas tetap 

kondusif. 

  

b) Ingin tahu (Knowledge) 1.  Bertanya dalam kegiatan 

pembelajaran. 

  

2. Membaca buku   

3.Bertukar pendapat dengan 

teman. 

  

4. Menanggapi pendapat siswa   

c)Tanggungjawab 

(Responsibility) 

1.Menyelesaikan tugas tepat 

waktu. 

  

2. Mengerjakan tugas sesuai 

pembagian tugas kelompok. 

  

3.Mengerjakan tugas dengan 

standar baik. 

  

4. Mengerjakan soal evaluasi 

sendiri. 

  

d) Rasa hormat dan 

perhatian (Respect) 

1. Menghormati orang yang lebih 

tua. 

  

2. Menghargai pendapat teman.   

3. Memakai pakaian yang sopan.   

4. Berbicara dengan bahasa sopan.   

e) Percaya diri 

(Confidence), 

1. Berani menyatakan pendapat.   

2. Berani tampil di depan kelas.   

3. Mengerjakan evaluasi tanpa 

mencontek. 
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Indikator Deskriptor 

Skor 

Tampak Jumlah 

4.  Mantap dalam mengambil 

keputusan. 

  

f) Jujur (honest) 1. Bersedia mengakui kesalahan.   

2.Menyampaikan sesuatu sesuai 

dengan fakta. 

  

3.Mengerjakan soal tanpa 

mencontek. 

  

4. Melaporkan hasil diskusi tanpa 

memanipulasi fakta. 

  

g) Religius (religion) 1. Berdoa sebelum pelajaran 

dimulai. 

  

2. Berdoa sebelum pulang sekolah   

3 Berbicara sopan sesuai norma 

agama. 

  

4. Bertindak sesuai dengan norma 

agam.a 

  

h) Demokratis (democrate) 1. Menerima saran dan kritik.   

2. Mempersilahkan teman untuk 

mengeluarkan pendapat. 

  

3.Menanggapi pendapat teman.   

4.Berpartisipasi dalam penentuan 

keputusan kelompok 

  

JUMLAH   
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Perhitungan Skor 

Skor tertinggi (T) :  8 x 4 = 32 

Skor terendah  (R) :  8 x 1 = 8 

n = (T - R) + 1 

   = (32 - 8) + 1 

   = 35 

Letak Q1   = 
 

 
 (n + 2)       Letak Q2 = 

 

 
 ( n + 1) 

 = 
 

 
 (25+ 2)           = 

 

 
 (25 + 1) 

     = 6,75 Nilai Q1 adalah  13,75   = 13 Nilai Q2 adalah 20 

Letak Q3 = ¾ 
 

 
 ( n + 2)      Letak Q4 = T = 32 

     = ¾ 
 

 
(25 + 2) 

     = 20,25 Nilai Q3 adalah 27,25 

 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI  KARAKTER SISWA 

 

 

 

 

 

Semarang, ..............................2013 

          Observer 

 

   ……………………. 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

27,25≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20≤ skor <27,25 Baik 

13,75≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,75 Kurang 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III 
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SILABUS 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester : V/ II 

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

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar Materi/Pokok 

Pelajaran 

Indikator Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi  

Waktu 

Sumber Belajar 

2.2 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapk

an 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

Persiapan 

kemerdekaaan 

Indonesia 

1. Menjelaskan 

peristiwa dalam 

rangka 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Membedakan 

peranan 

BPUPKI dan 

PPKI dalam  

usaha persiapan 

1. Mengamati audio 

visual berupa 

video 

pembelajaran 

tentang persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Membaca buku 

ajar dan hasil 

download  

tentang persiapan 

 Tes 

Tertulis 

 Penilaian 

produk 

 

3 JP Syamsiah, Siti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD / MI 

Kelas 5.Jakarta : 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas. (Hal 

154-159) 

 

Wena, Made. 

2011. Strategi 
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kemerdekaan. 

3. Membuat 

strukur tentang 

peran BPUPKI 

dan PPKI. 

 

 

 

kemerdekaan 

Indonesia. 

3. Siswa berdiskusi 

secara 

berkelompok 

4. Menjelaskan 

peristiwa dalam 

rangka 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

5. Membedakan 

peran PPKI dan 

BPUPKI 

6. Membuat produk 

kreativitas secara 

kelompok 

Pembelajaran 

Inovatif 

Kontemporer 

Suatu Tinjauan 

Konseptual 

Operasional. 

Jakarta: Bumi 

Aksara 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS 1 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V (Lima) / II (Dua) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Hari / Tanggal : Senin, 4 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit   

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

 

I. Indikator 

 Menjelaskan peristiwa dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

 Membedakan peranan BPUPKI dan PPKI dalam  usaha persiapan 

kemerdekaan. 

 Membuat strukur tentang peran BPUPKI dan PPKI. 

II. Tujuan Pembelajaran 

 Melalui kegiatan mengamati media audio visual tentang persiapan 

kemerdekan Indonesia, siswa dapat menjelaskan peristiwa dalam rangka 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan benar. 

 Melalui kegiatan membaca buku ajar IPS kelas V, siswa dapat 

membedakan peranan BPUKI dan PPKI dengan benar. 



 

 

 

251 
 

 
 

 Melalui kegiatan membuat produk kreativitas berupa skema/bagan peran 

lembaga persiapan kemerdekaan, siswa dapat membuat struktur tentang 

peran BPUPKI dan PPKI dengan benar.  

Karakter Siswa yang Diharapkan 

Disiplin (Discipline), Ingin tahu (Knowledge), Tanggungjawab 

(Responsibility), Rasa hormat dan perhatian (Respect). Percaya diri 

(Confidence),  Kejujuran (Honest),  Religi (Religion), Demokratis 

(Democrate) 

III. Materi Pokok 

- Peranan penting BPUPKI dalam  usaha persiapan kemerdekaan RI 

- Peranan penting BPUPKI dalam  usaha persiapan kemerdekaan RI 

 

IV. Metode  dan Strategi Pembelajaran 

Strategi  Pembelajaran 

Strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual  

Metode Pembelajaran 

- Tanya jawab 

- Ceramah 

- Diskusi  

- Penugasan  

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a)  Pra kegiatan (5 menit) 

1. Salam 

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Guru mempersiapkan media dan sumber belajar 

b)  Kegiatan Awal (10 menit) 

5. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa 

“Siapa yang dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam 

persiapan kemerdekaan Indonesia?”  
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6. Guru memotivasi siswa “ Ayo anak-anak, dengan mempelajari tokoh-

tokoh persiapan kita dapat mencontoh sikap patriotismenya ke dalam 

kehidupan sehari-hari” 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

8. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa (tahap 

orientasi) 

c)  Kegiatan Inti (60 menit) 

Eksplorasi (20 menit) 

13. Siswa mengamati media audio visual yang telah ditayangkan guru tentang 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. ( tahap eksplorasi) 

14. Guru bertanya kepada siswa, “setelah Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada Indonesia, Indonesia mengalami vacum of power. Apa saja yang 

dilakukan para tokoh Indonesia dalam keadaan tersebut untuk 

mempersiapkan kemerdekaan ? “ 

15. Siswa menganilisis masalah untuk dicari pemecahannya dengan cara 

membaca buku ajar.( tahap eksplorasi) 

Elaborasi (30 menit) 

16. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok tiap kelompok beranggotakan 5 siswa 

untuk mengerjakan lembar kerja siswa tentang persiapan kemerdekaan 

Indonesia secara berdiskusi. (tahap interpretasi) 

17. Siswa membedakan peranan BPUPKI dan PPKI dengan cara berdiskusi 

dengan kelompoknya. (tahap interpretasi) 

18. Siswa membuat hasil kreasi pemahamannya  berupa skema persiapan 

kemerdekaan indonesia (tahap interpretasi) 

19. Guru membimbing siswa ketika dalam diskusi kelompok siswa mengalami 

kesulitan. (tahap interpretasi) 

20. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. (tahap 

interpretasi) 

21. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. (tahap 

interpretasi) 



 

 

 

253 
 

 
 

22. Siswa memajang hasil kreasi berupa produk skema atau peta konsep 

persiapan kemerdekaan Indonesia di depan kelas. (tahap rekreasi) 

Konfirmasi (10 menit) 

23. Guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 

24. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada 

hasil kerja siswa yang kurang tepat. 

d) Kegiatan Akhir (15 menit) 

5. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini 

(tahap rekreasi) 

6. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya  

7. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa (tahap evaluasi) 

8. Guru memberikan PR kepada siswa 

VI. Media / Alat Peraga dan Sumber Belajar 

Media / Alat Peraga : 

- LCD, 

- Laptop 

- Video tentang persiapan kemerdekaan Indonesia 

- Kertas berwarna 

Sumber Belajar : 

1) Susilaningsih, Endang.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Untuk SD/MI.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas (Hal 169-172) 

2) Syamsiah, Siti. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD / MI Kelas 5.Jakarta : 

Pusat Perbukuan Depdiknas. (Hal 154-159) 

3) Wena, Made. 2011. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu 

Tinjauan Konseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara 

4) Solihatin, Etin.2012. Strategi Pembelajaran PPKN. Jakarta: Bumi 

Aksara 

5) Soewarso, 2011. Pendidikan IPS di Sekolah Dasar. Salatiga: Widya Sari. 

6) Standar Isi. 

7) Standar Proses. 
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VII. Evaluasi 

A. Prosedur tes 

1) Tes awal  : ada 

2) Tes proses : ada 

3) Tes akhir : ada 

B.  Jenis tes 

1. Tes awal  : eksplorasi ( Tanya jawab ) 

2. Tes perbuatan : diskusi dan hasil karya strategi pembelajaran 

kreatif-produktif (penilaian produk) 

3. Tes akhir  soal evaluasi (tes tertulis) 

C. Bentuk tes  

Uraian  

D. Alat tes 

1. Soal tes   : terlampir 

2. Kriteria penilaian : terlampir 

        

Semarang, 4 Februari 2013 

 

Kolaborator, 

 

 

 

Siti Mubarokah, S.Pd. 

        NIP 19680820 200601 2 019 

Praktikan, 

 

 

 

Arief Juang Nugraha 

   NIM 1401409104 

 

Diketahui oleh, 

Kepala SDN Bringin 02  

 

 

Mulyono, SPd. M.Pd. 

NIP 19650806 198910 1 001 
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MATERI AJAR 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

 

1. Persiapan Kemerdekaan oleh BPUPKI 

Pemerintah militer Jepang di Jawa, Kumakici Harada mengumumkan 

pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zumbi Coosakai. BPUPKI dibentuk untuk 

mempelajari dan menyelidiki hal-al penting untuk mendirikan negara Indonesia 

merdeka. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. 

K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara 

pelantikan dan pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangiin 

(Gedung Pancasila). 

BPUPKI beranggotakan 63 orang dan mengadakan dua kali sidang 

yaitu : 

1. Sidang resmi pertama (28 Mei – 1 Juni 1945), membahas tentang dasar 

negara. Masa sidang pertama dikenal dengan sebutan detik-detik lahirnya 

Pancasila. 

2. Sidang resmi kedua (10 – 17 Juli 1945), membahas bentuk negara, wilayah 

negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan 

keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Pada termin ini, 

anggota BPUPKI dibagi menjadi panitia-panitia kecil yaitu Panitia 

Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai Sukarno), Panitia Pembelaan 

Tanah Air (diketuai Abikusno Cokrosuyoso), dan Panitia Ekonomi dan 

Keuangan (diketuai Mohammad Hatta). 
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2. Persiapan Kemerdekaan oleh PPKI 

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945 

dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas 

mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi 

negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 21 orang. Adapun yang 

ditunjuk sebagai ketua adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil ketuanya Drs. 

Moh Hatta. Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subarjo.  

PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan. 

Selama terbentuk PPKI melakukan beberapa kali sidang. 

1.  Sidang pertama dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, di Gedung 

Kesenian Jakarta. Pada sidang ini dihasilkan beberapa keputusan penting 

yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi 

bangsa Indonesia yang merdeka, yaitu: 

a. mengesahkan UUD1945 setelah mendapat beberapa perubahan pada 

pembukannya, 

b. memilih presiden dan wakil presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. 

Hatta, 

c. menetapkan bahwa Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh 

sebuah Komite Nasional. 

2. Sidang kedua dilakukan pada hari berikutnya, tanggal 19 Agutus 1945. 

Sidang hari kedua ini menghasilkan keputusan: 

a. membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya 

(menteri), 

b. menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 

delapan provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya 

c. memutuskan agar tentara kebangsaansegera dibentuk. 

3. Sidang ketiga (20 Agustus 1945) PPKI membahas tentang Badan 

Penolong Keluarga Korban Perang. Sidang ketiga PPKI menghasilkan 

delapan pasal ketentuan. Salah satu pasalnya, yakni pasal 2 berisi tentang 

pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). 
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4. Sidang keempat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas 

tentang: 

a. Komite Nasional 

b. Partai Nasional 

c. Badan Keamanan Rakyat. 

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidatonya 

menyatakan berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia 

(KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). 

Sejak dibentuknya lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, berakhirlah tugas 

PPKI.PPKI sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia. Walaupun 

kelompok muda menganggap PPKI sebagai lembaga buatan Jepang, peran dan 

jasa badan ini tidak boleh kita lupakan. Anggota PPKI telah menjalankan tugas 

yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Sampai akhirnya 

PPKI dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang 

baru saja berdiri 
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MEDIA AJAR 

Inilah cuplikan beberapa gambar dari video pembelajaran : 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  : Senin, 4 Februari 2013 

Mata Pelajaran  : IPS 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

Petunjuk Umum: 

1. Tulilah identitas nama  anggota kelompokmu dalam lembar jawab yang 

telah disediakan. 

2. Bacalah perintah soal dengan seksama . 

3. Diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan, 

kemudian setelah selesai kemukanlah pendapatmu di depan kelas. 

4. Buatlah hasil diskusi kelompok dalam suatu karya kelompok (hasil 

kerja kelompok dapat berupa skema atau bagan,) dalam kertas berwarna 

yang telah disediakan! 

5. Hasil karya kelompok bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing 

kelompok, bisa menggunakan pensil warna atau yang lain. 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ................................................................. 

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

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

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

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

...... 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 

1. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Indonesia, Indonesia 

mengalami vacum of power. Jelaskan apa yang dimaksud vacum of power 

? Apa saja yang dilakukan para tokoh Indonesia dalam keadaan tersebut 

untuk mempersiapkan kemerdekaan ? “ 

2. Indonesia membentuk lembaga-lembaga dalam mempersiapkan 

kemerdekaan. Jelaskan peranan masing-masing lembaga dalam 

mempersiapkan Indonesia ! 

3. Jelaskan mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia ? 

4. Buatlah hasil diskusi kelompok dalam suatu karya kelompok (hasil kerja 

kelompok dapat berupa skema atau bagan,) dalam kertas berwarna yang 

telah disediakan! 

Hasil karya kelompok bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing 

kelompok, bisa menggunakan pensil warna atau yang lain 
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KUNCI JAWABAN  

LEMBAR KERJA SISWA 

 

No Jawaban Skor 

1. Vacum of power merupakan keadaan suatu 

negara tanpa ada pihak  yang berpenguasa. 

Yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia 

adalah mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia dengan melakukan sidang dalam 

lembaga-lembaga persiapan kemerdekaan 

yaitu BPUPKI dan PPKI 

5 

 

5 

2. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan 

menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan 

negara Indonesia merdeka. 

PPKI berperan dalam Badan ini bertugas 

mempersiapkan segala sesuatu yang 

menyangkut masalah ketatanegaraan bagi 

negara Indonesia baru . 

5 

 

 

5 

3. Dengan janji ini Jepang berharap, rakyat 

Indonesia mau membantu Jepang yang 

semakin terdesak dan mengalami kekalahan di 

mana-mana 

5 

Jumlah skor 25 

Nilai= (Skor perolehan : skor total) x 100 

NB : Jawaban no 4 dimasukkan dalam penilaian produk 
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KISI-KISI PENULISAN  

SOAL EVALUASI 

Sekolah  : SDN Bringin 2 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/Tanggal :  Senin, 4 Februari 2013 

Alokasi waktu soal : 20 menit 

 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

No. Indikator 

Penilaian   

Sumber 

Materi Aspek 
Nomor 

Soal 
Bentuk Soal 

1. Menjelaskan peristiwa 

dalam rangka 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Persiapan 

kemerdekan 

Indonesia 

C1 1, 2,3, 

10 

Uraian 

obyektif  

Susilaningsih, 

Endang.2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD / MI 

Kelas 5. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas.(Hal 

78-92) 

2. Membedakan peranan 

BPUPKI dan PPKI 

dalam  usaha persiapan 

kemerdekaan. 

Peran BPUPKI dan 

PPKI 

C2  3,4,4 Uraian 

obyektif 

3 Membuat strukur 

tentang peran BPUPKI 

dan PPKI 

Peran BPUPKI dan 

PPKI 

C4 

 

- Penilaian 

Produk 

obyektif 
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LEMBAR EVALUASI 

Hari / Tanggal : Senin, 4 Februari 2013 

Kelas/Semester : V / II 

Mapel  : IPS 

Materi  : Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Siapakah perdana menteri Jepang yang berjanji memberi kemerdekaan pada 

Indonesia? 

2. Apakah alasan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia  ? 

3. Jelaskan peran dari BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ! 

4. Jelaskan secara singkat apa yang menjadi tujuan masing-masing sidang yang 

dilakukan BPUPKI ! 

5. Sebutkan tiga putusan hasil sidang pertama PPKI ! 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA          : .................................................... 

No : ................................................ 

NO. ABSEN : ..................................................... 
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KUNCI JAWABAN  

LEMBAR EVALUASI 

No Jawaban Skor 

1. Jenderal Kuniaki Koiso 2 

2. Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut 

rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara 

mereka setelah Indonesia merdeka 

3 

3. Untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal 

penting untuk mendirikan negara Indonesia 

merdeka 

3 

4 Sidang resmi pertama (28 Mei – 1 Juni 1945), 

membahas tentang dasar negara.  

Sidang resmi kedua (10 – 17 Juli 1945), 

membahas bentuk negara, wilayah negara, 

kewarganegaraan, rancangan undang-undang 

dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan 

negara, pendidikan dan pengajaran.  

 

3 

 

3 

5 1. mengesahkan UUD1945 setelah 

mendapat beberapa perubahan pada 

pembukannya, 

2. memilih presiden dan wakil presiden, 

yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, 

3. menetapkan bahwa Presiden untuk 

sementara waktu akan dibantu oleh 

sebuah Komite Nasional 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Jumlah skor 20 

Nilai= (Skor perolehan : skor total) x 100 
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PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS 1 

Mata Pelajaran : IPS 

Nama SD : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V  / II 

Hari / Tanggal : Senin, 4 Februari 2013 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

Indikator : 

 Menjelaskan peristiwa dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia 

 Membedakan peranan BPUPKI dan PPKI dalam  usaha persiapan 

kemerdekaan. 

 Membuat strukur tentang peran BPUPKI dan PPKI. 

Petunjuk: 

 Berilah tanda check (v) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan ! 

No. Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 

1. Persiapan alat dan bahan    

2. Langkah kerja    

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas    

4 Keunikan hasil produk kreativitas    

5. Kebersihan hasil produk kreativitas    

Jumlah    
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Deskriptor : 

1. Persiapan alat dan bahan 

 Skor 1 jika tidak membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 2 jika membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 3 jika membawa alat dan mempersiapkan di atas meja 

2. Langkah kerja 

 Skor 1 jika tidak bekerja sama dengan dalam membuat produk 

 Skor 2 jika bekerja sama dengan  sebagian anggota kelompok 

 Skor 3 jika bekerja sama dengan semua anggota kelompok 

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk menjelaskan BPUPKI saja atau PPKI saja 

 Skor 2 jika produk menjelaskan BPUPKI atau PPKI tetapi tidak 

lengkap 

 Skor 3 jika produk menjelaskan BPUPKI dan PPKI secara lengkap dan 

mudah dipahami (struktur, alur cerita, penulisan) 

4. Keunikan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika tidak diberi warna  

 Skor 2 jika produk diberi warna yang menarik 

 Skor 3 jika produk diberi warna yang menarik dan unik 

5. Kebersihan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 2 jika produk bersih tidak ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 3 jika produk bersih dan rapi 
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Pedoman Pensekoran : 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal   : 5  

Penilaian : 
                     

             
 X 100 

 

Penilaian kualitatif  

Median :  skor minimal + skor maksimal  =    (poerwanti, 2008:6-10) 

2 

 (15+5)/2= 10 

                             

Skor  Kategori 

14-15 

11-13 

8-10 

5- 7 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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SILABUS 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester : V/ II 

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

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Materi/Pokok 

Pelajaran 

Indikator Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi  

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

Perumusan 

Dasar Negara 

1. Menjelaskan  proses 

perumusan dasar 

negara Indonesia. 

2. Membandingkan 

rumusan piagam 

jakarta dan rumusan 

Pancasila. 

3. Menghasilkan karya 

tentang perumusan 

dasar negara 

Indonesia. 

1. Mengamati audio 

visual berupa 

video 

pembelajaran 

tentang 

perumusan dasar 

negara. 

2. Membaca buku 

ajar tentang 

perumusan dasar. 

3. Siswa berdiskusi 

 Tes 

Tertulis 

 Penilaian 

produk 

 

3 JP Syamsiah, Siti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD / MI 

Kelas 5.Jakarta 

: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. (Hal 

154-159) 

 

Wena, Made. 
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menyelesaikan 

permasalahan 

tentang 

perumusan dasar 

negara  

4. Menjelaskan 

proses perumusan 

dasar negara 

Indonesia 

5. Membandingkan 

rumusan dasar 

negara pada 

piagam jakarta 

dan pancasila. 

6. Membuat produk 

kreativitas secara 

kelompok. 

2011. Strategi 

Pembelajaran 

Inovatif 

Kontemporer 

Suatu Tinjauan 

Konseptual 

Operasional. 

Jakarta: Bumi 

Aksara 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V (Lima) / II (Dua) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Hari / Tanggal : Senin, 11 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit   

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

 

I. Indikator 

 Menjelaskan  proses perumusan dasar negara Indonesia. 

 Membandingkan rumusan piagam jakarta dan rumusan Pancasila. 

 Menghasilkan karya tentang perumusan dasar negara Indonesia. 

II. Tujuan Pembelajaran 

- Disediakan media audio visual berupa video tentang perumusan pancasila, 

siswa dapat menjelaskan proses perumusan dasar negara Indonesia  dengan 

benar. 

- Melalui kegiatan membaca rumusan piagam jakarta dan rumusan Pancasila 

siswa dapat membandingkan rumusan piagam jakarta dan rumusan Pancasila 

dengan benar. 
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- Melalui  kegiatan membuat produk kreativitas tentang perumusan dasar 

negara, siswa dapat menghasilkan karya yang berkaitan dengan perumusan 

dasar negara Indonesia dengan benar. 

Karakter Siswa yang Diharapkan 

- Disiplin (Discipline), Ingin tahu (Knowledge), Tanggungjawab 

(Responsibility), Rasa hormat dan perhatian (Respect). Percaya diri 

(Confidence),  Kejujuran (Honest),  Religi (Religion),  Demokratis 

(Democrate) 

III. Materi Pokok 

- Proses perumusan dasar negara Indonesia 

- Perbedaan Piagam Jakarta dan Pancasila 

IV. Metode  dan Strategi Pembelajaran 

Metode Pembelajaran 

- Tanya  jawab 

- Ceramah 

- Diskusi kelompok 

- Tugas 

Strategi  Pembelajaran 

Strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

a) Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam  

2. Berdo’a 

3. Presensi 

4. Mengkondisikan siswa 

b) Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa 

“pertemuan sebelumnya badan-badan persiapan kemerdekaan Indonesia, 

hari ini kita akan membahas dasar negara Indonesia. Siapakah yang 

mengetahui apa dasar negara Indonesia?” 

Siswa menyanyikan Garuda Pancasila 
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2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memotivasi siswa “Mari kita amalkan sila yang ada di Pancasila, 

agar kita dapat hidup damai dan tentram” 

4. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini (tahap 

orientasi) 

c) Kegiatan inti (70menit) 

Eksplorasi (20 menit) 

5. Siswa mengamati media audio visual yang didiputarkan oleh guru. 

6. Guru memberikan permasalahan kepada siswa “ Dalam perumusan 

pancasila, terjadi beberapa pendapat dari tokoh-tokoh Indonesia. 

Bagaimanakah proses perumusan pancasila ? Apakah perbedaan dari 

rumusan pancasila dengan rumusan piagam jakarta?  

7. Siswa membaca buku ajar dan referensi yang tlah menjadi tugas pada 

pertemuan sebelumnya berupa hasil download  materi di internet. 

Elaborasi (40 menit) 

8. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok tiap kelompok beranggotakan 5 siswa 

untuk mengerjakan lembar kerja siswa  tentang perumusan dasar negara. 

(tahap interpretasi) 

9. Siswa membandingkan rumusan pancasila dengan piagam jakarta. (tahap 

interpretasi) 

10. Siswa membuat hasil kreasi pemahamannya berupa gambar cerita, 

gambar dialog, gambar puisi dan lain-lain (tahap interpretasi) 

11. Guru membimbing siswa ketika dalam diskusi kelompok siswa 

mengalami kesulitan. (tahap interpretasi) 

12. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. (tahap 

interpretasi) 

13. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. (tahap 

interpretasi) 

14. Siswa memajang hasil kreasi berupa produk skema atau peta konsep 

persiapan kemerdekaan Indonesia di depan kelas. (tahap rekreasi) 
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Konfirmasi (10 menit) 

15. Guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 

16. Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada 

hasil kerja siswa yang kurang tepat. 

d) Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini 

(tahap rekreasi) 

2. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya  

3. Guru memberikan soal evaluasi pada siswa (tahap evaluasi) 

4. Guru memberikan tindak lanjut 

VI. Media Sumber Belajar 

Media / Alat Peraga : 

- LCD, 

- Laptop 

- Video tentang perumusan dasar negara 

- Kertas berwarna 

Sumber Belajar : 

1) Susilaningsih, Endang.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Untuk SD/MI.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas (Hal 169-172) 

2) Syamsiah, Siti. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD / MI Kelas 5.Jakarta : 

Pusat Perbukuan Depdiknas. (Hal 154-159) 

3) Wena, Made. 2011. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu 

Tinjauan Konseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara 

4) Solihatin, Etin.2012. Strategi Pembelajaran PPKN. Jakarta: Bumi Aksara 

5) Soewarso, 2011. Pendidikan IPS di Sekolah Dasar. Salatiga: Widya Sari. 

6) Standar Isi. 

7) Standar Proses. 

VII. Evaluasi 

A. Prosedur tes 

1) Tes awal  : ada 
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2) Tes proses : ada 

3) Tes akhir : ada 

B.  Jenis tes 

a. Tes awal  : eksplorasi ( Tanya jawab ) 

b. Tes perbuatan : diskusi dan hasil karya strategi pembelajaran 

kreatif-produktif (penilaian produk) 

c. Tes akhir  soal evaluasi (tes tertulis) 

C. Bentuk tes  

Uraian  

D. Alat tes 

1. Soal tes   : terlampir 

2. Kriteria penilaian : terlampir 

        

Semarang, 11 Februari 2013 

 

Kolaborator, 

 

 

 

Siti Mubarokah, S.Pd. 

        NIP 19680820 200601 2 019 

 

Praktikan, 

 

 

 

Arief Juang Nugraha 

NIM 1401409104 

 

Diketahui oleh, 

Kepala SDN Bringin 02  

 

 

Mulyono, SPd. M.Pd. 

NIP 19650806 198910 1 001 
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MATERI AJAR 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

PERUMUSAN DASAR NEGARA 

1. Perlunya perumusan dasar negara 

Seperti sebuah rumah, negara memerlukan dasar negara atau landasan. 

Dasar yang kokoh memungkinkan rumah berdiri dengan mantap. Diatas dasar 

itulah, sebuah negara melakukan pembangunan menuju masyarakat makmur. 

Diatas dasar itulah kehidupan negara diatur dan diarahkan. 

Mengingat begitu besar peran dasar negara, maka dasar negara harus 

dirumuskan dan ditetapkan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa suatu 

dasar negara perlu dirumuskan, antara lain : 

a. Nilai-nilai kepribadian bangsa perlu dirumuskan secara resmi 

Semua bangsa di dunia ini mempunyai nilai-nilai kepribadian luhur. Nilai-

nilai itu telah dihayati dari jaman ke jaman sebagai pandangaan dan 

penghayatan hidup. Namun, nilai-nilai itu belum nyata jika belum 

dirumuskan secara resmi. Nilai-nilai pancasila seperti pengakuan adanya 

Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bela negara, musyawarah, 

hidup bersama dalam perbedaan, dan nilai-nilai lainnya telah ada sejak 

dahulu. Dengan perumusan dasar negara, nilai-nilai itu diakui secara resmi 

b. Negara memerlukan dasar untuk maju 

Negara membutuhkan dasar untuk melandasi semua kegiatan kenegaraan 

yang akan dibuatnya. Semua kegiatan negara akan mendapatkan dasarnya 

jika sudah ada dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan. 
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2. Perumusan dasar negara Indonesia 

Dasar negara menjadi salah satu agenda pembicaraan sidang pertama 

BPUPKI. Selama sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 

28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ada tiga tokoh yang menawarkan 

konsep dasar negara yaitu Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo 

dan Ir. Sukarno. 

a. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Yamin menawarkan lima asas dasar 

Negara RI sebagai berikut : 

1) Peri Kebangsaan 

2) Peri Kemanusiaan 

3) Peri Ketuhanan 

4) Peri Kerakyatan 

5) Kesejahteraan yang berkebudayaan 

a. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo, mengajukan dasar-

dasar negara sebagai berikut : 

1) Persatuan 

2) Kekeluargaan 

3) Keseimbangan lahir dan batin 

4) Musyawarah 

5) Keadilan rakyat 

b. Ir. Sukarno mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat BPUPKI 

tanggal 1 Juni 1945. Selain itu, Bung Karno juga mengusulkan nama 

bagi dasar negara yaitu Pancasila. Berikut ini dasar negara yang 

diusulkan Bung karno : 

1) Kebangsaan Indonesia 

2) Internasionalisme atau perikemanusiaan 

3) Mufakat atau demokrasi 

4) Kesejahteraan sosial 

5) Ketuhanan yang Maha Esa 

Dalam sidang pertama juga dibentuklah panitia sembilan  terdiri atas : 

a. Ir. Soekarno (ketua) 
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b. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) 

c. Mr. Ahmad Soebarjo 

d. Abdul Kahar Muzakir 

e. Abikusno Cokrosuyoso 

f. K.H. Wahid Hasyim 

g. Mohammad Yamin 

h. Mr. A. A. Maramis 

i. Haji Agus Salim 

Mereka menghasilkan suatu rumusan pembukaan UUD yang 

menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka. 

Rumusan itu disepakati dan ditandatangani bersama oleh anggota Panitia 

Sembilan. Rumusan Panitia Sembilan itu kemudian diberi nama Jakarta 

Charter atau Piagam Jakarta. 

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta berbunyi : 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Pembukaan serta batang tubuh rancangan UUD yang dihasilkan 

disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, sebelum disahkan  

Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta, rumusan Panitia 

sembilan mengalami perubahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, seorang 

opsir angkatan laut Jepang menemui Drs. Moh Hatta untuk menyampaikan 

keberatan dari tokoh-tokoh rakyat Indonesia bagian timur atas kata-kata 

“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya”, dalam Paiagam Jakarta. Atas pertimbangan emapat tokoh Islam 

yaitu KI Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo dan 
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Mr. Teuku Hassan, kata-kata tersebut diubah menjadi “Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. 

Pancasila dasar negara yang resmi dirumuskan dan disahkan PPKI 

pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
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MEDIA AJAR 

Inilah cuplikan video pembelajaran yang ditayangkan : 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  : Senin, 11 Februari 2013 

Mata Pelajaran  : IPS 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

Petunjuk Umum: 

1. Tulilah identitas nama  anggota kelompokmu dalam lembar jawab yang 

telah disediakan. 

2. Bacalah perintah soal dengan seksama . 

3. Diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan, 

kemudian setelah selesai kemukanlah pendapatmu di depan kelas. 

4. Buatlah hasil diskusi kelompok dalam suatu karya kelompok (hasil 

kerja kelompok dapat berupa skema atau bagan,) dalam kertas berwarna 

yang telah disediakan! 

5. Hasil karya kelompok bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing 

kelompok, bisa menggunakan pensil warna atau yang lain. 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok : 

1............................................................... 

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

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

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

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

.......... 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 

1. Coba bandingkan rumusan pancasila dan rumusan dasar negara di piagam 

jakarta. Tuliskan rumusan Pancasila dan rumusan dasar negara di piagam 

jakarta ! Kemudian, jelaskan letak perbedaan dasar negara antara rumusan 

pancasila dan piagam jakarta? 

2. Mengapa dalam sila pertama di piagam jakarta yang  berbunyi “Ketuhanan, 

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” 

dalam rumusan pancasila diganti Ketuhanan Yang Maha Esa ? jelaskan 

alasannya ?  

3. Sebutkan tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia ? 

4. Buatlah hasil diskusi kelompok dalam suatu karya kelompok (hasil kerja 

kelompok dapat berupa skema atau bagan,puisi, gambar dan lain lain) dalam 

kertas berwarna yang telah disediakan! 

Hasil karya kelompok bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing 

kelompok ! Hiaslah karyamu semenarik mungkin ! 
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KUNCI JAWABAN  

LEMBAR KERJA SISWA 

No Jawaban Skor 

1. Piagam Jakarta : 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at 

Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Rumusan Pancasila 

1.Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Perbedaannya pada sila pertama 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Karena untuk menghargai umat beragama selain di 

Indonesia,  

Indonesia dibangun berdasarkan satu filosofi bukan 

satu agama. 

5 

 

2 

 

3. Moh Yamin, Mr Soepomo, Ir Soekarno 5 

Jumlah skor 25 

Nilai= (Skor perolehan : skor total) x 100 

NB : No 4 dimasukkan dalam penilaian produk. 
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KISI-KISI PENULISAN  

SOAL EVALUASI 

 

Sekolah : SD N Bringin 2 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/Tanggal : Senin, 11 Februari 2013 

Alokasi waktu soal : 20 menit 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

No. Indikator 

Penilaian   

Sumber 

Materi Aspek 
Nomor 

Soal 
Bentuk Soal 

1. Menjelaskan  proses 

perumusan dasar 

negara Indonesia 

 

Perumusan Dasar 

Negara 

C1 1, 2,5 Uraian 

obyektif  

Susilaningsih, 

Endang.2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD / MI 

Kelas 5. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas.(Hal 

164-170) 

2. Membandingkan 

rumusan piagam 

jakarta dan rumusan 

Pancasila 

Perumusan Dasar 

negara 

C4 3,4 Uraian 

obyektif 

3 Menghasilkan karya 

tentang perumusan 

dasar negara Indonesia 

Perumusan dasar 

negara 

C6 

 

- Penilaian 

Produk  
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LEMBAR EVALUASI 

Hari / Tanggal : Senin, 11 Februari 2013 

Kelas/Semester : V / II 

Mapel  : IPS 

Materi  : Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Jelaskan secara singkat perumusan dasar negara, sampai akhirnya ada 

rumusan Pancasila seperti sekarang ini! 

2. Siapakah yang menjadi ketua dalam panita sembilan! 

3. Tulislah bunyi sila rumusan piagam jakarta yang menjadi perbedaan 

dengan rumusan pancasila ! 

4. Sebutkan sila pancasila menurut piagam Jakarta ! 

5. Sebutkan 4 tokoh yang menjadi anggota panitia sembilan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA          : .................................................... 

No : ................................................ 

NO. ABSEN : ..................................................... 
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KUNCI JAWABAN  

LEMBAR EVALUASI 

No Jawaban Skor 

1. Tiga tokoh mengusulkan 5 butir dasar negara 

yaitu Yamin, Supomo, Sukarno 

Dibentuk panitia sembilan yang mencetuskan 

piagam jakarta. Hasil piagam jakarta di ubah 

pada sila pertama dan kemudian disahkan 

pada sidang PPKI 

2 

 

1 

 

 

2. Ir. Soekarno 1 

3. Sila I 

“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan 

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” 

2 

 

4 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan 

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

5. Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta. Mr. 

Ahmad Soebarjo,Abdul Kahar Muzakir, 

Abikusno Cokrosuyoso, K.H. Wahid Hasyim, 

Mohammad Yamin,Mr. A. A. Maramis, Haji 

Agus Salim 

4 

Jumlah skor 20 

Nilai= (Skor perolehan : skor total) x 100 



 

 

 

286 
 

PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : IPS 

Nama SD : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V  / II 

Hari / Tanggal : Senin, 11 Februari 2013 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

Indikator : 

 Menjelaskan  proses perumusan dasar negara Indonesia 

 Membandingkan rumusan piagam jakarta dan rumusan Pancasila 

 Menghasilkan karya tentang perumusan dasar negara Indonesia 

Petunjuk: 

 Berilah tanda check (v) pada kolom skor yang sesuai dengan  indikator 

pengamatan ! 

No. Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 

1. Persiapan alat dan bahan    

2. Langkah kerja    

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas    

4 Keunikan hasil produk kreativitas    

5. Kebersihan hasil produk kreativitas    

Jumlah    
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Deskriptor : 

1. Persiapan alat dan bahan 

 Skor 1 jika tidak membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 2 jika membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 3 jika membawa alat dan mempersiapkan di atas meja 

2. Langkah kerja 

 Skor 1 jika tidak bekerja sama dengan dalam membuat produk 

 Skor 2 jika bekerja sama dengan  sebagian anggota kelompok 

 Skor 3 jika bekerja sama dengan semua anggota kelompok 

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk menjelaskan tidak urut proses perumusan dasar 

negara 

 Skor 2 jika produk menjelaskan urut proses perumusannya tetapi tidak 

lengkap 

 Skor 3 jika produk menjelaskan rumusan dasar negara secara lengkap 

dan mudah dipahami (struktur, alur cerita, penulisan) 

4. Keunikan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika tidak diberi warna  

 Skor 2 jika produk diberi warna yang menarik 

 Skor 3 jika produk diberi warna yang menarik dan unik 

5. Kebersihan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 2 jika produk bersih tidak ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 3 jika produk bersih dan rapi 
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Pedoman Pensekoran : 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal   : 5  

Penilaian : 
                     

             
 X 100 

 

Penilaian kualitatif  

Median :  skor minimal + skor maksimal  =    (Poerwanti, 2008:6-10) 

2 

(15+5)/2= 10 

 

Skor Kategori 

14-15 

11-13 

8-10 

5- 7 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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SILABUS 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester : V/ II 

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

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Materi/Pokok 

Pelajaran 

Indikator Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi  

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.2.Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapk

an 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

 Persiapan 

Proklamasi 

Kemerdekaa

n Indonesia 

1. Mendeskripsikan 

perumusan teks 

proklamasi. 

2. Menyebutkan tokoh 

yang berperan dalam 

detik-detik 

proklamasi. 

3. Memberi contoh 

sikap yang 

diteladani dari 

pahlawan 

1. Mengamati 

audio visual 

berupa video 

pembelajaran 

tentang 

persiapan  

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Membaca buku 

ajar dan hasil 

 Tes 

Tertulis 

 Penilaian 

produk 

 

3 JP Syamsiah, Siti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD / MI 

Kelas 5.Jakarta : 

Pusat Perbukuan 

Depdiknas. (Hal 

154-159) 

 

Wena, Made. 

2011. Strategi 
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kemerdekaan. 

 

 

 

download di 

internet tentang 

persiapan 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

3. Siswa 

berdiskusi 

dengan 

kelompoknya. 

4. Menyebutkan 

tokoh yang 

berperan dalam 

detik-detik 

proklamasi. 

5. Memberi 

contoh sikap 

yang diteladani 

Pembelajaran 

Inovatif 

Kontemporer 

Suatu Tinjauan 

Konseptual 

Operasional. 

Jakarta: Bumi 

Aksara 
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dari pahlawan 

kemerdekaan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS III 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V (Lima) / II (Dua) 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit   

 

Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

 

I.  Indikator 

 Mendeskripsikan perumusan teks proklamasi. 

 Menyebutkan tokoh yang berperan dalam detik-detik proklamasi. 

 Memberi contoh sikap yang diteladani dari pahlawan kemerdekaan. 

 

II.  Tujuan Pembelajaran 

- Disediakan media audio visual tentang perumusan teks proklamasi, siswa 

dapat mendeskripsikan perumusan teks proklamasi dengan benar. 

- Melalui kegiatan membaca buku ajar, siswa dapat menyebutkan tokoh yang 

berperan dalam detik-detik proklamasi minimal 3 dengan benar. 

- Melalui  mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat memberi contoh sikap 

yang diteladani dari pahlawan kemerdekaan minimal 3 dengan benar. 
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Karakter Siswa yang Diharapkan 

- Disiplin (Discipline), Ingin tahu (Knowledge), Tanggungjawab 

(Responsibility), Rasa hormat dan perhatian (Respect). Percaya diri 

(Confidence),  Kejujuran (Honest),  Religi (Religion) 

III. Materi Pokok 

- Usaha –usaha persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia 

- Contoh menghargai jasa pahlawan. 

IV. Metode  dan Strategi Pembelajaran 

Metode Pembelajaran 

- Tanya  jawab 

- Ceramah 

- Diskusi kelompok 

- Tugas 

Strategi  Pembelajaran 

Strategi pembelajaran kreatif-produktif melalui media audio visual 

V.  Langkah-Langkah Pembelajaran 

a)  Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Salam  

2.  Berdo’a 

3. Presensi 

4. Mengkondisikan siswa 

b) Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa “Pada 

pemnbahasan kemarin sudah dibahas tentang  perumusan dasar negara. 

Siapa yang masih ingat siapa saja tokoh yang mengusulkan dasar negara?”  

2. Guru memotivasi siswa “Mari kita contoh sikap pantang penyerah dari 

pahlawan supaya kita dapat mengisi kemerdekaan ini lebih baik lagi.” 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa dan 

alokasi waktu pembelajaran. (tahap orientasi) 
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 c)  Kegiatan inti (70 menit) 

Eksplorasi (20 menit) 

5. Siswa mengamati media audio visual yang telah ditayangkan guru tentang 

usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. ( tahap eksplorasi) 

6.  Guru bertanya kepada siswa, “Dari sekian banyak tokoh yang beperan dalam 

persiapan kemerdekaan. Deskripsikanlah bagaimana proses perumusan teks 

proklamasi dari mulai Soekarno di bawa ke rengasdenglok sampai 

merumuskan teks proklamasi di rumah Soekarno !” 

7. Siswa menganilisis masalah untuk dicari pemecahannya dengan cara membaca 

buku ajar, internet dan sebagainya.( tahap eksplorasi) 

Elaborasi (40 menit) 

8.  Siswa dibagi menjadi 8 kelompok tiap kelompok beranggotakan 5 siswa untuk 

mengerjakan lembar kerja siswa tentang persiapan kemerdekaan Indonesia 

secara berdiskusi. (tahap interpretasi) 

9. Siswa menyebutkan tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. (tahap 

interpretasi) 

10.Siswa menyebutkan contoh sikap teladan dari pahlawan dengan mengamati 

kegiatan sehari-hari. (tahap interpretasi) 

11.Siswa membuat hasil kreasi pemahamannya berupa skema usaha persiapan 

kemerdekaan indonesia (tahap interpretasi) 

12.Guru membimbing siswa ketika dalam diskusi kelompok siswa mengalami 

kesulitan. (tahap interpretasi) 

13.Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. (tahap 

interpretasi) 

14.Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. (tahap 

interpretasi) 

15.Siswa memajang hasil kreasi berupa produk skema atau peta konsep persiapan 

kemerdekaan Indonesia di depan kelas. (tahap rekreasi) 

Konfirmasi (20 menit) 

16. Guru memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 
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17.Guru menanggapi hasil kerja siswa dan memberikan pembenaran pada hasil 

kerja siswa yang kurang tepat. 

d)  Kegiatan Akhir (20 menit) 

1.  Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini 

(tahap rekreasi) 

2.   Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

3.   Guru memberikan soal evaluasi pada siswa. (tahap evaluasi) 

4.   Guru memberikan tindak lanjut. 

VI. Media Sumber Belajar 

Media / Alat Peraga : 

- LCD, 

- Laptop 

- Video tentang  persiapan proklamasi 

- Kertas berwarna 

Sumber Belajar : 

1) Susilaningsih, Endang.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Untuk SD/MI.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas (Hal 169-172) 

2) Syamsiah, Siti. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial SD / MI Kelas 5.Jakarta : 

Pusat Perbukuan Depdiknas. (Hal 90-93) 

3) Wena, Made. 2011. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu 

Tinjauan Konseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara 

4) Solihatin, Etin.2012. Strategi Pembelajaran PPKN. Jakarta: Bumi Aksara 

5) Soewarso, 2011. Pendidikan IPS di Sekolah Dasar. Salatiga: Widya Sari. 

6) Standar Isi. 

7) Standar Proses. 

VIII. Evaluasi 

A. Prosedur tes 

1. Tes awal : ada 

2. Tes proses : ada 

3. Tes akhir : ada 
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B. Jenis tes 

1) Tes awal : eksplorasi ( Tanya jawab ) 

2) Tes perbuatan : diskusi dan hasil karya strategi pembelajaran 

kreatif-produktif (penilaian produk) 

3) Tes akhir  soal evaluasi (tes tertulis) 

C. Bentuk tes  

Uraian  

         D. Alat tes 

1. Soal tes  : terlampir 

2. Kriteria penilaian : terlampir 

        

Semarang, 12 Februari 2013 

 

Kolaborator, 

 

 

 

Siti Mubarokah, S.Pd. 

        NIP 19680820 200601 2 019 

 

Praktikan, 

 

 

 

Arief Juang Nugraha 

NIM 1401409104 

 

Diketahui oleh, 

Kepala SDN Bringin 02  

 

 

Mulyono, SPd. M.Pd. 

NIP 19650806 198910 1 001 
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MATERI AJAR 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

 

1. Peristiwa Rengasdengklok (Jawa Barat) 

Golongan tua terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Soebarjo, 

Dr. Rajiman dan sebagainya. Pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan 

Bung Hatta diculik oleh golongan muda dibawa ke Rengasdengklok. Tujuan 

mereka adalah mengamankan tokoh bangsa dari pengaruh Jepang. Mereka 

meyakinkan Soekarno bahwa jepang telah menyerah dan para pejuang telah 

siap untuk melawan Jepang, apa pun resikonya. 

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 

gedungperpustakaan Nasional-Depdiknas) yang diperkirakan aman dari 

Jepang. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan 

kemerdekaan pada 16 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 
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Umum pemerintahan militer Jepang. Dari 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. 

2. 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 Soekarno, Jln. Pegangsaan Timur 56 

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 

dicapailahkesepakatan 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 
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Saleh, Sukarni, Sayuti Melik, B.M Diah, Sudiro, dan tokoh-tokoh tua yang 

lain. 

3. Detik-Detik Proklamasi 

Sesuai janji Ahmad Soebarjo, esok harinya Jumat 17 Agustus 1945 di 

Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diadakan upacara bendera dan pembacaan 

teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pukul 10.00 WIB Ir. 

Soekarno berpidato singkat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia. Acara selanjutnya upacara pengibaran bendera sang merah 

putih oleh S. Suhud dan Latief Hendraningrat yang diiringi dengan lagu 

Indonesia Raya. Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. 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. 
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MEDIA AJAR 

Inilah beberapa cuplikan gambar dari video pembelajaran yang ditampilkan :  
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LEMBAR KERJA SISWA 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  :Selasa, 12 Februari 2012 

Mata Pelajaran  : IPS 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

Petunjuk Umum: 

1. Tulilah identitas nama  anggota kelompokmu dalam lembar jawab yang 

telah disediakan. 

2. Bacalah perintah soal dengan seksama . 

3. Diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan, 

kemudian setelah selesai kemukanlah pendapatmu di depan kelas. 

4. Buatlah hasil diskusi kelompok dalam suatu karya kelompok (hasil 

kerja kelompok dapat berupa skema atau bagan,) dalam kertas berwarna 

yang telah disediakan! 

5. Hasil karya kelompok bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing 

kelompok, bisa menggunakan pensil warna atau yang lain. 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok : 

1............................................................... 

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

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

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

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

.......... 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ! 

 

1. Jelaskan kronologi atau urutan proses perumusan teks proklamasi ! 

2. Sebutkan minimal 4 tokoh yang beperan dalam persiapan perumusan  

proklamasi ! Jelaskan peran dari tokoh yang kamu sebutkan !  

3. Bagaimanakah caramu sebagai siswa dan warga negara menghormati 

usaha tokoh-tokoh tersebut?” 

4. Buatlah hasil diskusi kelompok dalam suatu karya kelompok (hasil kerja 

kelompok dapat berupa skema atau bagan,puisi, gambar dan lain lain) 

dalam kertas berwarna yang telah disediakan! 

Hasil karya kelompok bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing 

kelompok ! Hiaslah karyamu semenarik mungkin ! 
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KUNCI JAWABAN  

LEMBAR KERJA SISWA 

 

No Jawaban Skor 

1. 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. Teks proklamsi dtandatangi oleh 

Soekarno Hatta 

5 

 

 

2. Ir Soekarno : perumus teks proklamator dan 

proklamator. 

Moh hatta : perumus teks proklamator dan 

proklamator. 

Ahmad Subarjo : perumus teks proklamator. 

Sayuti Melik : Mengetik teks proklamasi. 

Dsb. 

5 

 

 

 

3. 1. Belajar dengan giat. 

2. mengikuti upacara dengan hikmat. 

3. Mematuhi peraturan sekolah dan hukum 

negara indonesia ( kebiksanaan guru) 

5 

Jumlah skor 15 

Nilai= (Skor perolehan : skor total) x 100 

NB : Jawaban no 4 dimasukkan dalam penilaian produk. 
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KISI-KISI PENULISAN  

SOAL EVALUASI 

 

Sekolah  : SD N Bringin 2 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/Tanggal  : Selasa, 12 Februari 2013 

Alokasi waktu soal : 20 menit. 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

No. Indikator 

Penilaian   

Sumber 

Materi Aspek 
Nomor 

Soal 
Bentuk Soal 

1. Mendeskripsikan 

perumusan teks 

proklamasi. 

Perumusan teks 

proklamasi 

C2 2,5 Uraian 

obyektif  

Syamsiah, Siti. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD / MI 

Kelas 5.Jakarta 

: Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas. 

(Hal 90-93) 

 

2. Menyebutkan tokoh 

yang berperan dalam 

detik-detik proklamasi. 

Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

C2 1,4 Uraian 

obyektif 

3 Memberi contoh sikap 

yang diteladani dari 

pahlawan 

kemerdekaan. 

Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

C2 

 

3 Uraian 

obyektif  
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LEMBAR EVALUASI 

Hari / Tanggal :Selasa, 12 Februari 2013 

Kelas/Semester : V / II 

Mapel  : IPS 

Materi  : Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Sebutkan nama tokoh dibawah ini dan deskripsikan peran dari tokoh di 

bawah ini !  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Tulislah naskah teks proklamasi Indonesia ! 

Jawab: 

.............................................................................................................................

NAMA          : .................................................... 

No : ................................................ 

NO. ABSEN : ..................................................... 
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.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. Sebutkan hal yang bisa kamu  lakukan sebagai siswa untuk menghargai jasa 

tokoh-tokoh  kemerdekaan Indonesia ! 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4. Siapakah yang menandatangani teks proklamasi Indonesia ? 

 Jawab: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

5. Di manakah tempat di terjadinya teks proklamasi di kumandangkan ? 

Jawab : 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 
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KUNCI JAWABAN  

LEMBAR EVALUASI 

No Jawaban Skor 

1. Moh Hatta : proklamator,  perumus teks 

proklamasi 

Ir. Sukarno: proklamator, perumus teks 

proklamasi, Ketua PPKI 

Ahmad Subarjo :  perumus teks, membantu 

mengamankan Ir Sokarno dan Hatta ke 

rengasdenglok 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan 

kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang 

mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., 

diselenggarakan 

dengan tjara seksama dan dalam tempo jang 

sesingkat-singkatnja. 

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 

Atas nama bangsa Indonesia. 

Soekarno/Hatta 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

3. 1. Belajar dengan giat. 

2. mengikuti upacara dengan hikmat. 

1 

1 

 

4 Soekarno 

-Hatta 

2 

1 

5. Jalan Pengangsaaan Timur No 56. 2 

Jumlah skor 20 

Nilai= (Skor perolehan : skor total) x 100 
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PENILAIAN PRODUK 

SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran : IPS 

Nama SD : SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V  / II 

Hari / Tanggal : 12 Februari 2013 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

Indikator : 

 Menjelaskan  proses perumusan dasar negara Indonesia 

 Membandingkan rumusan piagam jakarta dan rumusan Pancasila 

 Menghasilkan karya tentang perumusan dasar negara Indonesia 

Petunjuk: 

 Berilah tanda check (v) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan ! 

No. Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 

1. Persiapan alat dan bahan    

2. Langkah kerja    

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas    

4 Keunikan hasil produk kreativitas    

5. Kebersihan hasil produk kreativitas    

Jumlah    
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Deskriptor : 

1. Persiapan alat dan bahan 

 Skor 1 jika tidak membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 2 jika membawa alat untuk membuat produk 

 Skor 3 jika membawa alat dan mempersiapkan di atas meja 

2. Langkah kerja 

 Skor 1 jika tidak bekerja sama dengan dalam membuat produk 

 Skor 2 jika bekerja sama dengan  sebagian anggota kelompok 

 Skor 3 jika bekerja sama dengan semua anggota kelompok 

3. Kelengkapan isi hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk menjelaskan tidak menyebutkan  proses perumusan 

teks proklamasi 

 Skor 2 jika produk menjelaskan proses perumusan teks proklamasi 

 Skor 3 jika produk menjelaskan proses perumusan teks proklamasi 

, lengkap dengan perannyaa dan mudah dipahami (struktur, alur cerita, 

penulisan) 

4. Keunikan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika tidak diberi warna  

 Skor 2 jika produk diberi warna yang menarik 

 Skor 3 jika produk diberi warna yang menarik dan unik 

5. Kebersihan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika produk ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 2 jika produk bersih tidak ada coretan-coretan yang tidak berguna 

 Skor 3 jika produk bersih dan rapi 
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Pedoman Pensekoran : 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal   : 5  

Penilaian : 
                     

             
 X 100 

 

Penilaian kualitatif  

Median :  skor minimal + skor maksimal  =    (Poerwanti, 2008:6-10) 

2 

Skor min : 5 

Skor maks : 15 

(15+5)/2= 10 

 

Skor Kategori 

14-15 

11-13 

8-10 

5- 7 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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LAMPIRAN 3 

HASIL OBSERVASI KETRAMPILAN GURU, AKTIVITAS 

SISWA, HASIL BELAJAR DAN KARAKTER SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

312 
 

PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus I 

Penerapan Strategi Pembelajaran Kreatif Produktif Melalui Media Audio Visual 

Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang 

 

Nama Guru  : Arief Juang Nugraha 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Kota Semarang. 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : Persiapan kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal : 4 Februari 2013  

Petunjuk :  

i. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan descriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

ii. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan. 

iii. Kriteria Penyekoran : 

Skor Penjelasan 

4 Jika semua deskriptor  tampak  

3 Jika hanya 3 deskriptor yang tampak  

2 Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

0 Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

                                                            (Depdiknas 45 : 2008) 

INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

a. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

1. Menyampaikan salam  

3 2. Melakukan doa - 

3. Mengkondisikan  
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

pembelajaran) 

 

kelas 

4. Mempersiapkan 

media pembelajaran 

audio visual berupa 

video pembelajaran. 

 

 

b. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya);  

1. Melakukan 

apersepsi. 

 

3 

2. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

3. Menyampaikan 

alokasi waktu 

pembelajaran 

- 

4. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran kreatif 

produktif. 

 

c. Menyampaikan materi 

(keterampilan 

menjelaskan);  

 

1. Menjelaskan  materi 

relevan dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

2 

2. Menjelaskan materi 

berfokus pada inti 

pelajaran 

 

3. Penjelasan guru 

disertai dengan 

contoh yang konkret. 

- 

4. Memberi 

kesempatan pada 

siswa untuk 

- 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

merespon penjelasan 

guru. 

d. Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaan pada siswa 

(keterampilan bertanya) 

 

1. Pengungkapan 

pertanyaan secara 

jelas dan singkat. 

 

3 

 

 

 

 

2. Pemberian waktu 

berfikir pada siswa. 

 

3. Pertanyaan ditujukan 

kepada seluruh kelas. 

 

4. Pemberian acuan 

dalam menjawab. 

- 

e. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam 

menganilisis masalah dan 

menghasilkan produk 

kreatif.. (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

1. Mengatur 

pembentukan 

kelompok secara 

tingkat intelegensi, 

jumlah dan posisi 

tempat duduk 

 

2 

2. Memusatkan 

perhatian pada siswa 

dengan memperjelas 

masalah atau uraian 

pendapat. 

 

3. Memberi 

kesempatan untuk 

meningkatkan 

partisipasi siswa 

dalam kelompok 

untuk menganilis 

- 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

masalah dan 

menghasilkan 

produk kreativitas. 

4. Menutup diskusi 

mencakup membuat 

rangkuman, 

mengemukakan 

tindak lanjut, dan 

menilai proses serta 

hasil diskusi. 

- 

f. Melakukan variasi dalam 

proses pembelajaran 

(keterampilan melakukan 

variasi);  

 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi 

variasi suara, mimik 

dan pemusatan 

perhatian, pemberian 

kesenyapan, gestural, 

perubahan posisi, 

pemusatan perhatian 

dan kontak pandang. 

 

3 
2. Adanya variasi 

penggunaan media 

dan bahan ajar 

berupa media audio 

visual dan buku ajar. 

 

3. Adanya variasi dalam 

pola interaksi seperti 

klasikal, kelompok 

maupun 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

perseorangan. 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan 

informasi menelaah 

materi dan 

memberikan latihan 

pada siswa. 

- 

g. Pengkondisian kelas 

selama pembelajaran 

(keterampilan mengelola 

kelas) 

 

 

 

 

1. Pengelolaan waktu 

pembelajaran tepat 

sesuai alokasi waktu 

yang direncanakan. 

 

2 

2. Kehangatan dan 

keantuasian dalam 

mengajar. 

 

3. Memelihara kegiatan 

kelompok agar 

berjalan lancar. 

- 

4. Mengatasi tingkah 

laku yang 

menimbulkan 

masalah. 

- 

h. Mengajar dalam 

kelompok kecil) 

Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan. 

1. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi 

- 2 

2. Mengorganisasikan 

kegiatan 

pembelajaran  

- 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

3. Membimbing dan 

memudahkan proses 

belajar 

 

4. Merencanakan dan 

melakukan 

pembelajaran 

 

i   Memberikan penguatan 

kepada hasil perkerjaan 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

 

1. Memberikan 

penguatan verbal 

maupun secara 

gestural. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2. Menghindari respon 

negatif terhadapan 

jawaban siswa 

 

3. Penguatan yang 

diberikan sesuai 

dengan perilaku siswa 

- 

4. Kesegaran dan variasi 

dalam memberikan 

penguatan. 

- 

j. Mengelola produk hasil 

kreativitas siswa. 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

 

1. Memberikan 

penjelasan secara jelas 

dan runtut prosedur  

pameran 

- 

2 2. Menyediakan tempat 

pajang. 

 

3. Memberikan 

bimbingan siswa 

dalam memamerkan 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

produk kreativitas. 

4. Membimbing siswa 

dalam melakukan 

penilaian terhadap 

hasil produk kreatif. 

- 

k. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran). 

 

1. Memberi umpan balik 

pada siswa. 

 3 

2. Menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

 

3. Memberikan soal 

evaluasi 

 

4. Memberikan tindak 

lanjut 

- 

JUMLAH SKOR 27 

 

 

 

Senin, 4 Februari 2013 

Observer, 

    

 

Siti Mubarokah, S.Pd. 

NIP 19680820 200601 2 019 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus II 

Penerapan Strategi Pembelajaran Kreatif Produktif Melalui Media Audio Visual 

Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang 

 

Nama Guru  : Arief Juang Nugraha 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Kota Semarang. 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : Perumusan Dasar Negara 

Hari/Tanggal :  Senin, 11 Februari 2013  

Petunjuk :  

i. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan descriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

ii. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan. 

iii. Kriteria Penyekoran : 

Skor Penjelasan 

4 Jika semua deskriptor  tampak  

3 Jika hanya 3 deskriptor yang tampak  

2 Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

0 Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

                                                            (Depdiknas 45 : 2008) 

INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

a. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

1. Menyampaikan salam  

4 2. Melakukan doa  

3. Mengkondisikan  
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

pembelajaran) 

 

kelas 

4. Mempersiapkan 

media pembelajaran 

audio visual berupa 

video pembelajaran. 

 

b. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya);  

1. Melakukan 

apersepsi. 

 

4 

2. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

3. Menyampaikan 

alokasi waktu 

pembelajaran 

 

4. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran kreatif 

produktif. 

 

c. Menyampaikan materi 

(keterampilan 

menjelaskan);  

 

1. Menjelaskan  materi 

relevan dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

3 

2. Menjelaskan materi 

berfokus pada inti 

pelajaran 

 

3. Penjelasan guru 

disertai dengan 

contoh yang konkret. 

- 

4. Memberi 

kesempatan pada 

siswa untuk 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

merespon penjelasan 

guru. 

d. Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaan pada siswa 

(keterampilan bertanya) 

 

 

1. Pengungkapan 

pertanyaan secara 

jelas dan singkat. 

 

3 

 

 

 

2. Pemberian waktu 

berfikir pada siswa. 

 

3. Pertanyaan ditujukan 

kepada seluruh kelas. 

 

4. Pemberian acuan 

dalam menjawab. 

- 

e. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam 

menganilisis masalah dan 

menghasilkan produk 

kreatif.. (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

 

1. Mengatur 

pembentukan 

kelompok secara 

tingkat intelegensi, 

jumlah dan posisi 

tempat duduk 

 

3 

2. Memusatkan 

perhatian pada siswa 

dengan memperjelas 

masalah atau uraian 

pendapat. 

 

3. Memberi 

kesempatan untuk 

meningkatkan 

partisipasi siswa 

dalam kelompok 

untuk menganilis 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

masalah dan 

menghasilkan 

produk kreativitas. 

4. Menutup diskusi 

mencakup membuat 

rangkuman, 

mengemukakan 

tindak lanjut, dan 

menilai proses serta 

hasil diskusi. 

- 

f. Melakukan variasi dalam 

proses pembelajaran 

(keterampilan melakukan 

variasi);  

 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi 

variasi suara, mimik 

dan pemusatan 

perhatian, pemberian 

kesenyapan, gestural, 

perubahan posisi, 

pemusatan perhatian 

dan kontak pandang. 

 4 

2. Adanya variasi 

penggunaan media 

dan bahan ajar 

berupa media audio 

visual dan buku ajar. 

 

3. Adanya variasi dalam 

pola interaksi seperti 

klasikal, kelompok 

maupun 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

perseorangan. 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan 

informasi menelaah 

materi dan 

memberikan latihan 

pada siswa. 

 

g. Pengkondisian kelas 

selama pembelajaran 

(keterampilan mengelola 

kelas) 

 

 

 

 

1. Pengelolaan waktu 

pembelajaran tepat 

sesuai alokasi waktu 

yang direncanakan. 

 

2 

2. Kehangatan dan 

keantuasian dalam 

mengajar. 

 

3. Memelihara kegiatan 

kelompok agar 

berjalan lancar. 

- 

4. Mengatasi tingkah 

laku yang 

menimbulkan 

masalah. 

- 

h. Mengajar dalam 

kelompok kecil) 

Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan. 

1. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi 

- 

3 
2. Mengorganisasikan 

kegiatan 

pembelajaran  
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

3. Membimbing dan 

memudahkan proses 

belajar. 

 

4. Merencanakan dan 

melakukan 

pembelajaran 

 

i. Memberikan penguatan 

kepada hasil perkerjaan 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

 

1. Memberikan 

penguatan verbal 

maupun secara 

gestural. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2. Menghindari respon 

negatif terhadapan 

jawaban siswa 

 

3. Penguatan yang 

diberikan sesuai 

dengan perilaku 

siswa 

 

4. Kesegaran dan 

variasi dalam 

memberikan 

penguatan. 

 

j. Mengelola produk hasil 

kreativitas siswa. 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Memberikan 

penjelasan secara 

jelas dan runtut 

prosedur  pameran 

 

3 
2. Menyediakan tempat 

pajang. 

 

3. Memberikan  
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

bimbingan siswa 

dalam memamerkan 

produk kreativitas. 

4. Membimbing siswa 

dalam melakukan 

penilaian terhadap 

hasil produk kreatif. 

- 

k.   Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran). 

 

1. Memberi umpan balik 

pada siswa. 

  

 

 

 

4 

2. Menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

 

3. Memberikan soal 

evaluasi 

 

4. Memberikan tindak 

lanjut 

 

JUMLAH SKOR 37 

 

 

 

Senin, 11 Februari 2013 

Observer, 

    

 

Siti Mubarokah, S.Pd. 

NIP 19680820 200601 2 019 
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PEDOMAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Siklus III 

Penerapan Strategi Pembelajaran Kreatif Produktif Melalui Media Audio Visual 

Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS 

 Siswa Kelas V SDN Bringin 02 Kota Semarang 

 

Nama Guru  : Arief Juang Nugraha 

Sekolah  : SDN Bringin 02 Kota Semarang. 

Kelas/Semester : V (Lima)/ II (Dua) 

 Pokok bahasan    : Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal :  Selasa, 12 Februari 2013  

Petunjuk :  

i. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan descriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

ii. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan indikator 

pengamatan. 

iii. Kriteria Penyekoran : 

Skor Penjelasan 

4 Jika semua deskriptor  tampak  

3 Jika hanya 3 deskriptor yang tampak  

2 Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

0 Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

                                                            (Depdiknas 45 : 2008) 

INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

a. Mempersiapkan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

1. Menyampaikan 

salam 

 4 

2. Melakukan doa  
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

pembelajaran) 

 

3. Mengkondisikan 

kelas 

 

4. Mempersiapkan 

media pembelajaran 

audio visual berupa 

video pembelajaran. 

 

 

b. Melakukan kegiatan awal 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pembelajaran, 

keterampilan bertanya);  

1. Melakukan 

apersepsi. 

 

4 

2. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

3. Menyampaikan 

alokasi waktu 

pembelajaran 

 

4. Menyampaikan 

langkah-langkah 

pembelajaran kreatif 

produktif. 

 

c. Menyampaikan materi 

(keterampilan 

menjelaskan);  

 

1. Menjelaskan  materi 

relevan dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

4 

2. Menjelaskan materi 

berfokus pada inti 

pelajaran 

 

3. Penjelasan guru 

disertai dengan 

contoh yang konkret. 

 

4. Memberi 

kesempatan pada 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

siswa untuk 

merespon penjelasan 

guru. 

d. Menyampaikan 

permasalahan atau 

pertanyaan pada siswa 

(keterampilan bertanya) 

 

1. Pengungkapan 

pertanyaan secara 

jelas dan singkat. 

 

4 

 

 

 

 

2. Pemberian waktu 

berfikir pada siswa. 

 

3. Pertanyaan ditujukan 

kepada seluruh kelas. 

 

4. Pemberian acuan 

dalam menjawab. 

 

e. Membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

kelompoknya dalam 

menganilisis masalah dan 

menghasilkan produk 

kreatif. (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil);  

1. Mengatur 

pembentukan 

kelompok secara 

tingkat intelegensi, 

jumlah dan posisi 

tempat duduk 

 

4 

2. Memusatkan 

perhatian pada siswa 

dengan memperjelas 

masalah atau uraian 

pendapat. 

 

3. Memberi 

kesempatan untuk 

meningkatkan 

partisipasi siswa 

dalam kelompok 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

untuk menganilis 

masalah dan 

menghasilkan 

produk kreativitas. 

4. Menutup diskusi 

mencakup membuat 

rangkuman, 

mengemukakan 

tindak lanjut, dan 

menilai proses serta 

hasil diskusi. 

 

f. Melakukan variasi dalam 

proses pembelajaran 

(keterampilan melakukan 

variasi);  

 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi 

variasi suara, mimik 

dan pemusatan 

perhatian, pemberian 

kesenyapan, gestural, 

perubahan posisi, 

pemusatan perhatian 

dan kontak pandang. 

 

4 

2. Adanya variasi 

penggunaan media 

dan bahan ajar 

berupa media audio 

visual dan buku ajar. 

 

3. Adanya variasi dalam 

pola interaksi seperti 

klasikal, kelompok 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

maupun 

perseorangan. 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan 

informasi menelaah 

materi dan 

memberikan latihan 

pada siswa. 

 

g. Pengkondisian kelas 

selama pembelajaran 

(keterampilan mengelola 

kelas) 

 

 

 

 

1. Pengelolaan waktu 

pembelajaran tepat 

sesuai alokasi waktu 

yang direncanakan. 

 

3 

2. Kehangatan dan 

keantuasian dalam 

mengajar. 

 

3. Memelihara kegiatan 

kelompok agar 

berjalan lancar. 

- 

4. Mengatasi tingkah 

laku yang 

menimbulkan 

masalah. 

 

h. Mengajar dalam 

kelompok kecil) 

Keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan. 

1. Mengadakan 

pendekatan secara 

pribadi 

 

4 

2. Mengorganisasikan 

kegiatan 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

pembelajaran  

3. Membimbing dan 

memudahkan proses 

belajar. 

 

4. Merencanakan dan 

melakukan 

pembelajaran 

 

i. Memberikan penguatan 

kepada hasil perkerjaan 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

 

1. Memberikan 

penguatan verbal 

maupun secara 

gestural. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2. Menghindari respon 

negatif terhadapan 

jawaban siswa 

 

3. Penguatan yang 

diberikan sesuai 

dengan perilaku 

siswa 

 

4. Kesegaran dan 

variasi dalam 

memberikan 

penguatan. 

 

j. Mengelola produk hasil 

kreativitas siswa. 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

 

1. Memberikan 

penjelasan secara 

jelas dan runtut 

prosedur  pameran 

 

3 

2. Menyediakan tempat 

pajang. 
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INDIKATOR DESKRIPTOR 
Skor 

Tampak Jumlah 

3. Memberikan 

bimbingan siswa 

dalam memamerkan 

produk kreativitas. 

 

4. Membimbing siswa 

dalam melakukan 

penilaian terhadap 

hasil produk kreatif. 

- 

k. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pembelajaran). 

 

1. Memberi umpan balik 

pada siswa. 

 

4 

2. Menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

 

3. Memberikan soal 

evaluasi 

 

4. Memberikan tindak 

lanjut 

 

JUMLAH SKOR 42 

 

 

Selasa, Februari 2013 

Observer, 

    

 

Siti Mubarokah, S.Pd. 

NIP 19680820 200601 2 019 
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Hasil Belajar Siklus I, II Dan III 

No Nama Siswa 
Hasil Belajar Siklus 

I II III 

1 Abiyyuda Daffa S. 65 85 60 

2 Anggun Pertiwi 65 75 85 

3 Fanisa Riska Rahma 50 75 75 

4 Farah Putri Prabowo 90 90 100 

5 Gadhing Puthien S. 75 70 80 

6 Ghefira Nur Fatimah 65 90 75 

7 Ilyas Kurnia Ramadhan 90 90 100 

8 Kharisma Nurfitria 80 75 85 

9 Melinda Chairunisa 25 35 45 

10 Miftakul Arifin 70 35 80 

11 Mochamad Ajik 65 40 70 

12 Mohammad Almas 80 85 80 

13 Mohammad Faishal 80 85 100 

14 Mohammad Rifky 75 95 85 

15 Muji Haryanto 40 85 90 

16 Nadia Muna Erliza 80 45 85 

17 Nadya Febrilia 75 95 90 

18 Naufal Dwika 65 75 85 

19 Noer Indira Majestica 70 90 80 

20 Novian Fajar P. 25 45 60 

21 Nur Athoilah M. 35 70 80 

22 Lhutfatul Barihah 60 70 75 

23 Nur Syifa Asmanah 45 70 75 

24 Rifki Bagus P 75 35 45 

25 Safira Julia Putri 70 70 85 

26 Setia Hanif 65 90 85 
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No Nama Siswa 
Hasil Belajar Siklus 

I II III 

27 Vigo Cahya Armaja 65 95 80 

28 Dimas Nur Cahyo 40 45 60 

29 Rizka Oktaviyati 30 70 75 

30 David Tri Anggoro 45 50 70 

31 Syaiful Rizal Sidiq 60 85 85 

32 Sekar Ode Narendra 75 95 100 

33 Nur Fitrianan Indraswari 65 75 80 

34 Virgiawan Bagaskara 60 60 60 

35 Berliani Christi 70 90 95 

36 Inea Nur Oktaviyati 85 95 90 

37 Herdina Elok Azahra 85 90 100 

38 Renditia Wiki A. 80 80 80 

39 Annisha Safira 55 95 85 

40 Alifia Hidayanti 50 90 90 

41 M. Eriyanto 40 55 80 

     

 

JUMLAH 2585 3035 3285 

 

RATA-RATA 63,04 74,02 80,12 

 

NILAI TERTINGGI 90 95 100 

 

NILAI TERENDAH 25 35 45 

  
JUMLAH SISWA TUNTAS 26 31 35 

  
JUMLAH SISWA TIDAK TUNTAS 15 10 6 

  
PERSENTASE KETUNTASAN 63 % 76 % 85 % 

 

Keterangan :  

 nilai tidak tuntas 

 nilai telah tuntas 
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Hasil Penilaian Produk Siklus I, II, dan III 

Siklus I 

No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Kelompok 1 3 2 2 1 2 12 80 Baik 

2 Kelompok 2 3 3 2 1 1 10 67 Cukup 

3 Kelompok 3 2 2 2 1 2 9 60 Cukup 

4 Kelompok 4 3 3 3 1 3 13 87 Baik 

5 Kelompok 5 2 2 2 1 2 9 60 Cukup 

6 Kelompok 6 3 2 2 1 3 11 73 Baik 

7 Kelompok 7 2 3 2 1 2 10 67 Cukup 

8 Kelompok 8 3 2 2 1 3 11 73 Baik 

 Rata-rata 10,6 71 Baik 

 

Siklus II 

No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Kelompok 1 3 3 1 3 3 13 87 Baik 

2 Kelompok 2 3 2 2 2 2 11 73 Baik 

3 Kelompok 3 2 3 2 1 3 11 73 Baik 

4 Kelompok 4 3 2 3 3 2 13 87 Baik 

5 Kelompok 5 3 3 3 2 3 14 93 Sangat Baik 

6 Kelompok 6 3 3 2 2 2 12 80 Baik 

7 Kelompok 7 3 3 1 1 2 10 67 Cukup 

8 Kelompok 8 3 3 2 1 2 11 73 Baik 

 Rata-rata 11,9 79,1 Baik 
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Siklus III 

No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Kelompok 1 3 3 2 2 3 13 87 Baik 

2 Kelompok 2 3 2 2 2 2 11 73 Baik 

3 Kelompok 3 3 3 1 1 3 11 73 Baik 

4 Kelompok 4 3 2 3 3 3 14 93 Sangat Baik  

5 Kelompok 5 3 2 3 2 3 13 87 Baik 

6 Kelompok 6 3 3 2 2 2 12 80 Baik 

7 Kelompok 7 3 3 2 2 2 12 80 Baik 

8 Kelompok 8 3 3 2 3 2 13 87 Baik 

 Rata-rata 12,3 82,5 Baik 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Nama Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Abiyyuda Daffa S. 3 3 2 2 1 2 2 15 cukup 

2 Anggun Pertiwi 4 2 2 3 2 3 2 18 baik 

3 Fanisa Riska Rahma 4 3 2 3 2 3 2 19 baik 

4 Farah Putri Prabowo 4 4 3 3 3 3 3 23 baik 

5 Gadhing Puthien S. 4 3 2 2 1 3 2 17 cukup 

6 Ghefira Nur Fatimah 4 3 3 2 3 3 3 21 baik 

7 Ilyas Kurnia Ramadhan 4 4 3 3 3 3 3 23 baik 

8 Kharisma Nurfitria 4 2 2 2 2 3 2 17 cukup 

9 Melinda Chairunisa 3 1 1 1 1 2 1 10 kurang 

10 Miftakul Arifin 4 1 1 2 1 3 2 14 cukup 

11 Mochamad Ajik 3 3 2 2 2 3 2 17 cukup 

12 Mohammad Almas 3 4 3 3 3 3 3 22 baik 

13 Mohammad Faishal 4 4 2 3 3 3 3 22 baik 

14 Mohammad Rifky  3 2 2 2 1 3 2 15 cukup 

15 Muji Haryanto 4 1 1 2 1 2 2 13 cukup 

16 Nadia Muna Erliza 4 4 3 3 2 3 3 22 baik 

17 Nadya Febrilia  4 4 2 3 2 3 2 15 cukup 

18 Naufal Dwika 4 2 2 2 1 3 2 16 cukup 

19 Noer Indira Majestica 4 2 2 3 1 3 2 17 cukup 
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No Nama Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

20 Novian Fajar P. 3 2 2 2 1 2 1 13 cukup 

21 Nur Athoilah M. 4 1 2 2 1 2 1 13 cukup 

22 Lhutfatul Barihah 3 2 2 2 1 3 2 15 cukup 

23 Nur Syifa Asmanah 4 2 2 3 2 3 2 18 baik 

24 Rifki Bagus P 4 2 2 3 2 3 2 18 baik 

25 Safira Julia Putri 4 3 2 3 2 3 2 19 baik 

26 Setia Hanif 4 2 2 3 2 3 2 18 baik 

27 Vigo Cahya Armaja 4 2 2 2 1 2 2 15 cukup 

28 Dimas Nur Cahyo 3 2 1 2 1 2 1 11 kurang 

29 Rizka Oktaviyati 4 3 2 2 2 2 2 17 cukup 

30 David Tri Anggoro 3 2 2 2 1 2 1 13 cukup 

31 Syaiful Rizal Sidiq 4 3 2 2 1 3 2 17 cukup 

32 Sekar Ode Narendra 4 4 3 3 3 3 3 23 baik 

33 Nur Fitrianan Indraswari 4 3 2 3 2 3 2 19 baik 

34 Virgiawan Bagaskara 3 2 1 2 1 2 2 13 cukup 

35 Berliani Christi 4 4 3 3 3 3 3 23 baik 

36 Inea Nur Oktaviyati 4 4 3 3 2 3 3 22 baik 

37 Herdina Elok Azahra 4 4 3 3 3 3 3 23 baik 

38 Renditia Wiki A. 4 2 2 3 2 3 2 18 baik 

39 Annisha Safira 4 3 2 3 2 3 2 19 baik 

40 Alifia Hidayanti 4 3 1 2 1 3 1 15 cukup 
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No Nama Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

41 M. Eriyanto 3 1 1 2 1 2 1 11 kurang 

    

           JUMLAH 153 108 84 101 72 112 86 716 

   RATA-RATA 3,7 2,6 2,0 2,5 1,8 2,7 2,1 17,4 

   KATEGORI Cukup 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Nama Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Abiyyuda Daffa S. 4 2 3 2 2 2 2 17 cukup 

2 Anggun Pertiwi 4 3 4 3 2 3 3 22 baik 

3 Fanisa Riska Rahma 4 3 3 3 2 3 3 21 Baik 

4 Farah Putri Prabowo 4 4 4 4 3 4 4 27 sangat baik 

5 Gadhing Puthien S. 4 3 4 4 2 4 4 25 sangat baik 

6 Ghefira Nur Fatimah 4 3 4 4 3 4 3 25 sangat baik 

7 Ilyas Kurnia Ramadhan 4 4 4 4 3 4 4 27 sangat baik 

8 Kharisma Nurfitria 4 3 3 3 2 3 3 21 Baik 

9 Melinda Chairunisa 4 1 1 2 2 2 2 14 Cukup 

10 Miftakul Arifin 4 3 3 3 2 2 3 20 Baik 

11 Mochamad Ajik 4 1 4 3 2 3 3 20 Baik 

12 Mohammad Almas 4 3 4 4 3 4 3 25 sangat baik 

13 Mohammad Faishal 4 3 4 4 3 4 3 25 sangat baik 

14 Mohammad Rifky  3 2 3 3 2 2 3 18 Baik 

15 Muji Haryanto 3 2 3 2 2 2 2 16 Cukup 

16 Nadia Muna Erliza 4 3 4 4 3 4 3 25 baik 

17 Nadya Febrilia  4 3 3 4 2 3 3 22 Baik 

18 Naufal Dwika 4 3 3 3 2 2 3 20 Baik 

19 Noer Indira Majestica 4 3 3 3 2 3 3 21 Baik 
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No Nama Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

20 Novian Fajar P. 3 2 1 1 2 2 2 13 Cukup 

21 Nur Athoilah M. 3 2 3 2 2 2 3 17 Cukup 

22 Lhutfatul Barihah 4 3 3 3 2 2 3 20 Baik 

23 Nur Syifa Asmanah 4 2 4 3 2 3 3 21 Baik 

24 Rifki Bagus P 4 3 3 3 2 2 3 20 Baik 

25 Safira Julia Putri 4 3 4 4 3 3 3 24 sangat baik 

26 Setia Hanif 4 3 3 3 2 3 2 20 Baik 

27 Vigo Cahya Armaja 4 2 2 2 2 3 3 18 Baik 

28 Dimas Nur Cahyo 3 1 2 2 2 2 2 14 Cukup 

29 Rizka Oktaviyati 4 3 3 3 2 3 3 21 Baik 

30 David Tri Anggoro 4 1 2 2 2 2 2 15 Cukup 

31 Syaiful Rizal Sidiq 4 3 4 2 2 3 3 21 Baik 

32 Sekar Ode Narendra 4 3 4 4 3 4 4 26 sangat baik 

33 Nur Fitrianan Indraswari 4 3 4 4 2 3 3 23 Baik 

34 Virgiawan Bagaskara 4 2 4 2 2 2 2 18 Baik 

35 Berliani Christi 4 3 4 4 3 4 3 25 sangat baik 

36 Inea Nur Oktaviyati 4 3 4 4 3 4 3 25 sangat baik 

37 Herdina Elok Azahra 4 3 4 4 3 4 4 26 sangat baik 

38 Renditia Wiki A. 4 2 4 3 2 2 3 20 Baik 

39 Annisha Safira 4 3 4 4 2 3 3 23 Baik 

40 Alifia Hidayanti 4 3 3 3 2 3 3 21 Baik 
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No Nama Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

41 M. Eriyanto 3 2 2 2 2 2 2 15 Cukup 

    

           JUMLAH 158 107 135 126 93 127 119 865 

   RATA-RATA 3,8 2,6 3,2 3,0 2,2 3,09 2,9 21,09 

   KATEGORI Baik 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No Nama Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Abiyyuda Daffa S. 4 3 1 3 2 2 2 17 cukup 

2 Anggun Pertiwi 4 3 4 3 2 3 3 22 baik 

3 Fanisa Riska Rahma 4 4 3 4 2 3 3 23 baik 

4 Farah Putri Prabowo 4 4 4 4 4 4 4 28 sangat baik 

5 Gadhing Puthien S. 4 3 4 4 4 4 4 27 sangat baik 

6 Ghefira Nur Fatimah 4 3 4 4 4 4 4 27 sangat baik 

7 Ilyas Kurnia Ramadhan 4 4 4 4 4 4 4 28 sangat baik 

8 Kharisma Nurfitria 4 3 3 4 2 3 3 22 baik 

9 Melinda Chairunisa 4 1 1 2 2 2 2 14 cukup 

10 Miftakul Arifin 4 3 4 4 2 3 3 23 baik 

11 Mochamad Ajik 4 3 4 4 2 3 2 22 baik 

12 Mohammad Almas 4 3 4 4 4 4 4 27 sangat baik 

13 Mohammad Faishal 4 4 4 4 4 4 4 28 sangat baik 

14 Mohammad Rifky  4 3 3 4 2 4 3 23 baik 

15 Muji Haryanto 4 2 3 3 2 2 3 19 baik 

16 Nadia Muna Erliza 4 4 4 3 3 4 4 26 sangat baik 

17 Nadya Febrilia  4 3 4 3 3 4 4 25 sangat baik 

18 Naufal Dwika 4 3 4 3 3 4 3 24 sangat baik 

19 Noer Indira Majestica 4 3 4 3 2 4 3 23 baik 
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No Nama Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

20 Novian Fajar P. 3 2 1 2 2 2 2 14 cukup 

21 Nur Athoilah M. 4 3 3 3 2 3 2 20 baik 

22 Lhutfatul Barihah 4 3 3 4 3 3 3 23 baik 

23 Nur Syifa Asmanah 4 3 4 4 3 3 3 24 sangat baik 

24 Rifki Bagus P 4 3 3 3 2 3 3 21 baik 

25 Safira Julia Putri 4 3 4 3 2 4 3 23 baik 

26 Setia Hanif 3 3 4 4 3 3 3 23 baik 

27 Vigo Cahya Armaja 4 3 4 3 2 3 3 22 baik 

28 Dimas Nur Cahyo 4 2 2 3 2 2 3 18 baik 

29 Rizka Oktaviyati 4 3 4 4 2 4 3 24 sangat baik 

30 David Tri Anggoro 3 2 2 3 2 2 2 16 cukup 

31 Syaiful Rizal Sidiq 4 3 3 3 2 3 3 21 baik 

32 Sekar Ode Narendra 4 4 4 4 4 4 4 28 sangat baik 

33 Nur Fitrianan Indraswari 4 3 4 4 3 3 4 25 sangat baik 

34 Virgiawan Bagaskara 4 2 4 4 2 3 3 22 baik 

35 Berliani Christi 4 4 4 4 4 4 4 28 sangat baik 

36 Inea Nur Oktaviyati 4 4 4 4 4 4 4 28 sangat baik 

37 Herdina Elok Azahra 4 4 4 4 4 4 4 28 sangat baik 

38 Renditia Wiki A. 4 3 3 4 3 4 3 24 sangat baik 

39 Annisha Safira 4 4 4 4 3 4 4 27 sangat baik 

40 Alifia Hidayanti 4 3 3 4 3 3 3 23 baik 
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No Nama Siswa 
Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

41 M. Eriyanto 4 3 3 3 2 4 3 22 baik 

                      

  JUMLAH 161 126 140 145 113 137 131 953   

  RATA-RATA 3,9 3,07 3,4 3,5 2,7 3,3 3,2 23,24   

  KATEGORI Baik 
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Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus I 

No Nama Siswa 
Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Abiyyuda Daffa S. 2 2 2 2 1 3 4 1 17 cukup 

2 Anggun Pertiwi 2 3 2 2 1 3 4 2 19 cukup 

3 Fanisa Riska Rahma 2 3 2 3 1 3 4 2 20 baik 

4 Farah Putri Prabowo 3 4 3 4 2 3 4 3 26 baik 

5 Gadhing Puthien S. 2 3 2 3 2 3 4 3 25 baik 

6 Ghefira Nur Fatimah 2 3 2 3 2 3 4 3 22 baik 

7 Ilyas Kurnia Ramadhan 3 3 3 4 2 4 4 3 26 baik 

8 Kharisma Nurfitria 3 2 2 2 1 3 4 1 18 cukup 

9 Melinda Chairunisa 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

10 Miftakul Arifin 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

11 Mochamad Ajik 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

12 Mohammad Almas 2 3 3 3 2 4 4 2 23 baik 

13 Mohammad Faishal 3 4 2 3 2 4 4 2 24 baik 

14 Mohammad Rifky  2 2 2 2 2 3 4 2 19 cukup 
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No Nama Siswa 
Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Muji Haryanto 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

16 Nadia Muna Erliza 3 4 3 3 2 4 4 3 26 baik 

17 Nadya Febrilia  2 3 2 2 2 3 4 2 20 baik 

18 Naufal Dwika 2 2 2 2 1 3 4 1 17 cukup 

19 Noer Indira Majestica 2 2 2 2 2 3 4 2 19 cukup 

20 Novian Fajar P. 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

21 Nur Athoilah M. 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

22 Lhutfatul Barihah 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

23 Nur Syifa Asmanah 2 2 2 2 1 3 4 1 17 cukup 

24 Rifki Bagus P 2 2 2 2 1 3 4 1 17 cukup 

25 Safira Julia Putri 3 2 2 2 2 3 4 2 20 baik 

26 Setia Hanif 2 2 2 2 2 3 4 1 18 cukup 

27 Vigo Cahya Armaja 2 2 2 2 1 3 4 1 17 cukup 

28 Dimas Nur Cahyo 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

29 Rizka Oktaviyati 2 2 2 2 1 3 4 2 18 cukup 
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No Nama Siswa 
Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

30 David Tri Anggoro 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

31 Syaiful Rizal Sidiq 2 2 2 2 1 3 4 1 17 cukup 

32 Sekar Ode Narendra 3 2 3 3 2 4 4 3 24 baik 

33 Nur Fitrianan Indraswari 2 2 2 2 2 3 4 1 18 cukup 

34 Virgiawan Bagaskara 2 2 2 2 2 3 4 1 18 cukup 

35 Berliani Christi 3 3 2 3 2 3 4 3 23 baik 

36 Inea Nur Oktaviyati 2 3 2 3 2 4 4 3 23 baik 

37 Herdina Elok Azahra 2 4 3 4 2 3 4 3 25 baik 

38 Renditia Wiki A. 2 2 2 2 2 3 4 1 18 cukup 

39 Annisha Safira 2 3 2 3 2 3 4 2 22 baik 

40 Alifia Hidayanti 2 2 2 2 1 3 4 1 17 cukup 

41 M. Eriyanto 2 1 2 2 1 3 4 1 16 cukup 

  JUMLAH 90 110 88 98 59 129 164 68 806   

  RATA-RATA 2,2 2,7 2,1 2,4 1,43 3,1 4 1,7 19,6   

  KATEGORI  Cukup   
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Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus II 

No Nama Siswa 
Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Abiyyuda Daffa S. 2 2 2 2 2 3 4 2 19 cukup 

2 Anggun Pertiwi 3 2 2 3 3 3 4 2 22 baik 

3 Fanisa Riska Rahma 3 3 2 4 3 3 4 1 23 baik 

4 Farah Putri Prabowo 4 4 4 3 3 3 4 3 28 sangat baik 

5 Gadhing Puthien S. 3 3 3 3 3 3 4 2 24 baik 

6 Ghefira Nur Fatimah 4 4 3 4 3 4 4 3 29 sangat baik 

7 Ilyas Kurnia Ramadhan 4 4 4 4 3 4 4 3 30 sangat baik 

8 Kharisma Nurfitria 3 3 2 3 3 3 4 2 23 baik 

9 Melinda Chairunisa 2 2 2 2 3 3 4 1 19 cukup 

10 Miftakul Arifin 2 2 2 3 2 3 4 1 19 cukup 

11 Mochamad Ajik 2 3 3 4 2 3 4 2 23 baik 

12 Mohammad Almas 4 4 4 3 3 3 4 3 28 sangat baik 

13 Mohammad Faishal 3 4 4 4 3 4 4 2 28 sangat baik 

14 Mohammad Rifky  2 2 3 3 2 3 4 2 21 baik 
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No Nama Siswa 
Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Muji Haryanto 2 2 2 2 2 3 4 2 19 cukup 

16 Nadia Muna Erliza 4 4 4 4 3 4 4 3 30 sangat baik 

17 Nadya Febrilia  3 3 3 3 3 3 4 2 24 baik 

18 Naufal Dwika 3 3 3 4 3 4 4 3 27 baik 

19 Noer Indira Majestica 3 2 3 3 2 3 4 2 22 baik 

20 Novian Fajar P. 2 1 2 2 2 3 4 1 17 cukup 

21 Nur Athoilah M. 3 2 2 2 2 3 4 1 19 cukup 

22 Lhutfatul Barihah 3 2 2 2 2 3 4 1 19 cukup 

23 Nur Syifa Asmanah 3 3 3 3 2 3 4 2 23 baik 

24 Rifki Bagus P 3 2 2 3 2 3 4 2 21 baik 

25 Safira Julia Putri 3 3 3 3 3 4 4 2 25 baik 

26 Setia Hanif 3 3 3 3 2 3 4 1 22 baik 

27 Vigo Cahya Armaja 2 2 2 3 2 3 4 1 19 cukup 

28 Dimas Nur Cahyo 2 2 2 2 2 3 3 1 17 cukup 

29 Rizka Oktaviyati 3 2 2 3 2 3 4 1 20 baik 
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No Nama Siswa 
Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

30 David Tri Anggoro 2 2 2 3 2 3 4 1 19 cukup 

31 Syaiful Rizal Sidiq 3 2 2 3 2 3 4 1 20 baik 

32 Sekar Ode Narendra 4 4 4 4 3 3 4 3 29 baik 

33 Nur Fitrianan Indraswari 3 2 2 3 2 3 4 1 20 baik 

34 Virgiawan Bagaskara 2 2 2 3 2 3 4 1 19 cukup 

35 Berliani Christi 4 4 4 3 3 4 4 2 28 sangat baik 

36 Inea Nur Oktaviyati 4 4 4 3 3 3 4 3 28 sangat baik 

37 Herdina Elok Azahra 4 4 3 3 3 3 4 3 27 baik 

38 Renditia Wiki A. 3 2 2 3 2 3 4 1 20 baik 

39 Annisha Safira 3 3 3 3 2 3 4 3 24 baik 

40 Alifia Hidayanti 3 2 3 3 2 3 4 2 22 baik 

41 M. Eriyanto 2 2 2 3 2 3 4 1 19 cukup 

  JUMLAH 118 111 111 127 100 130 163 76 936   

  RATA-RATA 2,87 2,70 2,70 3,09 2,43 3,17 3,97 1,85 22,82   

  KATEGORI  Baik   
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Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus III 

No Nama Siswa 
Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Abiyyuda Daffa S. 2 2 2 2 2 3 4 1 18 cukup 

2 Anggun Pertiwi 3 4 4 3 3 3 4 3 27 baik 

3 Fanisa Riska Rahma 3 3 3 4 3 3 4 3 26 baik 

4 Farah Putri Prabowo 4 4 4 4 4 4 4 3 31 sangat baik 

5 Gadhing Puthien S. 4 4 4 4 3 3 4 4 30 sangat baik 

6 Ghefira Nur Fatimah 4 4 4 4 3 3 4 3 29 sangat baik 

7 Ilyas Kurnia Ramadhan 4 4 4 4 4 4 4 4 32 sangat baik 

8 Kharisma Nurfitria 3 2 3 3 3 3 4 2 23 baik 

9 Melinda Chairunisa 2 2 4 2 2 3 4 1 20 baik 

10 Miftakul Arifin 2 2 2 3 3 3 4 1 20 baik 

11 Mochamad Ajik 3 3 2 2 3 3 4 1 21 baik 

12 Mohammad Almas 2 4 2 4 4 3 4 3 26 baik 

13 Mohammad Faishal 4 4 4 4 4 3 4 4 31 sangat baik 

14 Mohammad Rifky  2 3 2 2 2 3 4 2 20 baik 
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No Nama Siswa 
Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Muji Haryanto 2 2 2 3 2 3 4 2 20 baik 

16 Nadia Muna Erliza 4 4 4 4 4 3 4 4 31 sangat baik 

17 Nadya Febrilia  3 4 4 4 3 4 4 3 29 baik 

18 Naufal Dwika 4 4 4 4 3 4 4 4 31 sangat baik 

19 Noer Indira Majestica 3 3 3 4 3 3 4 3 26 baik 

20 Novian Fajar P. 2 1 2 2 2 3 4 1 17 cukup 

21 Nur Athoilah M. 2 2 2 3 2 3 4 1 19 cukup 

22 Lhutfatul Barihah 3 2 2 3 2 3 4 2 21 baik 

23 Nur Syifa Asmanah 3 3 3 4 3 3 4 2 25 baik 

24 Rifki Bagus P 2 2 3 2 2 3 4 1 19 cukup 

25 Safira Julia Putri 3 4 4 4 3 3 4 3 28 sangat baik 

26 Setia Hanif 3 2 4 3 2 3 4 2 23 baik 

27 Vigo Cahya Armaja 3 2 3 3 2 3 4 1 21 baik 

28 Dimas Nur Cahyo 2 2 2 3 2 3 4 2 20 baik 

29 Rizka Oktaviyati 3 3 3 3 2 3 4 2 23 baik 
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No Nama Siswa 
Indikator Karakter Siswa 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 

30 David Tri Anggoro 2 2 3 3 2 3 4 2 20 baik 

31 Syaiful Rizal Sidiq 3 3 3 3 3 3 4 2 24 baik 

32 Sekar Ode Narendra 4 4 4 4 4 4 4 4 32 sangat baik 

33 Nur Fitrianan Indraswari 3 3 3 4 3 3 4 3 26 baik 

34 Virgiawan Bagaskara 3 3 3 4 2 3 4 3 25 baik 

35 Berliani Christi 4 4 4 4 4 3 4 3 30 sangat baik 

36 Inea Nur Oktaviyati 3 4 4 4 4 4 4 4 31 sangat baik 

37 Herdina Elok Azahra 4 4 4 4 4 4 4 4 32 sangat baik 

38 Renditia Wiki A. 3 3 3 4 3 3 4 3 26 baik 

39 Annisha Safira 3 3 3 4 3 3 4 3 26 baik 

40 Alifia Hidayanti 3 3 3 4 3 4 4 2 25 baik 

41 M. Eriyanto 3 3 3 3 3 3 4 1 23 baik 

  JUMLAH 122 124 128 139 118 131 164 102 1028   

  RATA-RATA 2,97 3,02 3,12 3,39 2,87 3,19 4 2,48 25,07   

  KATEGORI  Baik   
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CATATAN LAPANGAN  

Selama Proses Pembelajaran IPS  dengan Menerapkan Strategi 

Pembelajaran Kreatif-Produktif pada Siswa Kelas V  

SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Siklus   : 1 (satu) 

Kelas/Semester : V/II  

Hari/ Tanggal  : 4 Februari 2013 

Materi  : Peranan penting BPUPKI dan PPKI dalam usaha 

persiapan kemerdekaan RI 

Tahap 

Pembelajaran 
Deskripsi Proses Pembelajaran 

Prakegiatan Pembelajaran dimulai pada pukul 09.30 WIB. Sebelumnya guru 

sudah mempersiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu LCD, laptop dan sound. Guru memulai 

pembelajaran dengan mengucapkan salam, “Selamat pagi anak-

anak, bagaimana kabarnya hari ini?”. Siswa menjawab, “Pagi 

Pak, baik Pak”. Setelah itu guru melakukan presensi dengan 

bertanya “Siapa teman kalian yang tidak bisa masuk pada hari 

ini ?”. Semua siswa hadir.  

Kegiatan Awal Sebelum pelajaran dimulai guru mengkondisikan kelas agar 

tidak ramai saat pembelajaran dimulai. 

Guru bertanya pada siswa“Pada pembelajaran yang lalu kita 

telah membahas bagaimana rakyat Indonesia berjuang meraih 

kemerdekaan. Siapa yang dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang 

berperan dalam kemerdekaan Indonesia?” Siswa menjawab 

“Moh Yamin, Soekarno, Moh Hatta” (siswa serentak menjawab 

dan memiliki pendapat yang berbeda-beda) Guru memberikan 

balikan “Iya semuanya benar, tetapi pada hari ini kita akan 

mempelajari tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. 

Bagaimana tokoh-tokoh Indonesia berjuang meraih dan 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia” 

Tahap 1. Orientasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, materi yang akan 

dipelajari serta langkah-langkah pembelajaran dengan tayangan 

slide dan siswa memperhatikannya. 
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Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 

Tahap 2. Eksplorasi 

Siswa mengamati media audio visual yang ditayangkan oleh 

guru berupa video pembelajaran tentang persiapan 

kemerdekaan Indonesia. Guru bertanya pada siswa “Siapakah 

yang pernah mendengar istilah “Vacuum of power? Apa yang 

dimaksud dengan vacum of power ? Siswa terdiam. Guru 

bertanya pada siswa “Nah, tugas kalian adalah mencari tahu 

makna dari vacum of power dan apa yang dilakukan oleh tokoh 

Indonesia dalam masa keadaan tersebut ?” Siswa melakukan 

eksplorasi terhadap masalah yang dikaji tentang persiapan 

kemerdekaan Indonesia dengan membaca buku ajar IPS kelas 

V. Siswa dibagi menjadi delapan kelompok (setiap kelompok 

terdiri atas 5 siswa secara heterogen) dan menempati tempat 

duduk yang telah disediakan guru. 

 

2. Elaborasi 

Tahap 3. Interpretasi 

Siswa mendiskusikan permasalahan yang diberikan guru. 

Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan tentang 

masalah yang dikaji tentang peranan penting BPUPKI dan 

PPKI dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Republik 

Indonesia. Tiap kelompok diberi lembar produk kelompok dan 

kertas berwarna . Kertas berwarna tersebut berfungsi sebagai 

tempat berkreasi siswa berdasarkan hasil pemahaman terhadap 

materi pada pembelajaran ini. Tiap kelompok diberikan kertas 

berwarna yang berbeda agar membedakan hasil pekerjaan dari 

masing-masing kelompok (hasil produk-kreatif). Setelah 

berdiskusi, selanjutnya setiap kelompok diharuskan menyajikan 

hasil pemahamannya di depan kelas satu persatu dengan 

caranya masing – masing sedangkan kelompok lain 

memberikan penilaian.  

Dalam pembuatan produk dan pengerjaan LKS guru selalu 

mengingatkan waktu yang tersisa. Karena kelompok tidak 

segera mengumpulkan hasil karyanya, guru memberi 

peringatan dengan membilang 1 sampai 10.  Setiap kelompok 

diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jawaban 

LKSnya. Setiap jawaban dari kelompok guru menawarkan 

kepada kelompok lain untuk menanggapi atau ada jawaban 

berbeda dari kelompok yang memaparkan jawabannya.  Guru 

memberikan penguatan kepada hasil pekerjaan siswa 

Tahap 4. Re-kreasi 

Kegiatan selanjutnya setelah mempresentasikan tugas kelompok 

adalah memajang hasil produk yang telah dibuat. Pada saat ini 

siswa ramai untuk memasang produknya di tempat pameran. 

Siswa sangat antusias untuk memasang produknya dan melihat 
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karya temannya. Sebelum kegiatan pemasangan produk 

kelompok guru menjelaskan aturan pameran. Setelah semua 

kelompok menempelkan produknya, siswa memberikan 

penilaian produk kelompok yang paling bagus dan lengkap 

dalam produk yang telah dibuat.   

3. Konfirmasi 

Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil presentasi 

kelompok dan mengadakan kegiatan tanya jawab. Siswa sangat 

antusias untuk menjawab. Kemudian siswa kembali ketempat 

duduk masing-masing. 

Kegiatan 

Akhir 

Setelah siswa duduk rapi, siswa dibimbing untuk membuat 

simpulan pembelajaran hari ini. 

Tahap 5. Evaluasi 

Guru membagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan siswa 

secara individu. Setelah selesai siswa mengumpulkannya tetapi 

tidak berdasarkan nomor presensi. Guru memberikan umpan 

balik dan tindak lanjut agar siswa di rumah belajar tentang 

materi selanjutnya yaitu tentang perumusan dasar negara 

Indonesia. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap 

salam, berdoa, dan siswa pulang ke rumah masing-masing. 

        

Semarang,  4 Februari 2013 

Observer 

 

     

Ryan Putra Setiawan 

    NIM 1401409145 
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CATATAN LAPANGAN  

Selama Proses Pembelajaran IPS dengan Menerapkan Strategi 

Pembelajaran Kreatif-Produktif Siswa Kelas V  

SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Siklus   : 2  (dua) 

Kelas/Semester : V /II  

Hari/ Tanggal  : Senin, 11 Februari 2013 

Materi  : Perumusan dasar negara Indonesia 

Tahap 

Pembelajaran 
Deskripsi Proses Pembelajaran 

Prakegiatan Pembelajaran dimulai pada pukul 09.45 WIB. Sebelumnya guru 

sudah mempersiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu LCD, laptop dan sound. Guru memulai 

pembelajaran dengan mengucapkan salam, “Selamat pagi anak-

anak, bagaimana kabarnya hari ini?”. Siswa menjawab, “Pagi 

Pak, baik Pak”. Setelah itu guru melakukan presensi dengan 

bertanya “Siapa teman kalian yang tidak bisa masuk pada hari 

ini ?”. Semua siswa hadir. Siswa berdoa sebelum pelajaran 

dimulai. 

Kegiatan Awal Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Guru bertanya pada siswa “Pada pembelajaran minggu lalu kita 

telah mempelajari bagaimana peran BPUPKI dan PPKI dalam 

mempersiapkan kemerdekaan. Pada hari ini kita akan belajar 

perumusan dasar negara Indonesia. Siapa yang mengetahui 

dasar negara Indonesia?”. Siswa menjawab “Pancasila” 

Guru memberikan balikan dan pertanyaan “Iya benar,siapa 

yang dapat menyebutkan sila-sila yang ada di Pancasila ?”. 

Siswa menjawab“Ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan 

perwakilan, keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Guru  bertanya untuk menggali pengetahuan awal siswa“  

Mengapa dasar negara itu diperlukan dalam suatu bangsa”. 

Siswa menjawab “Supaya tidak dijajah, supaya memiliki nilai 

yang dijadikan pandangan hidup bangsa dalam bertindak”. 

Guru memberikan penguatan “Iya, bagus sekali. Jawabannya 

benar” 
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Tahap 1. Orientasi 

Siswa diinformasikan mengenai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta alokasi waktu pembelajaran IPS pada hari 

tersebut. Guru menginformasikan dengan menayangkankan 

pada  slide. 

Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 

Tahap 2. Eksplorasi 

Siswa mengamati media audio visual yang ditayangkan oleh 

guru berupa video pembelajaran tentang perumusan dasar 

negara. Guru memberikan penjelasan materi pengantar agar 

siswa lebih memahami isi dalam video. Siswa mendengarkan 

pertanyaan dari guru. Guru bertanya pada siswa “ Dalam 

perumusan Pancasila, terjadi beberapa pendapat dari tokoh-

tokoh Indonesia. Bagaimanakah proses perumusan Pancasila ? 

Apakah perbedaan dari rumusan pancasila dengan rumusan 

piagam jakarta? Siswa terdiam. Guru memberikan tugas pada 

siswa “ Nah, tugas kalian adalah carilah perbedaan rumusan 

piagam jakarta dan rumusan dasar negara di Pancasila. 

Kerjakan secara berkelompok dan bacalah artikel yang kalian 

download dari internet dan buku ajar IPS”. Siswa melakukan 

eksplorasi terhadap masalah yang dikaji tentang persiapan 

kemerdekaan Indonesia dengan membaca buku ajar IPS kelas V 

dan hasil download dari internet yang menjadi tugas pertemuan 

sebelumnya. 

2. Elaborasi 

Tahap 3. Interpretasi 

Siswa mendiskusikan permasalahan yang diberikan guru.Setiap 

kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan tentang 

masalah yang dikaji tentang perbandingan rumusan dasar 

negara pada piagam jakarta dan Pancasila. Tiap kelompok 

diberi lembar produk kelompok dan kertas berwarna . Kertas 

berwarna tersebut berfungsi sebagai tempat berkreasi siswa 

berdasarkan hasil pemahaman terhadap materi pada 

pembelajaran ini. Tiap kelompok diberikan kertas berwarna 

yang berbeda agar membedakan hasil pekerjaan dari masing-

masing kelompok (hasil produk-kreatif).Setelah berdiskusi, 

selanjutnya setiap kelompok diharuskan menyajikan hasil 

pemahamannya di depan kelas satu persatu dengan caranya 

masing – masing sedangkan kelompok lain memberikan 

penilaian. 

Tahap 4. Re-kreasi 

Kegiatan selanjutnya setelah mempresentasikan tugas 

kelompok adalah memajang hasil produk yang telah dibuat. 

Pada saat ini siswa ramai untuk memasang produknya di tempat 

pameran, guru kemudian mengingatkan mereka untuk 
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menempel produk hanya 1 siswa perwakilan tiap kelompok. 

Siswa sangat antusias untuk memasang produknya dan melihat 

karya temannya. Sebelum kegiatan pemasangan produk 

kelompok guru menjelaskan aturan pameran. Setelah semua 

kelompok menempelkan produknya, siswa memberikan 

penilaian produk kelompok yang paling bagus dan lengkap 

dalam produk yang telah dibuat. Kelompok terbaik 

mendapatkan penghargaan dari guru berupa tepuk tangan dan 

penguatan verbal. 

3. Konfirmasi 

Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil presentasi 

kelompok dan mengadakan kegiatan tanya jawab. Siswa sangat 

antusias untuk menjawab. Kemudian siswa kembali ketempat 

duduk masing-masing. 

Kegiatan 

Akhir 

Siswa dibimbing untuk membuat simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Sebelum bersama-sama 

menyimpulkan guru memberikan kesempatan siswa yang dapat 

menyimpulkan materi pembelajaran IPS hari ini untuk 

mengungkapkan pendapat.  siswa yang berani menyampaikan 

pendapat. Setelah itu, siswa dibimbing guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

Tahap 5. Evaluasi 

Guru meminta siswa untuk menutup dan menyimpan semua 

buku, duduk rapi dan membagikan lembar evaluasi. Siswa 

mengerjakan secara sendiri-sendiri. Guru mengingatkan agar 

siswa tidak lupa menuliskan identitas, serta menjelaskan 

maksud pertanyaan dari tiap soal kepada siswa. Siswa 

mengerjakan kemudian mengumpulkan (tidak urut nomor 

presensi). Setelah selesai, guru memberikan tugas untuk 

mencari artikel yang ada kaitannya dengan persiapan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Guru menutup 

pembelajaran. 

 

Semarang, 11 Februari 2013 

Observer 

 

     

Ryan Putra Setiawan 

 NIM 1401409145 
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CATATAN LAPANGAN  

Selama Proses Pembelajaran IPS dengan Menerapkan Strategi 

Pembelajaran Kreatif-Produktif Siswa Kelas V  

SDN Bringin 02 Kota Semarang 

Siklus   : 3  (tiga) 

Kelas/Semester : V)/II  

Hari/ Tanggal  : Selasa/12 Februari 2013 

Materi  : Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Tahap 

Pembelajaran 
Deskripsi Proses Pembelajaran 

Prakegiatan Pembelajaran dimulai pada pukul 07.00 WIB. Sebelumnya guru 

sudah mempersiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu LCD, laptop dan sound. Guru memulai 

pembelajaran dengan mengucapkan salam, “Selamat pagi anak-

anak, bagaimana kabarnya hari ini?”. Siswa menjawab, “Pagi 

Pak, baik Pak”. Setelah itu guru melakukan presensi dengan 

bertanya “Siapa teman kalian yang tidak bisa masuk pada hari 

ini ?”. Semua siswa hadir. Siswa berdoa sebelum pelajaran 

dimulai. 

Kegiatan Awal Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa 

mengenai materi pelajaran pada pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Guru: bertanya pada siswa “Pada pembelajaran minggu lalu 

kita telah mempelajari perumusan dasar negara. Pada hari ini 

kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Siapa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam 

perumusan dasar negara?  

Siswa menjawab  “Mr. Supomo, Moh Yamin dan Ir Soekarno. 

Guru memberikan penguatan “Iya benar sekali”, kemudian guru 

bertanya” lihat pada tayangan di papan tulis gambar siapakah 

tersebut ?” Siswa menjawab Panitia 9, Mr. Supomo, Moh 

Yamin dan Ir Soekarno. Guru memberikan penguatan “Bagus, 

merekalah yang berperan dalam perumusan dasar negara. 

Setelah para tokoh dasar negara, mereka akan mempersiapkan 

proklamasi kemerdekaan. Pada hari ini kita akan belajar tentang 

persiapan proklamasi kemerdekaaan Indonesia.” 

Kegiatan Inti 4. Eksplorasi 

Tahap 2. Eksplorasi 
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Siswa mengamati media audio visual yang ditayangkan oleh 

guru berupa video pembelajaran tentang perumusan dasar 

negara. Guru memberikan penjelasan materi pengantar agar 

siswa lebih memahami isi dalam video. Siswa mendengarkan 

pertanyaan dari guru. Guru bertanya pada siswa “ Dalam 

perumusan Pancasila, terjadi beberapa pendapat dari tokoh-

tokoh Indonesia. Bagaimanakah proses perumusan Pancasila ? 

Apakah perbedaan dari rumusan pancasila dengan rumusan 

piagam jakarta? Siswa terdiam. Guru memberikan tugas pada 

siswa “ Nah, tugas kalian adalah carilah perbedaan rumusan 

piagam jakarta dan rumusan dasar negara di Pancasila. 

Kerjakan secara berkelompok dan bacalah artikel yang kalian 

download dari internet dan buku ajar IPS”. Siswa melakukan 

eksplorasi terhadap masalah yang dikaji tentang persiapan 

kemerdekaan Indonesia dengan membaca buku ajar IPS kelas V 

dan hasil download dari internet yang menjadi tugas pertemuan 

sebelumnya. 

2. Elaborasi 

Tahap 3. Interpretasi 

Siswa mendiskusikan permasalahan yang diberikan guru.Setiap 

kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan tentang 

masalah yang dikaji tentang perbandingan rumusan dasar 

negara pada piagam jakarta dan Pancasila. Tiap kelompok 

diberi lembar produk kelompok dan kertas berwarna . Kertas 

berwarna tersebut berfungsi sebagai tempat berkreasi siswa 

berdasarkan hasil pemahaman terhadap materi pada 

pembelajaran ini. Tiap kelompok diberikan kertas berwarna 

yang berbeda agar membedakan hasil pekerjaan dari masing-

masing kelompok (hasil produk-kreatif).Setelah berdiskusi, 

selanjutnya setiap kelompok diharuskan menyajikan hasil 

pemahamannya di depan kelas satu persatu dengan caranya 

masing – masing sedangkan kelompok lain memberikan 

penilaian. 

Tahap 4. Re-kreasi 

Kegiatan selanjutnya setelah mempresentasikan tugas 

kelompok adalah memajang hasil produk yang telah dibuat. 

Pada saat ini siswa ramai untuk memasang produknya di tempat 

pameran, guru kemudian mengingatkan mereka untuk 

menempel produk hanya 1 siswa perwakilan tiap kelompok. 

Siswa sangat antusias untuk memasang produknya dan melihat 

karya temannya. Sebelum kegiatan pemasangan produk 

kelompok guru menjelaskan aturan pameran. Setelah semua 

kelompok menempelkan produknya, siswa memberikan 

penilaian produk kelompok yang paling bagus dan lengkap 

dalam produk yang telah dibuat. Kelompok terbaik 

mendapatkan penghargaan dari guru berupa tepuk tangan dan 
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penguatan verbal. 

3. Konfirmasi 

Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil presentasi 

kelompok dan mengadakan kegiatan tanya jawab. Siswa sangat 

antusias untuk menjawab. Kemudian siswa kembali ketempat 

duduk masing-masing. 

Kegiatan 

Akhir 

Siswa dibimbing untuk membuat simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Sebelum bersama-sama 

menyimpulkan guru memberikan kesempatan siswa yang dapat 

menyimpulkan materi pembelajaran IPS hari ini untuk 

mengungkapkan pendapat.  siswa yang berani menyampaikan 

pendapat. Setelah itu, siswa dibimbing guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

Tahap 5. Evaluasi 

Guru meminta siswa untuk menutup dan menyimpan semua 

buku, duduk rapi dan membagikan lembar evaluasi. Siswa 

mengerjakan secara sendiri-sendiri. Guru mengingatkan agar 

siswa tidak lupa menuliskan identitas, serta menjelaskan 

maksud pertanyaan dari tiap soal kepada siswa. Siswa 

mengerjakan kemudian mengumpulkan (tidak urut nomor 

presensi). Setelah selesai, guru menutup pembelajaran. 

 

 Semarang,  12 Februari 2013 

Observer, 

 

     

Ryan Putra Setiawan 

NIM 1401409145 

 

 

 

 



 

 

 

364 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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Surat telah melaksanakan penelitian dilampirkan asli 
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LAMPIRAN 5 

FOTO-FOTO PENELITIAN 
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