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ABSTRAK 
 

Dameis Surya Anggara, 1401409169, Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

Melalui Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran pada Siswa 

Kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Semarang, Skripsi: Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 

2013. 

IPS bertujuan agar siswa memahami teori sosial, memiliki ketrampilan dan 

kepedulian sosial. Tetapi IPS diartikan sebagai proses perolehan pengetahuan 

sehingga didominasi hafalan. Permasalahan tersebut juga terjadi di SDN 

Kalibanteng Kidul 02 yaitu siswa hanya menghafal pengetahuan, dan kurang 

berinteraksi untuk memecahkan permasalahan. Data awal hasil belajar siswa 

sebanyak 55,56 % belum tuntas dan 44,44 % sudah tuntas dengan kriteria 

ketuntasan adalah 60. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan 

penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media CD pembelajaran. Tujuan penelitian ini 

untuk meningkatkan ketrampilan guru, meningkatkan aktivitas siswa, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 

penelitian siswa kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang. 

Penelitian ini dilaksanakan 3 siklus, dengan satu kali pertemuan setiap siklusnya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil 

belajar kognitif, dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan. Data kualitatif berupa hasil 

observasi ketrampilan guru dan aktivitas siswa, hasil catatan lapangan dan 

wawancara yang dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian, ketrampilan guru siklus 1 memperoleh skor 30 

berkategori baik, siklus 2 memperoleh skor 34 berkategori sangat baik, dan siklus 

3 memperoleh skor 37 berkategori sangat baik. Aktivitas siswa siklus 1 

memperoleh skor 19,47 berkategori baik, siklus 2 memperoleh skor 21,89 

berkategori baik, dan siklus 3 memperoleh skor 24,03 berkategori sangat baik, 

Sedangkan ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 sebesar 66,67 %, siklus 2 

sebesar 77,78 %, dan siklus 3 sebesar 86,11 %. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan model think pair share 

dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

yaitu meningkatnya ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

Agar tujuan tercapai maksimal hendaknya guru dalam pembelajaran IPS 

menggunakan metode inovasi seperti model think pair share dengan media CD 

pembelajaran. Siswa hendaknya mengikuti pembelajaran menggunakan model 

think pair share dengan media CD pembelajaran  dengan baik. Bagi para peneliti 

disarankan untuk mengadakan penelitian yang sejenis yang melibatkan variabel 

lain. Bagi sekolah hendaknya menyediakan alat-alat penunjang pembelajaran 

 

Kata kunci : kualitas pembelajaran, model think pair share, media CD 

pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas 

mencerminkan kemajuan bangsa dan negara. Seseorang dapat mengikuti 

perkembangan pengetahuan dan teknologi jika mempunyai kompetensi yang 

berkualitas. Untuk mendapatkan kompetensi yang berkualitas maka seseorang 

harus mengalami proses pengalaman salah satunya dengan pendidikan. Atas dasar 

peranan pendidikan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa maka 

kualitas dari pendidikan harus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas 

pembelajaran sampai kebijakan kurikulum yang akan digunakan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Struktur dan muatan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut: 1) kelompok 

mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian; 3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 4) kelompok mata pelajaran estetika; 5) kelompok mata pelajaran 

jasmani, olah raga dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan 
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mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan 

berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. 

Standar Kompetensi dan  Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

(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 menjadi warga negara Indonesia 

yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.  

Adapun tujuan dari pembelajaran IPS yang termuat dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk 

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

keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

ditingkat lokal, nasional dan global. Sedangkan ruang lingkup mata pelajaran IPS 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut : (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2) 
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waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; (4) perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan. 

Menurut Sumantri (dalam Hidayati, 2008: 1-3)  IPS merupakan suatu 

program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan 

ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social 

science), maupun ilmu pendidikan. Hakikat IPS, adalah telaah tentang manusia 

dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan 

sesamanya dan selalu mengahadapi tantangan-tantangan yang berasal dari 

lingkungannya. (Hidayati dkk, 2008). Tujuan pendidikan IPS menurut 

Sumaatmadja (2006: 56) adalah membina peserta didik menjadi warga negara 

yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang 

berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian setelah 

mengikuti pembelajaran IPS peserta didik tidak hanya mengetahui dan memahami 

teori-teori sosial saja, tetapi juga harus memiliki ketrampilan dan kepedulian 

sosial. 

Akan tetapi belajar IPS lebih diartikan sebagai proses perolehan 

pengetahuan. Pembelajaran mata pelajaran ini didominasi hafalan dengan terlalu 

banyak menekankan chalk and talk. Pembelajaran IPS terlalu diutamakan pada 

ingatan dengan mengabaikan pengembangan kemampuan intelektual yang lebih 

tinggi, sehingga ketrampilan dan kepedulian sosial tidak tercapai. (Suprijono, 

http://agussuprijono.blogdetik.com/)  Hal ini didukung pendapat Suprijono 

(2009:3) yang berpendapat seorang guru bertindak sebagai pengajar yang 

berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan peserta didik 

http://agussuprijono.blogdetik.com/
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giat mengumpulkan atau menerimanya sehingga proses belajar banyak didominasi 

aktivitas menghafal. Hal ini berdampak pada kurang aktifnya siswa dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan refleksi dengan tim kolaborator permasalahan pembelajaran 

IPS di atas juga terjadi di SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang. 

Permasalahan tersebut diperoleh dari data kualitatif dan kuantitatif yang 

ditemukan oleh peneliti. Data kualitatif diperoleh dari lembar pengamatan siswa 

saat pembelajaran berlangsung yang menyatakan bahwa siswa kurang 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, siswa hanya menghafal pengetahuan, 

siswa tidak berani mengungkapkan pendapatnya, siswa kurang menghargai 

pendapat dari teman yang lain, dan siswa kurang berinteraksi atau bekerja sama 

dengan teman yang lain untuk memecahkan permasalahan. 

Sedangkan data kuantitatif siswa diperoleh dari data dokumen nilai mata 

pelajaran IPS kelas III tahun ajaran 2011/2012 ditemukan data bahwa pencapaian 

hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang 

tahun ajaran 2011/2012 sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 60. Sebanyak 55,56 % (20 dari 36)  

belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM)  dan hanya 44,44 % (16 dari 

36) yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Dari rata-rata data 

dokumen nilai guru ditunjukkan dengan nilai terendah 43,33 dan nilai tertinggi 

83,33  

Setelah diteliti hasil di atas dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 

adalah faktor guru. Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa ketika 
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seorang guru dalam mengajar menggunakan metode ceramah yang belum 

sempurna dan media yang digunakan juga tidak ada. Guru belum memberi 

kesempatan siswa untuk berpendapat, guru memegang penuh kendali proses 

pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran hanya terfokus pada guru sebagai 

sumber informasi (kurangnya sumber belajar yang lain) yang akan berpengaruh 

terhadap pembelajaran yang kurang menarik dan tidak memotivasi siswa untuk 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai materi pembelajaran yang akan 

dipelajari. 

Berdasarkan paparan kegiatan pembelajaran di atas, peneliti bersama tim 

kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran IPS yaitu melalui Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan guru dan 

aktivitas siswa yang akan berdampak pada hasil belajar siswa itu sendiri.  

Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran diterapkan 

peneliti dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPS karena dengan 

model pembelajaran Think Pair Share semua siswa dapat terlibat aktif dalam 

pembelajaran, karena dalam model pembelajaran Think Pair Share pada tahap 

Think siswa dituntut untuk berfikir secara individual yang akan mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran. Kemudian pada tahap Pair siswa mendiskusikannya 

dengan teman pasangannya sehingga terjadi kerjasama antar peserta didik dalam 

memecahkan sebuah masalah. Dan tahap Share disampaikan dan didiskusikan 

kembali dengan teman-teman sekelas serta dengan guru sehingga peserta didik 

dapat menghargai pendapat teman yang lain. Atas dasar itu dengan penggunaan 
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Model Think Pair Share diharapkan peserta didik lebih aktif, mau bekerja sama 

dengan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Sehingga tujuan IPS 

dapat tercapai yaitu membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi 

dirinya serta bagi masyarakat dan negara.  

Untuk mengoptimalkan Model Think Pair Share akan ditunjang dengan 

Media CD Pembelajaran. Peneliti memilih Media CD Pembelajaran untuk 

menunjang pembelajaran dengan Model Think Pair Share dikarenakan Media CD 

Pembelajaran merupakan salah satu media pembelajaran berbantuan komputer. 

CD pembelajaran berisi sebuah aplikasi tentang materi yang akan dipelajari siswa. 

CD pembelajaran dapat membantu mempertajam pesan yang disampaikan dengan 

kelebihannya menarik indera dan menarik minat, karena merupakan gabungan 

antara pandangan, suara, dan gerakan. 

Alternatif tindakan di atas juga didasari hasil penelitian-penelitian sejenis 

yang telah dilakukan terhadap pembelajaran IPS. Penelitian tersebut antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Rizal Listyo Mahardika (2011) dengan judul 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair Share  dengan 

Permainan Undian Angka pada Siswa Kelas IIIB SD Negeri Wonosari 02 Kota 

Semarang. Dan penelitian yang dilakukan oleh Surna Ulfatusani (2011)  dengan 

judul Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model Cooperative Learning 

Tipe Think-Pair-Share (TPS) Dengan Media CD Pembelajaran Pada Pelajaran 

PKn Kelas IVC SD Negeri Tambakaji 04 Semarang. Dari penelitian tersebut 

terjadi peningkatan aktivitas siswa, ketrampilan guru dan hasil belajar siswa. Jadi 
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Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran  IPS dengan indikator dapat meningkatkan ketrampilan 

guru dan aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka peneliti akan 

mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran pada Siswa Kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Semarang. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Apakah Model Think Pair Share dengan Media 

CD Pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas 

III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Semarang. 

Adapun rumusan  masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Apakah Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran dapat 

meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS ? 

2) Apakah Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS ? 

3) Apakah Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS ? 

 

 



8 

 

 
 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah yang diterapkan untuk memecahkan permasalah yang 

terjadi, adalah dengan menerapkan Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran. Adapun langkah-langkah penerapan Model Think Pair Share 

dengan Media CD Pembelajaran adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1  

Langkah-Langkah Penerapan Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran 

 

Langkah-langkah pembelajaran 

Model Think Pair Share menurut 

Suprijono (2009 : 9) 

Langkah-langkah pembelajaran 

Model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran 

a. Langkah 1: berfikir (Thinking) 

pembelajaran diawali dengan guru 

mengajukan pertanyaan atau isu 

terkait dengan pelajaran untuk 

dipikirkan oleh peserta didik. Guru 

memberi kesempatan kepada mereka 

memikirkan jawabanya 

b. Langkah 2: berpasangan (Pairing) 

guru meminta peserta didik berpasang 

pasangan. Beri kesempatan pada 

pasangan-pasangan itu untuk 

berdiskusi. Diskusi ini diharapkan 

memperdalam jawaban yang telah 

difikirkannya melalui itersubjektif 

dengan pasangannya. 

c. Langkah 3 : berbagi (Sharing) 

Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap 

1. Guru menyiapkan media 

pembelajaran berupa CD 

pembelajaran , LCD, laptop dan 

Speaker aktif. 

2. Guru menyampaikan materi dengan 

bantuan CD Pembelajaran  

3. Guru memberikan soal pertanyaan ke 

setiap siswa yang berkaitan dengan 

materi yang merangsang siswa untuk 

berfikir secara individu (think) 

4. Guru memberi waktu kepada siswa 

untuk memikirkan jawabannya secara 

individual (think) 

5. Siswa berkelompok dengan teman 

sebangku (pair)  

6. Siswa secara berkelompok  

mendiskusikan jawaban dari soal 
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pasangan hasilnya dibicarakan dengan 

pasangan seluruh kelas 

yang telah dikerjakan secara individu 

bersama pasangannya (pair) 

7. Guru mengontrol kerja siswa dalam 

berdiskusi dan membantu siswa 

mengarahkan jika masih terdapat hal-

hal yang belum dipahami 

8. Setiap kelompok memaparkan hasil 

diskusi dalam kelas. (share)  

9. guru bersama siswa menyimpulkan 

materi dilanjutkan dengan evaluasi. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah : 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pembelajaran IPS kelas III SD 

Negeri Kalibanteng Kidul 02 Semarang  

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a) Meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui Model Think 

Pair Share dengan Media CD Pembelajaran. 

b) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui Model Think 

Pair Share dengan Media CD Pembelajaran. 

c) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui Model 

Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi umumnya. Selain itu penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi :  

a) Guru 

Dengan penerapan Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran guru dapat memperbaiki metode pembelajaran sehingga mampu 

menciptakan kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan 

b) Siswa 

Dengan penerapan Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara optimal.  

c) Sekolah 

Menambah pengetahuan bagi guru-guru di SD Negeri Kalibanteng Kidul 

02 tentang Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran dan memberi 

kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, sehingga mutu sekolah 

dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut  Baharuddin dan Wahyuni (2012: 12) belajar merupakan aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui 

pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Sedangkan Gagne (dalam 

Suprijono, 2009 : 2) mengemukakan “Belajar adalah perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seorang melalui aktivitas.” Sementara itu, Slavin (dalam 

Rifa’I dan Anni, 2009:82)  mengemukakan “Belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman.” 

Menurut Gagne (dalam Rifa’I dan Anni 2009:84-85) “Belajar merupakan 

sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berhubungan 

sehingga menghasilkan tingkah laku.” Unsur-unsur tersebut meliputi : 

a. Peserta didik. Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga 

belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

b. Stimulus adalah peristiwa merangsang penginderaan peserta didik. Agar 

peserta didik mampu belajar dengan optimal, maka harus memfokuskan pada 

stimulus tertentu yang diminati 
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c. Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan 

yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari 

kegiatan belajar sebelumnya. 

d. Respon, yaitu tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. Respon 

dalam peserta didik diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan 

perubahan perilaku. 

 

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut Suprijono (2009:4-5) prinsip-prinsip belajar meliputi belajar 

adalah perubahan perilaku, belajar adalah proses, dan belajar adalah bentuk 

pengalaman. Tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan 

tindakan instruksional yang berupa pengetahuan dan ketrampilan. Dan tujuan 

belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar instruksional berupa 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima 

orang lain dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas belajar merupakan sebuah sistem yang 

mempunyai unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang dapat merubah perilaku akibat 

dari proses, aktivitas, dan pengalaman. Menurut Suprijono (2009:4) perubahan 

perilaku memiliki ciri-ciri :  

a. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang disadari 

b. Continue atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya 

c. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup 

d. Positif atau berakumulasi 
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e. Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan 

f. Permanen atau tetap 

g. Bertujuan dan terarah 

h. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

 

2.1.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor yang mempengaruhi belajar menurut Baharuddin dan Wahyuni 

(2012: 19) antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang 

berhubungan dengan kondisi fisik individu sedangkan faktor psikologis adalah 

keadaan psikologi seseorang seperti kecerdasan, minat, bakat, dan motivasi. 

Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

 

2.1.1.4 Pengertian Pembelajaran 

Konsep pembelajaran menurut Corey (dalam Sagala 2011:61) adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respon terhadap situsasi tertentu, pembelajaran 

merupakan subset khusus dari pendidikan. Menurut Sagala (2011:61) 

pembelajaran adalah komunikasi dua arah untuk membelajarkan peserta didik 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Sedangkan pembelajaran 

menurut Suprijono (2009:13) adalah proses, cara ,perbuatan mempelajari dalam 

dialog interaktif yang berpusat pada peserta didik sebagai subjek pembelajaran.  
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Menurut Sagala (2011:63) pembelajaran mempunyai dua karakteristik 

yaitu Pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara 

maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, menulis, 

akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berfikir. Kedua, dalam 

pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus menerus 

yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa, 

yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri 

Menurut Rifa’I dan Anni (2009:194-196) dalam proses pembelajaran akan 

melibatkan berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, 

subjek belajar, materi pelajaran, strategi, media, dan penunjang.  

 

2.1.1.5 Komponen Pembelajaran 

Berikut penjelasan dari masing-masing komponen pembelajaran. 

a. Tujuan 

Tujuan secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect berupa pengetahuan dan ketrampilan. 

Sedangkan dampak pengiring yang didapat melalui kegiatan pembelajaran disebut 

nurturant effect berupa kesadaran akan sifat pengetahuan, tenggang rasa, 

kecermatan dalam berbahasa dan sebagainya. 

b. Subjek Belajar 

Subjek belajar adalah peserta didik. Dalam sistem pembelajaran subjek 

merupakan komponen utama karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. 

Sebagai subjek karena peserta didik adalah individu yang melakukan proses 
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belajar-mengajar. Sebagai objek karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat 

mencapai perubahan perilaku pada diri subjek belajar. 

c. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran dalam sistem pembelajaran berada dalam silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan buku sumber. 

d. Strategi 

Dalam penerapan strategi pembelajaran pendidik perlu memilih model 

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan teknik mengajar yang 

menunjang pelaksanaan metode mengajar. Untuk menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat, pendidik perlu mempertimbangkan akan tujuan, 

karakteristik peserta didik, materi pelajaran, dan sebagainya. 

e. Media 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

f. Penunjang 

Komponen penunjang dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, 

buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas pembelajaran adalah sebuah proses, cara, 

perbuatan mempelajari dalam dialog interaktif/ komunikasi dua arah yang secara 

sengaja dikelola untuk membelajarkan menggunakan asas pendidikan maupun 

teori belajar. Pembelajaran mempunyai karakteristik dan juga komponen-

komponen pembelajaran. Karakteristik pembelajaran tersebut antara lain adalah 
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proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa dan pembelajaran 

membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab. Sedangkan komponen-

komponen pembelajaran meliputi tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi, 

media, dan penunjang. 

 

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran adalah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya 

proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran. (Sujana, 2009:40). 

Menurut Etzioni (dalam http:// cepiriyana.blogspot.com /2006 /06/hakikat-

kualitas-pembelajaran.html) kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga 

keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau keefektifan. Daryanto (2010:57) mendefinisikan 

efektifitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Peningkatan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas kualitas pembelajaran merupakan tinggi 

rendahnya mutu atau keefektifan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. pencapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah peningkatan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran. 

Menurut Depdiknas (2004:15) indikator kualitas pembelajaran antara lain : 

a. Ketrampilan guru (perilaku guru dalam pembelajaran) 

b. Aktivitas Siswa (perilaku belajar siswa) 
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c. Hasil belajar siswa (dampak belajar siswa) 

d. Materi pembelajaran 

e. Kualitas media pembelajaran 

f. Iklim pembelajaran 

Indikator kualitas pembelajaran di atas saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi. Ketrampilan guru berperan penting untuk mewujudkan dan 

menunjang indikator-indikator yang lain. Dalam pembelajaran seorang guru harus 

merencanakan pembelajaran berupa materi dan media dengan baik agar siswa 

tertarik terhadap pelajaran sehingga iklim pembelajaran dapat tercipta dengan 

baik. setelah semua komponen tersebut terpenuhi dengan baik hasil pembelajaran 

akan maksimal. 

Kualitas pembelajaran pada penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan 

yang berhubungan dengan ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa. 

 

2.1.3 Ketrampilan Dasar Mengajar Guru 

Menurut Marno dan Idris (2010:21) dalam pembelajaran di sekolah, 

terutama sekolah dasar, guru merupakan sumber daya edukatif sekaligus aktor 

proses pembelajaran yang utama. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran 

seorang guru harus memiliki syarat teknis keguruan sebagai ketrampilan dalam 

menyelenggarakan pengajaran sehari-hari. Ketrampilan tersebut adalah 10 

kompetensi guru. (Marno dan Idris, 2008:53). Berikut ini penjelasan 10 

kompetensi guru : (1) menguasai landasan pendidikan; (2) menguasai bahan 



18 

 

 
 

pelajaran; (3) kemampuan mengelola program belajar mengajar; (4) kemampuan 

mengelola kelas; (5) kemampuan mengelola interaksi belajar-mengejar; (6) 

kemampuan menggunaan media/sumber belajar; (7) menilai hasil belajar; (8) 

mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan; (9) memahami prinsip-

prinsip dan hasil penelitian untuk keperluan pengajaran; (10) mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi pendidikan. kesepuluh kompetensi tersebut harus 

dikuasai oleh setiap guru agar dapat menyelenggarakan pembelajaran di sekolah 

yang mencakup kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan 

mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. (Marno dan Idris, 2008:53) 

Kompetensi-kompetensi guru di atas menurut Surachmad (dalam Marno 

dan Idris 2008:53) kemampuan guru dalam mengelola interaksi pembelajaran 

harus dilatih untuk menyelenggarakan interaksi yang edukatif. Pengembangan 

kemampuan yang perlu dilatihkan oleh guru adalah ketrampilan dasar mengajar 

yang meliputi antara lain : 

a. Membuka dan menutup pembelajaran 

Menurut Marno dan Idris (2010:76) ketrampilan membuka pelajaran 

adalah kemampuan guru memberikan pengantar mengenai materi yang akan 

diajarkan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik siap mental dan 

tertarik mengikutinya. Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk membuka 

pelajaran antara lain menarik perhatian siswa, memberi motivasi, memberi 

acuan/struktur pembelajaran dengan cara menunjukkan tujuan atau kompetensi 

dasar dan indikator, dan mengaitkan topic yang akan dipelajari dengan cara 
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apersepsi. Maka dari itu ketrampilan membuka pelajaran sangat penting dalam 

pembelajaran yang bertujuan agar siswa siap mengikuti pelajaran. 

Ketrampilan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam 

merangkup inti pelajaran pada akhir pembelajaran untuk membantu peserta didik 

menemukan konsep, prinsip, dalil dan hukum. Menurut Marno dan Idris (2010: 

91-93) cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran antara lain : 

meninjau kembali seperti merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan. 

Mengevaluasi seperti memberikan soal-soal tes tertulis. Memberi dorongan 

psikologis sosial seperti memuji hasil yang dicapai dalam pembelajaran. 

b. Ketrampilan menjelaskan 

Menurut Marno dan Idris (2010:95) ketrampilan menjelaskan adalah 

kemampuan guru untuk menuturkan bahan pelajaran secara lisan yang 

disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan peserta didik 

untuk memahami bahan pelajaran.  Menurut Marno dan Idris (2010:106-109) 

pelaksanaan ketrampilan menjelaskan berkaitan dengan bahasa, penggunaan 

contoh, struktur/ sistematis, dan menggunakan variasi. Saat menjelaskan seorang 

guru harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, 

menggunakan contoh/ilustrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa, struktur 

menjelaskan materi yang baik, dan menggunakan variasi agar menarik perhatian 

siswa, misalkan dengan memberi kata-kata “ayo perhatikan ke depan!”. 

c. Ketrampilan bertanya 

Menurut Marno dan Idris (2010:115-116) ketrampilan bertanya merupakan 

ketrampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban/balikan dari peserta 
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didik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik, 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu, mengembangkan pola berpikir, 

memusatkan perhatian peserta didik, dan menuntun proses berpikir peserta didik. 

Menurut Marno dan Idris (2010: 129) ketrampilan bertanya memiliki 

komponen-komponen ketrampilan yaitu pemusatan, penyebaran dan 

pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Komponen ketrampilan 

bertanya pemusatan misalnya pertanyaan terfokus pada masalah yang dibahas. 

Komponen ketrampilan bertanya penyebaran, misalnya pertanyaan ditujukan 

kepada perorangan dan seluruh siswa secara klasikal. Komponen ketrampilan 

bertanya pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, misalnya dalam 

bertanya menggunakan kata yang jelas dan mudah dimengerti 

d. Ketrampilan memberi penguatan 

Menurut Marno dan Idris (2010:132-135) ketrampilan memberi penguatan 

adalah kemampuan guru memberi respon positif terhadap perilaku positif peserta 

didik yang dicapai dalam proses pembelajaran. Bentuk respon positif tersebut 

antara lain : kata-kata membenarkan, pujian, senyuman, anggukan, atau memberi 

hadiah secara material. Komponen memberi penguatan dapat berupa penguatan 

verbal seperti kata-kata bagus, ya, tepat, betul, bagus sekali, dan sebagainya, 

penguatan berupa mimik muka dan gerakan badan seperti memberi tepuk tangan, 

penguatan dengan sentuhan seperti menepuk pundak, menjabat tangan, dan 

sebagainya, dan penguatan simbol atau benda seperti memberikan bintang pintar 

kepada siswa 
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e. Ketrampilan Mengadakan variasi 

Menurut Marno dan Idris (2010:141-142) ketrampilan mengadakan variasi 

adalah kemampuan guru dalam menggunakan seni mengajar situasi dengan 

mengubah gaya mengajar, media pembelajaran, atau mengubah interaksi dengan 

tujuan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

Ketrampilan variasi meliputi variasi gaya mengajar, variasi media pembelajaran, 

dan variasi interaksi belajar. Variasi gaya mengajar, seorang guru dapat 

melakukan perubahan posisi dalam mengajar dengan melakukan gerakan 

mendekat-menjauh, ke kanan-ke kiri. Variasi media belajar merupakan variasi 

dalam penggunaan media, misalnya menggunakan media CD pembelajaran dan 

variasi visual (menulis dipapan tulis, menunjukkan gambar atau benda). Dan 

variasi pola interaksi, yaitu dalam menagajar guru dapat memvariasikan metode 

dan strategi, misal menggunakan model think pair share 

f. Ketrampilan mengaktifkan belajar siswa. 

Menurut Marno dan Idris (2010:149-150) ketrampilan mengaktifkan 

belajar siswa merupakan kemampuan guru memfasilitasi peserta didik agar proses 

pembelajaran mengharuskan siswa aktif. Cara yang dapat dilakukan guru untuk 

mengaktifkan siswa adalah dengan memberikan berbagai pengalaman belajar 

bermakna seperti memberi rangsangan tugas, tantangan, memecahkan masalah. 

g. Ketrampilan membimbing kelompok kecil, dan perorangan 

Menurut Sumawan (2004) keterampilan mengajar kelompok kecil adalah 

kemampuan guru membimbing murid dalam belajar secara kelompok. Sedangkan 

keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah 
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kemampuan guru dalam membimbing murid dalam belajar secara individual 

terutama bagi siswa yang mengalmi kesulitan belajar atau bermasalah. Dalam 

belajar secara individual guru bersama murid menentukan tujuan, bahan ajar, 

prosedur dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan 

tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual murid. 

h. Ketrampilan mengelola kelas 

Ketrampilan mengelola kelas adalah kemampuan seorang guru dalam 

mengatur kelasnya dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berlangsung 

optimal. (http://www.m-edukasi.web.id/ 2012/05/ keterampilan-mengelola-

kelas.html).  Menurut Ekosiswoyo dan Rachman (2002: 6) Ketrampilan 

mengelola kelas bertujuan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar 

proses belajar dapat berlangsung berkelanjutan . kegiatan mengelola kelas antara 

lain menjaga hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik, memberikan 

ganjaran dengan segera, memberikan aturan main terhadap kelompok, dan 

penghentian tingkah laku peserta didik yang menyimpang 

Berdasarkan paparan diatas guru harus memiliki 8 ketrampilan dasar yaitu 

ketrampilan bertanya, ketrampilan memberikan penguatan, ketrampilan 

mengadakan variasi, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

ketrampilan mengelola kelas, ketrampilan mengajar kelompok kecil dan 

perseorangan.  

http://www.m-edukasi.web.id/%202012/05/%20keterampilan-mengelola-kelas.html
http://www.m-edukasi.web.id/%202012/05/%20keterampilan-mengelola-kelas.html
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Ketrampilan guru yang akan diteliti dalam pembelajaran IPS melalui 

Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran meliputi indikator 

pengamatan sebagai berikut : 1) ketrampilan membuka pelajaran; 2) ketrampilan 

menjelaskan; 3) ketrampilan mengadakan variasi; 4) ketrampilan mengajukan 

pertanyaan; 5) ketrampilan membimbing perorangan (think); 6) ketrampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil (pair); 7) ketrampilan membimbing 

presentasi kelompok (share); 8) ketrampilan mengelola kelas; 9) ketrampilan 

memberi penguatan; 10) ketrampilan menutup pelajaran. Hasil yang diperoleh 

dikategorikan menjadi kriteria Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang 

 

2.1.4 Aktivitas Siswa 

Menurut Poerwadarminta (dalam http://noviansangpendiam.blogspot. 

com/2011/04/aktivitas-belajar-siswa.html), aktivitas adalah kegiatan. Jadi 

aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan 

belajar. Sedangkan menurut Hamalik ( 2002 : 34 ), aktivitas belajar adalah suatu 

proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap. Dari uraian di atas aktivitas siswa adalah segala bentuk kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap. 

Menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 21) ada 8 macam kegiatan yang 

dilakukan peserta didik pada saat pembelajaran meliputi aktivitas jasmani dan 

aktivitas jiwa. Aktivitas – aktivitas tersebut adalah : 
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a. Kegiatan – kegiatan visual 

Bentuk dari kegiatan visual antara lain : membaca, melihat gambar – 

gambar, mengamati eksperimen, demontrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan – kegiatan moral 

Bentuk dari kegiatan lisan antara lain : mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, saran, 

mengajukan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c. Kegiatan – kegiatan mendengarkan 

Bentuk dari kegiatan mendengarkan antara lain : mendengrakan penyajian 

bahan, mendengar percakapan/diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, 

mendenngar radio. 

d. Kegiatan – kegiatan menulis 

Bentuk dari kegiatan menulis antara lain : menulis cerita, karangan, 

laporan, tes, angket, menyalin dan sebagainya. 

e. Kegiatan – kegiatan menggambarkan  

Bentuk dari kegiatan menggambarkan antara lain : menggambar, membuat 

grafik, peta, diagram, pola dan sebagainya.. 

f. Kegiatan – kegiatan motorik 

Bentuk dari kegiatan metrik antara lain : melakukan percobaan, membuat 

kontruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan se 

bagainya. 
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g. Kegiatan – kegiatan mental 

Bentuk dari kegiatan mental antara lain : menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan dan 

sebagainya. 

h. Kegiatan – kegiatan Emosional 

Bentuk dari kegiatan emosional antara lain : menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, berani, tenang, gugup dan sebagainya. 

Aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan 

lembar pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS  melalui model Think 

Pair Share dengan media CD pembelajaran. Indikator yang dijadikan acuan untuk 

menentukan keaktifan siswa adalah 1) Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; 2) Mendengarkan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran; 

3) Siswa berpikir menjawab pertanyaan (Think); 4) Siswa berdiskusi dalam 

kelompok berpasangan (pair); 5) Siswa mempresentasikan diskusi di kelas 

(share); 6) Siswa mengajukan pendapat (pair dan share); 7) Siswa menyimpulkan 

pembelajaran. Hasil yang didapat akan dikriteriakan menjadi empat kriteria yaitu 

Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang. 

 

2.1.5 Hasil Belajar 

Menurut Rusmono (2012:10) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan 

perilaku tersebut diperoleh setelah siswa menyelesaikan program 

pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan 
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lingkungan belajar. Menurut Rifa’i dan Anni (2009:85) hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa 

yang dipelajari oleh peserta didik, oleh karena itu apabila peserta didik 

mempelajari tentang konsep maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah 

berupa penguasaan konsep. Dan menurut Suprijono (2009:7) hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. 

Sedangkan menurut Bloom (dalam Rusmono 2012:8) hasil belajar adalah 

perubahan perilaku yang meliputi tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar yang berhubungan 

dengan pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan ketrampilan. 

Ranah afektif meliputi tujuan-tujuan belajar yang menjelaskan perubahan perilaku 

sikap, minat, nilai-nilai, dan pengembangan apresiasi serta penyesuaian. Ranah 

psikomotorik mencakup perubahan perilaku yang menunjukkan bahwa siswa telah 

mempelajari ketrampilan-ketrampilan fisik tertentu.  

Tiga ranah di atas menurut Bloom (dalam Suprijono 2009:6-7) domain 

kognitif meliputi knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain 

afektif meliputi receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), 

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakteristik). Domain 
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psikomotorik meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. Ketiga ranah 

tersebut merupakan rumusan tujuan instruksional dan tujuan kurikuler dalam 

sistem pendidikan nasional. 

Menurut Baharuddin dan Wahyuni (2012; 19-26) hasil belajar secara 

umum dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam pembelajaran sehingga 

menentukan kualitas hasil belajar. Faktor internal adalah faktor-faktor yang 

berasal dari diri individu yang meliputi faktor fisiologis dan faktor Psikologis. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu. 

Menurut Syah ( dalam Baharuddin dan Wahyuni, 2012: 26) faktor eksteranal yang 

mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan nonsosial. 

Menurut Gagne (dalam Suprijono 2009:5-6) hasil belajar berupa : 

a. Informasi verbal, yaitu kemampuan mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

b. Ketrampilan intelektual, yaitu kemampuan memaparkan konsep dan lambang. 

c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

d. Ketrampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

e. Sikap, yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal individu 

secara menyeluruh sesuai dengan apa yang dipelajari yang meliputi perubahan 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan perilaku yang menyeluruh 

tersebut antara lain adalah informasi verbal, ketrampilan intelektual, strategi 

kognitif, ketrampilan motorik, dan sikap.  

Hasil belajar dalam penelitian ini meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Ranah afektif terdapat pada lembar observasi karakter siswa dan 

ranah psikomotorik terdapat pada aktivitas siswa yang diamati melalui lembar 

pengamatan aktivitas siswa dengan indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan 

ranah kognitif diperoleh dari pengumpulan data hasil tes yang diberikan siswa tiap 

akhir pembelajaran dengan indikator sebagai berikut : (1) Mempraktikan transaksi 

jual beli; (2) Membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan tempat 

tinggal seperti warung, toko, super market dan pasar; (3) Mengidentifikasi jenis 

barang yang dijual belikan di warung, toko, super market dan pasar; (4) Memberi 

contoh persaingan sehat dalam jual beli, seperti saling menghargai, 

keramahtamahan dll; (5) membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah seperti kantin sekolah dan koperasi sekolah; (6) 

Mengidentifikasi jenis barang dagangan yang dijual belikan di kantin sekolah dan 

koperasi sekolah; (7) Menjelaskan pengertian sistem barter; (8) Mempraktikkan 

sistem barter, antara sumber daya alam hewan (ayam) dengan hasil dari sumber 

daya alam tumbuhan (beras). Data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi 

berikut :  skor ≥ 85 kriteria A (sangat baik) , 75 ≥ skor < 85 kriteria B (baik), 60 ≥ 
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skor < 75  kriteria C (cukup), 50 ≥ skor < 60 kriteria D (kurang), dan skor < 50 

kriteria E (kurang sekali) 

 

2.1.6 Hakikat IPS 

2.1.6.1 Pengertian IPS 

Menurut Sumantri (dalam Hidayati, dkk, 2008:1-3) IPS merupakan suatu 

program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan 

ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social 

science), maupun ilmu pendidikan. Sedangkan Astuti, dkk (2009:1-10) ilmu 

pengetahuan sosial merupakan program pendidikan yang mengintegrasikan secara 

interdisiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti ilmu antropologi, ekonomi, 

geografi, sejarah, sosiologi, dan ilmu politik.  IPS mengikuti cara pandang yang 

bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, ilmu 

politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. 

Perpaduan ini dimungkinkan karena mata pelajaran tersebut memiliki obyek 

material kajian yang sama yaitu manusia (Hidayati, dkk, 2008:1-4) 

Berdasarkan uraian di atas IPS adalah suatu program pendidikan dan 

bukan sub-disiplin ilmu tersendiri hasil integrasi atau perpaduan dari ilmu-ilmu 

sosial seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, 

psikologi, sosiologi, dan sebagainya. 

 

2.1.6.2 Tujuan IPS 

Tujuan dari pembelajaran IPS yang termuat dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 
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pendidikan dasar dan menengah maka disusunlah tujuan mata pelajaran IPS yaitu 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-

konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) 

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

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global. (KTSP 2006:575). 

Menurut Astuti, dkk (2009:1) ilmu pengetahuan sosial lahir dari keinginan 

para pakar pendidikan untuk membekali peserta didik agar mampu menghadapi 

dan menangani kompleksitas kehidupan di masyarakat yang berkembang secara 

tidak terduga. Sedangkan menurut Hidayati, dkk (2008:1-12) mempelajari IPS 

untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan agar siswa dapat: 

a. Mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah 

dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. 

b. Lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan 

bertanggung jawab. 

c. Mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar 

manusia. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS adalah 

memberikan ketrampilan-ketrampilan sosial kepada peserta didik sebagai bekal 

kehidupan di masyarakat dunia. Ketrampilan-ketrampilan sosial tersebut meliputi 

tujuan-tujuan pembelajaran IPS yang diuraikan di atas. 
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2.1.6.3 Pembelajaran IPS SD 

Ilmu Pengetahuan Sosial (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 menjadi 

warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai (KTSP 2006:575). 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS melingkupi aspek-aspek berikut 

: (1) Manusia, tempat, dan lingkungan; (2) Waktu keberlanjutan, dan perubahan; 

(3) Sistem soaial dan budaya; (4) Perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. (KTSP 

2006:575) 

Seorang guru di sekolah dasar harus memperhatikan perkembangan 

peserta didik dan juga karakter mata pelajaran IPS dalam membelajarkan IPS. 

Menurut Hidayati, dkk (2008:1-27) peserta didik pada usia SD merupakan usia 

Masa Sekolah Dasar yaitu merupakan periode keserasian bersekolah, artinya anak 

sudah matang untuk besekolah. Adapun kriteria keserasian bersekolah adalah 

sebagai berikut. 

a. Anak harus dapat bekerjasama dalam kelompok dengan teman-teman sebaya, 

tidak boleh tergantung pada ibu, ayah atau anggota keluarga lain yang 

dikenalnya. 
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b. Anak memiliki kemampuan sineik-analitik, artinya dapat mengenal bagian 

bagian dari keseluruhannya, dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian 

tersebut. 

c. Secara jasmaniah anak sudah mencapai bentuk anak sekolah 

Sedangkan karakteristik IPS dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup dan 

strategi penyampaiannya. 

a. Ruang Lingkup IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (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 menjadi 

warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai. (KTSP 2006) 

Adapun tujuan dari pembelajaran IPS yang termuat dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk 

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

keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 
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ditingkat lokal, nasional dan global. Sedangkan ruang lingkup mata pelajaran IPS 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut : (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2) 

waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; (4) perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan. 

b. Strategi Penyampaian Pengajaran IPS 

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. 

Berdasarkan uraian di atas pembelajaran IPS di SD memuat materi 

geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dalam pembelajarannya seorang guru 

harus memperhatikan karakteristik peserta didik dan juga karakteristik mata 

pelajaran IPS yaitu berupa kajian materi dan strategi penyampaiannya. 

Pembelajaran IPS pada penelitian ini, akan menggunakan kelas III sebagai 

subjek penelitian. Standar Kompetensi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Kompetensi dasar 2.3 

memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah. Dan kompetensi 

dasar 2.4 mengenal sejarah uang. 

 

2.1.7 Pembelajaran Tematik 

2.1.7.1 Latar Belakang Pembelajaran Tematik 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 
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berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya (Bab V pasal 12 ayat 1 b).  

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah bagian pengembangan kurikulum yang 

menyatakan bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta 

didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan 

tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan 

lingkungan. 

Berdasarkan aturan di atas peserta didik berhak mendapatkan layanan 

pendidikan yang sesuai dengan potensi, perkembangan, bakat minat dan 

kemampuan. Menurut Piaget (dalam Rifa’i dan Anni, 2009:26-30) perkembangan 

kognitif anak usia sekolah dasar termasuk pada tahap operasional konkrit. Pada 

anak usia sekolah dasar kelas rendah masih berpikir secara holistik dan terpadu 

maka dari itu dalam proses pembelajaran hendaknya menyesuaikan 

perkembangan peserta didik salah satunya menggunakan pembelajaran tematik. 

 

2.1.7.2 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Menurut Sukayati dan Wulandari (2009: 13) pembelajaran tematik 

merupakan suatu pendekatan yang mengaitkan atau memadukan beberapa 

kompetensi dasar (KD) dan indikator dari kurikulum/standar isi dari beberapa 
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mata pelajaran menjadi satu kesatuan dikemas dalam satu tema yang bertujuan 

agar peserta didik  memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang bermakna.  

Dan menurut Trianto (2011: 78) pembelajaran tematik adalah merupakan 

pembelajaran dengan model terpadu yang dirancang berdasarkan tema-tema yang 

ditinjau dari berbagai mata pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan model pembelajaran terpadu yang memadukan kompetensi dasar dan 

indikator dari beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. 

 

2.1.7.3 Landasan Pembelajaran Tematik 

Menurut Trianto (2011: 101-106), pembelajaran tematik mempunyai 3 

landasan yaitu landasan filosofis, landasan psikologis dan landasan yuridis.  

a. Landasan filosofis 

Pembelajaran tematik berlandaskan pada filsafat pendidikan 

progresivisme, sedangkan progresivisme bersandarkan pada filsafat naturalisme, 

realisme dan pragmatisme. Selain itu, pembelajaran tematik juga bersandar pada 

filsafat pendidikan konstruktivisme dan humanisme. 

b.  Landasan psikologis 

Menurut Piaget (dalam Rifa’i dan Anni, 2009:26-30) perkembangan 

kognitif anak mencakup tahap sensori motorik, pra operasional, operasional 

konkrit dan operasional formal. Anak usia sekolah dasar termasuk pada tahap 

operasional konkrit. Pada anak usia sekolah dasar kelas rendah masih berpikir 

secara holistik dan terpadu maka dari itu dalam proses pembelajaran hendaknya 
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menyesuaikan perkembangan peserta didik salah satunya menggunakan 

pembelajaran tematik. 

Secara teoritik maupun praktik, pembelajaran tematik berlandaskan pada 

psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan 

diperlukan terutama untuk menentukan isi/materi pembelajaran tematik yang 

diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamanya sesuai dengan 

tahap perkembangan peserta didik. Sedangkan psikologi belajar memberikan 

kontribusi dalam hal bagaimana isi/materi pembelajaran tematik tersebut 

disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya.  

c. Landasan yuridis 

Landasan yuridis merupakan perlindungan hukum terhadap penerapan 

pembelajaran tematik. Landasan yuridis tersebut adalah UUD 1945, UU Nomor 

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 
 

 

2.1.7.4 Prinsip Pembelajaran Tematik 

Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa prinsip yakni prinsip penggalian tema, prinsip pengelolaan 

pembelajaran, prinsip evaluasi dan prinsip reaksi yang secara rinci akan diuraikan 

seperti berikut : 

a. Prinsip Penggalian Tema 

 Prinsip penggalian tema artinya tema-temanya harus saling tumpang tindih 

dan saling keterkaitan yang merupakan target utama dalam pembelajaran. Dalam 

penggalian tema tersebut harus memperhatikan beberapa syarat berikut  

1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan 

untuk memadukan banyak mata pelajaran. 

2. Tema harus bermakna dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

psikologis dan mewadahi sebagian besar minat anak. 

3. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa autentik 

yang terjadi dalam rentang waktu belajar, ketersediaan sumber belajar dan 

kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat (asas relevansi). 

b. Prinsip Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran dapat maksimal apabila seorang guru dapat 

menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses pembelajaran. Seorang guru 

harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator. Dalam 

pengelolaan pembelajaran hendaknya guru harus memperhatikan hal-hal berikut : 
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1. Guru hendaknya jangan menjadi single actor yang mendominasi pembicaraan 

dalam pembelajaran. 

2. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap 

tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok. 

c. Prinsip Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi pada pembelajaran tematik harus memperhatikan 

hal-hal berikut : 

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri (self 

evaluation) disamping bentuk evaluasi lainnya. 

2. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang 

telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan 

dicapai. 

d. Prinsip Reaksi 

 Guru harus mampu bereaksi terhadap aksi siswa dalam setiap peristiwa 

dan  tidak mengarahkan aspek yang sempit, tetapi ke sebuah kesatuan yang utuh 

dan bermakna (Trianto, 2011: 85-86). 

 

2.1.8 Model Pembelajaran Think Pair Share 

2.1.8.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan untuk pedoman guru 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas. (Suprijono, 2009:46). Menurut Joyce 

(dalam Hamruni, 2012:5) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola 

yang digunakan sebagai pedoman guru dalam menyusun pembelajaran di kelas 
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atau dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajarannya 

yaitu buku, film, kurikulum dan lain-lain. Sedangkan menurut Soekamto (dalam 

Hamruni 2012:5) model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang berisi 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar yang berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan model pembelajaran 

merupakan sebuah pola yang sistematis yang digunakan guru sebagai pedoman 

dalam merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan 

 

2.1.8.2 Model Pembelajaran Think Pair Share 

Menurut Huda (2011:136) Think Pair Share merupakan model 

pembelajaran yang mengoptimalkan partisipasi peserta didik dan memungkinkan 

peserta didik untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Think 

Pair Share  merupakan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi pola 

interaksi peserta didik yaitu sebuah variasi dalam pembelajaran melalui diskusi 

kelompok. (Komalasari,http://parapencariilmurama.blogspot.com/2012/01/model-

pembelajaran-think-pair-share-tps.html).  

Menurut Warsono dan Haryanto (2012:203) model pembelajaran Think 

Pair Share membentuk aktivitas siswa untuk terbiasa berpikir secara mandiri 

kemudian bekerja berpasangan. Sedangkan Arends (2008:15) berpendapat Think 

Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana 

pada diskusi kelas yang memberikan waktu pada siswa untuk berpikir, merespon, 

dan saling membantu dalam proses diskusinya.  

http://parapencariilmurama.blogspot.com/2012/01/model-pembelajaran-think-pair-share-tps.html
http://parapencariilmurama.blogspot.com/2012/01/model-pembelajaran-think-pair-share-tps.html
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan model pembelajaran Think 

Pair Share merupakan variasi suasana diskusi kelas yang memberikan waktu pada 

siswa untuk berpikir, merespon, dan saling membantu yang bertujuan untuk 

membentuk pola interaksi peserta didik, mengoptimalkan partisipasi peserta didik, 

memungkinkan peserta didik untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

 

2.1.8.3 Langkah-Langkah Model Think Pair Share 

Menurut Suprijono (2009 : 9) langkah-langkah pembelajaran Model Think 

Pair Share adalah  

a. Langkah 1: berfikir (Thinking) 

Pembelajaran diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait 

dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan 

kepada mereka memikirkan jawabanya 

b. Langkah 2: berpasangan (Pairing) 

Guru meminta peserta didik berpasang pasangan. Beri kesempatan pada 

pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diskusi ini diharapkan memperdalam 

jawaban yang telah dipikirkannya melalui itersubjektif dengan pasangannya. 

c. Langkah 3 : berbagi (Sharing) 

Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan 

dengan pasangan seluruh kelas 
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Sedangkan menurut Huda (2011:136) prosedur pembelajaran Model Think 

Pair Share adalah 

a. Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 

empat anggota/peserta didik 

b. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok 

c. Masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri-

sendiri terlebih dahulu 

d. Kelompok membentuk anggota-anggotanya secara berpasangan. Setiap 

pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan individunya 

e. Kedua pasangan lalu bertemu dalam kelompoknya masing-masing untuk 

menshare hasil diskusinya. 

Langkah-langkah pembelajaran Model Think Pair Share yang 

dikemukakan oleh kedua ahli diatas terdapat perbedaan, yaitu perbedaan dalam 

hal jumlah anggota kelompoknya. Suprijono mengemukakan pendapat pada 

kelompok berpasangan, sedangkan Huda mengemukakan untuk kelompok 

berempat. Akan tetapi pada hakikatnya sama yaitu di awali dengan peserta didik 

untuk berpikir secara individu, kemudian peserta didik berkelompok dan 

berdiskusi. Diskusi ini diharapkan memperdalam jawaban yang telah 

dipikirkannya melalui itersubjektif dengan pasangannya. Setelah itu jawaban di 

bacakan terhadap kelompok lain di depan kelas. 

Model Think Pair Share pada penelitian ini menggunakan Model Think 

Pair Share dengan variasi kelompok berpasangan. Peneliti memilih variasi 

kelompok karena lebih efektif diterapkan untuk anak di lingkungan sekolah dasar. 
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2.1.8.4 Kelebihan dan Kekurangan Think Pair Share 

Menurut Huda (2011:171) mengemukakan bahwa kelebihan dari 

kelompok berpasangan adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan partisipasi 

b. Cocok untuk tugas-tugas yang sederhana (tidak terlalu terstrukur) 

c. Masing-masing anggota kelompok memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

berkontribusi terhadap kelompoknya 

d. Interaksi lebih mudah 

e. Pembentukannya lebih cepat dan mudah 

Sedangkan kekurangan dari kelompok berpasangan adalah sebagai berikut  

a. Banyak kelompok yang akan melaporkan tugas-tugasnya kepada guru 

b. Guru harus memonitor banyak kelompok 

c. Lebih sedikit ide yang muncul 

d. Jika ada perselisihan tidak ada penengah. 

Kekurangan dari kelompok berpasangan di atas adalah dalam pengelolaan 

kelasnya, jadi untuk mengatasi kekurangan tersebut guru harus lebih maksimal 

dalam memanajemen kelas dengan baik. 

 

2.1.9 Media CD Pembelajaran 

2.1.9.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran adalah sumber-sumber belajar selain guru yang 

digunakan sebagai penyalur atau penghubung pesan ajar yang di adakan dan atau 

di ciptakan secara terencana oleh para guru atau pendidik. (Daryanto, 2011: 4). 
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Menurut Sudjana dan rivai (2005:2) media pengajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Sedangkan menurut Haryanto 

(dalam, http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/) media 

adalah alat bantu proses belajar mengajar yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan 

pembelajar  sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. 

Berdasarkan uraian di atas media pembelajaran merupakan alat bantu 

proses pembelajaran yang digunakan sebagai penyalur atau penghubung untuk 

menyampaikan informasi kepada peserta didik diharapkan dapat mempertinggi 

hasil belajar yang dicapainya 

Menurut Kemp & Dayton  (dalam Arsyad , 2011: 21) bahwa banyak 

keuntungan penggunaan media pembelajaran. Mereka mengemukakan beberapa 

hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif  dari penggunaan media 

sebagai bagian penting pembelajaran di kelas, antara lain: 

a. Penyampaian  pesan menjadi lebih baku karena setiap pelajar  yang melihat 

atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

b. Pembelajaran bisa lebih menarik karena dapat membuat siswa terjaga dan 

memperhatikan. 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan 

balik, dan penguatan. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan 

pesan/ isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak.  

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan apabila media pembelajaran dapat 

mengkomunikasikan pengetahuan dengan cara yang baik, spesifik, dan jelas. 

f. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diperlukan. 

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dapat ditingkatkan. 

Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, beban guru untuk 

penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi 

bahkan dihilangkan sehingga guru dapat memusatkan perhatian kepada aspek 

penting lain dalam proses belajar mengajar 

 

2.1.9.2 Landasan Teori Penggunaan Media Pembelajaran 

Salah satu acuan yang digunakan sebagai landasan teori penggunaan 

media adalah Dale’s Conte of Experience (Kerucut pengalaman Dale). Berikut ini 

gambar dari kerucut pengalaman Dale. Menurut Asyad (2011: 10) kerucut 

pengalaman Dale merupakan elaborasi yang rinci dari tiga tingkatan konsep 

belajar menurut Bruner. Hasil belajar peserta didik diperoleh mulai dari 

pengalaman langsung atau konkret, melalui benda tiruan, sampai pada lambang 

verbal atau abstrak. Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media 

penyampaian pesan tersebut, dan jumlah jenis indera yang turut serta selama 

pembelajaran semakin sedikit.  
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Urutan-urutan kerucut pengalaman Dale dalam pembelajaran tidak harus 

dimulai dari pengalaman langsung tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

2.1.9.3 Media CD Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2011: 171-172) multimedia merupakan kombinasi 

grafik, teks, suara, video, dan animasi yang secara bersama-sama menampilkan 

informasi, pesan, atau isi pelajaran. Kombinasi ini memrlukan beberapa jenis 

perlatan keras seperti computer, video kamera, video cassette recorder (VCR), 

multivision, CD player, Compact Disk (CD). Misalnya Encyclopedia Americana 

sudah direkam di dalam compact disk yang apabila ditampilkan harus melalui CD 

player.  

Sedangkan Sadiman (2003:280)  compact disk merupakan sistem 

penyimpanan   informasi gambar dan suara pada piringan atau disc. CD (compact 
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disk) merupakan media pembelajaran berbasis komputer yang berbentuk CD, 

menyajikan materi pembelajaran yang sangat komplek, saling berkaitan dan 

informasi tentang keberhasilan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 

(http://widyasaripress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:

pembelajaran-cd-interaktif&catid=25:jurnal-januari-2012 &Itemid=2). 

CD Pembelajaran bermanfaat sekali untuk kegiatan belajar mengajar 

diantaranya adalah: Memudahkan para pengajar untuk menyampaikan informasi 

kepada peserta didik karena didalam CD dapat berisi video dan simulasi yang 

bergerak, Menghemat produksi buku, Pemanfaatan teknologi yang maksimal, 

Mudah disebarluaskan, Simpel dan tidak memakan banyak tempat. 

(http://www.informasipendidikan.com/alat-peraga/sdmi/manfaat-cd-pembelajaran  

-untuk-sd-smp-sma/) 

Media CD pembelajaran dipilih peneliti dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS dikarenakan media tersebut merupakan salah satu media 

pembelajaran berbantuan komputer. CD pembelajaran berisi sebuah aplikasi 

tentang materi yang akan dipelajari siswa. CD pembelajaran dapat membantu 

mempertajam pesan yang disampaikan dengan kelebihannya menarik indera dan 

menarik minat, karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan 

gerakan. 

Berdasarkan uraian di atas CD pembelajaran adalah media pembelajaran 

berbasis komputer atau dikenal dengan multimedia yang berbentuk piringan atau 

disc untuk menyimpan gambar dan suara yang menyajikan materi pembelajaran 

http://widyasaripress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:pembelajaran-cd-interaktif&catid=25:jurnal-januari-2012%20&Itemid=2
http://widyasaripress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:pembelajaran-cd-interaktif&catid=25:jurnal-januari-2012%20&Itemid=2
http://www.alatperagapendidikan.co.id/
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dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan istilah yang lain CD pembelajaran 

merupakan jenis media audiovisual karena dapat menyimpan gambar dan suara. 

 

2.1.10 Penerapan Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran  

Berikut ini penerapan model pembelajaran Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran dalam pembelajaran IPS : 

a. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa CD pembelajaran , LCD, laptop 

dan Speaker aktif. 

b. Guru menyampaikan materi dengan bantuan CD Pembelajaran  

c. Guru memberikan soal pertanyaan ke setiap siswa yang berkaitan dengan 

materi yang merangsang siswa untuk berfikir secara individu (think) 

d. Guru memberi waktu kepada siswa untuk memikirkan jawabannya secara 

individual (think) 

e. Siswa berkelompok dengan teman sebangku (pair)  

f. Siswa secara berkelompok  mendiskusikan jawaban dari soal yang telah 

dikerjakan secara individu bersama pasangannya (pair) 

g. Guru mengontrol kerja siswa dalam berdiskusi dan membantu siswa 

mengarahkan jika masih terdapat hal-hal yang belum dipahami 

h. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi dalam kelas. (share)  

i. guru bersama siswa menyimpulkan materi dilanjutkan dengan evaluasi. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap pembelajaran IPS  melalui Model Think-Pair-Share dengan media CD 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun penelitian-

penelitian tersebut antara lain :  

Setyaji, Dwi, 2010 (2010) Peningkatan Pembelajaran IPS Melalui Metode 

Cooperative Learning Model Think-Pair-Share Siswa Kelas III SDN 03 Tasikrejo 

Tahun Ajaran 2009/2010. Skripsi. Semarang: PGSD FIP UNNES. Berdasarkan 

hasil penelitian didapatkan bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan, siklus 

1 sebesar 62,96% dan siklus 2 sebesar 77,77% siswa yang memiliki nilai 

sekurang-kurangnya dengan kategori cukup. Sedangkan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari 55,56% pada pra siklus menjadi 74,07% pada siklus 

1 dan 85,19% siklus 2 siswa yang mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS menggunakan metode cooperative learning model think-pair-

share dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Surna Ulfatusani, 1402407011 (2011) Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

Melalui Model Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share (TPS) Dengan 

Media CD Pembelajaran Pada Pelajaran PKn Kelas IVC SD Negeri Tambakaji 

04 Semarang. Skripsi. Semarang: PGSD FIP UNNES. Hasil observasi 

ketrampilan guru menunjukkan bahwa pada siklus I persentasenya adalah 70%, 

pada siklus II menjadi 80% dan siklus III adalah 87,5%. Sedangkan hasil 

observasi aktivitas siswa pada siklus I sebesar 67,5% meningkat menjadi 80% 
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pada siklus II dan 87,75% pada siklus III. Selain itu prestasi hasil belajar siswa 

pada siklus I persentase ketuntasan sebesar 67,5% meningkat pada siklus II 

dengan persentase 75% dan meningkat lagi menjadi 82,5% pada siklus III. Nilai 

tersebut memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model cooperative learning 

tipe Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan 

aktivitas guru, aktivitas siswa dan prestasi belajar siswa dalam pelajaran PKn. 

Rizal Listyo Mahardika (2011) Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

Melalui Model Think Pair Share  dengan Permainan Undian Angka pada Siswa 

Kelas IIIB SD Negeri Wonosari 02 Kota Semarang. Skripsi. Semarang: PGSD 

FIP UNNES. Aktivitas siswa pada siklus I diperoleh skor 12,3 dalam kategori 

baik, siklus II dengan skor 13,6 dalam kategori baik, dan siklus III dengan skor 

15,6 dalam kategori baik. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus I dengan 

persentase 73,7% (28 dari 38 siswa mencapai KKM), siklus II dengan 

persentase 78,9% (30 dari 38 siswa mencapai KKM), dan siklus III dengan 

persentase 84,2% (32 dari 38 siswa mencapai KKM). Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah melalui model think-pair-share dengan permainan undian angka dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, fungsi pada penelitian ini 

adalah untuk menguatkan penelitian-penelitian tersebut. Hasil yang diperoleh 

pada penelitian di atas akan diperkuat oleh hasil pada penelitian ini sehingga data 

yang diperoleh melalui penerapan model Think Pair Share dengan media CD 
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pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat semakin valid dan 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Kondisi awal pembelajaran IPS pada siswa kelas III SD Negeri 

Kalibanteng Kidul 02 belum maksimal.  Hal itu tedapat dari pencapaian hasil 

belajar siswa yaitu 55,56 %. (20 dari 36) siswa kelas III SD N Kalibanteng Kidul 

02 memiliki nilai rata-rata ulangan harian di bawah KKM (60). Permasalahan 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari guru, siswa, media, hingga 

proses pelaksanaan kegiatan belajar itu sendiri. Dari pengamatan proses 

pembelajaran  IPS pada siswa kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 diperoleh 

data sebagai berikut : 1) siswa kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran; 2) 

siswa hanya menghafal pengetahuan; 3) siswa tidak berani mengungkapkan 

pendapatnya; 4) siswa kurang menghargai pendapat dari teman yang lain, dan 5) 

siswa kurang berinteraksi atau bekerja sama dengan teman yang lain untuk 

memecahkan permasalahan. Keadaan di atas disebabkan oleh ketrampilan guru 

dalam proses pembelajaran. Dari pengamatan ketrampilan guru dalam proses 

pembelajaran IPS diperoleh data sebagai berikut :1) guru hanya ceramah; 2) 

media yang digunakan juga tidak ada; 3) Guru tidak memberi kesempatan siswa 

untuk berpendapat; 4) guru memegang penuh kendali proses pembelajaran 

sehingga kegiatan pembelajaran hanya terfokus pada guru sebagai sumber 

informasi (kurangnya sumber belajar yang lain) 
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Solusi pemecahan masalah atas rendahnya kualitas pembelajaran yang 

berdampak pada nilai rata-rata ulangan harian siswa yang berada di bawah KKM 

(60) adalah dengan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

dengan media CD pembelajaran.  

Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran diterapkan 

peneliti dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPS karena dengan 

pembelajaran Think Pair Share semua siswa dapat terlibat aktif dalam 

pembelajaran,  karena dalam model pembelajaran Think Pair Share pada tahap 

Think siswa dituntut untuk berfikir secara individual yang akan mengaktifkan 

semua siswa dalam pembelajaran. Kemudian pada tahap Pair siswa 

mendiskusikannya dengan teman pasangannya sehingga terjadi kerjasama antar 

peserta didik dalam memecahkan sebuah masalah. Dan tahap Share disampaikan 

dan didiskusikan kembali dengan teman-teman sekelas serta dengan guru 

sehingga peserta didik dapat menghargai pendapat teman yang lain. (Supriadi, 

2011 :7). Atas dasar itu dengan penggunaan Model Think Pair Share diharapkan 

peserta didik lebih aktif, mau bekerja sama dengan orang lain, dan menghargai 

pendapat orang lain. Sehingga tujuan IPS dapat tercapai yaitu membina peserta 

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

dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan 

negara.  

Model Think Pair Share akan ditunjang dengan Media CD Pembelajaran 

untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Peneliti memilih Media CD 

Pembelajaran untuk menunjang pembelajaran dengan Model Think Pair Share 
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dikarenakan Media CD Pembelajaran merupakan salah satu media pembelajaran 

berbantuan komputer. CD pembelajaran berisi sebuah aplikasi tentang materi 

yang akan dipelajari siswa. CD pembelajaran dapat membantu mempertajam 

pesan yang disampaikan dengan kelebihannya menarik indera dan menarik minat, 

karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan 

Melalui penerapan Model Think Pair Share dengan media CD 

Pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan  kualitas pembelajaran yaitu 

meningkatnya ketrampilan guru dan aktivitas siswa dengan kriteria minimal baik 

dan ketercapainya kemampuan siswa sesuai KKM yang telah ditetapkan dengan 

kategori 80 % siswa kriteria tuntas. Untuk lebih jelas berikut ini bagan dari 

kerangka berpikir di atas 
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Bagan 2.1: Kerangka Berpikir 

 

 

PELAKSANAAN TINDAKAN 

Menerapkan model Think Pair Share dengan CD Pembelajaran 

1. Guru menyiapkan media pembelajaran berupa CD pembelajaran, LCD, 

laptop dan Speaker aktif. 

2. Guru menyampaikan materi dengan bantuan CD Pembelajaran  

3. Guru memberikan soal pertanyaan ke setiap siswa yang berkaitan dengan 

materi yang merangsang siswa untuk berfikir secara individu (think) 

4. Guru memberi waktu kepada siswa untuk memikirkan jawabannya secara 

individual (think) 

5. Siswa berkelompok dengan teman sebangku (pair)  

6. Siswa secara berkelompok  mendiskusikan jawaban dari soal yang telah 

dikerjakan secara individu bersama pasangannya (pair) 

7. Guru mengontrol kerja siswa dalam berdiskusi dan membantu siswa 

mengarahkan jika masih terdapat hal-hal yang belum dipahami 

8. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi dalam kelas. (share)  

9. guru bersama siswa menyimpulkan materi dilanjutkan dengan evaluasi. 

 

KONDISI AKHIR 

1. Ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS meningkat 

2. Aktivitas Siswa dalam pembelajaran IPS meningkat 

3. Hasil belajar Siswa dalam pembelajaran IPS meningkat 

 

KONDISI AWAL 

Dalam pembelajaran guru dominan menggunakan metode ceramah belum 

sempurna, siswa tidak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Sebanyak 

57,14 % (20 dari 35) siswa belum memenuhi KKM yang ditetapkan sebesar 

60. 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian beberapa kajian empiris yang relevan dan kerangka 

berpikir di atas, maka ditetapkan hipotesis tindakan untuk penelitian ini adalah 

penerapan model pembelajaran Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas III SDN 

Kalibanteng Kidul 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas III SDN 

Kalibanteng Kidul 02, semester I tahun ajaran 2012/2013. Jumlah siswa yang 

diteliti sebanyak 36 siswa yang terdiri atas 21 siswa putra dan 15 siswa putri. 

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share 

dengan Media CD Pembelajaran 

b) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share 

dengan Media CD Pembelajaran 

c) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share 

dengan Media CD Pembelajaran 

 

3.3 PROSEDUR PTK 

Menurut Arikunto (2009: 16) langkah-langkah penelitian tindakan kelas 

dibagi menjadi empat tahap yaitu (1) tahap perencanaan (Planning); (2) tahap 

pelaksanaan (acting); (3) tahap pengamatan (observing); (4) tahap pelaksanaan 

(reflecting). Berikut ini bagan langkah-langkah penelitian tindakan kelas  
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Bagan 3.1: langkah-langkah penelitian tindakan kelas 

3.3.1 Perencanaan Tindakan 

Menurut Arikunto (2009: 17) tahap perencanaan menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

Ada beberapa langkah yang perlu disiapkan pada tahap perencanaan. Menurut 

Wardhani, dkk (2007: 2.12) langkah yang perlu disiapkan adalah membuat 

scenario pembelajaran, menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung, menyiapkan 

cara merekam dan menganalisis data dan mensimulasikan pelaksanaan tindakan. 

Jadi dapat disimpulkan tahap perencanaan merupakan tahap persiapan untuk 

melaksanakan tindakan. 

Tahap perencanaan dalam penelitian ini dilakukan beberapa hal sebagai 

berikut :  

a. Menelaah kompetensi dan indikator mata pelajaran matematika dan mata 

pelajaran lain yang cocok atau dapat dimasukkan kedalam satu tema yang 

telah ditentukan (membuat jaringan tema)  
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b. Menyusun RPP tematik sesuai indikator yang telah ditetapkan dan scenario 

pembelajaran dengan menggunakan model Think Pair Share dengan Media 

CD Pembelajaran 

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa CD Pembelajaran sebagai penunjang 

pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar soal siswa  

e. Menyipakan lembar pengamatan untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siwa dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 

f. Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

yang berlangsung melalui model Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Arikunto (2009) pelaksanaan tindakan adalah implementasi atau 

penerapan rancangan mengenakan tindakan kelas. Dalam pelaksanaan tindakan 

seorang peneliti harus menaati apa yang telah dirumuskan dalam rancangan, 

berlaku wajar dan tidak dibuat-buat. Dalam penelitian ini pelaksanaan tindakan 

adalah kegiatan penerapan isi rancangan tindakan yang telah disusun sebelumnya, 

yaitu pelaksanaan pembelajaran IPS secara tematik dengan menggunakan model 

Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran yang diterapkan dalam 3 siklus 

dengan 1 kali pertemuan dalam masing-masing siklus.  
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3.3.3 Observasi 

Menurut Arikunto (2009:19) observasi adalah pengamatan yang dilakukan 

pengamat yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan beberapa instrument observasi yaitu lembar 

pengamatan aktivitas siswa dan lembar pengamatan ketrampilan guru, serta 

lembar soal yang digunakan untuk menghimpun data data di lapangan. Kegiatan 

observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati 

aktivitas siswa dan ketrampilan guru 

 

3.3.4 Refleksi 

Menurut Arikunto (2009:19), refleksi adalah kegiatan uintuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Dalam penelitian ini, refleksi 

dilakukan setelah tindakan dilaksanakan yaitu dengan mengkaji pelaksanaan 

pembelajaran, kemudian mengkaji aktivitas siswa, ketrampilan guru, hasil belajar 

IPS, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul 

dalam pelaksanaan siklus pertama dan kedua, kemudian bersama tim kolaborasi 

membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus ketiga. 

Apabila hasil refleksi pada siklus ketiga belum menunjukkan peningkatan 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan, maka tidak menutup 

kemungkinan penelitian ini akan dilanjutkan dalam siklus empat, dan seterusnya. 

Jadi dalam refleksi ini akan dilihat apakah penelitian itu berhasil atau tidak, harus 

selesai disitu atau masih harus dilanjutkan dengan siklus berikutnya. 
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3.4 SIKLUS PENELITIAN 

Jumlah siklus pada penelitian ini sebanyak 3 siklus. Setiap siklus terdiri 

dari satu kali pertemuan (3 jam pelajaran). Standar Kompetensi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 2. Memahami jenis pekerjaan dan 

penggunaan uang. Kompetensi dasar 2.3 memahami kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah dan sekolah dan kompetensi dasar 2.4 mengenal sejarah uang 

dengan indikator  (1) Mempraktikan transaksi jual beli; (2) Membedakan tempat-

tempat kegiatan jual beli di lingkungan tempat tinggal seperti warung, toko, super 

market dan pasar; (3) Mengidentifikasi jenis barang yang dijual belikan di 

warung, toko, super market dan pasar; (4) Memberi contoh persaingan sehat 

dalam jual beli, seperti saling menghargai, keramahtamahan dll; (5) membedakan 

tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah seperti kantin sekolah dan 

koperasi sekolah; (6) Mengidentifikasi jenis barang dagangan yang dijual belikan 

di kantin sekolah dan koperasi sekolah; (7) Menjelaskan pengertian sistem barter; 

(8) Mempraktikkan sistem barter, antara sumber daya alam hewan (ayam) dengan 

hasil dari sumber daya alam tumbuhan (beras). Berikut pemaparan siklus-siklus 

tersebut : 

3.4.1 Siklus 1 

3.4.1.1 Perencanaan Tindakan 

a. Menyusun RPP tematik dengan tema “Kegiatan Sehari-hari” sesuai dengan 

skenario pembelajaran menggunakan model Think Pair Share dengan Media 

CD Pembelajaran. Mata pelajaran tematiknya antara lain IPS, PKn, dan IPA. 
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b. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa CD pembelajaran 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan tempat tinggal, kekhasan bangsa 

Indonesia, tentang kenampakan alam daratan dan lautan 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa beserta 

kunci jawabannya 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran. 

 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan ini dilakukan sesuai dengan RPP siklus I yang 

telah direncanakan. Peneliti menggunakan model Think Pair Share dengan Media 

CD Pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah pelaksanaan tindakan tersebut  : 

3.4.1.2.1 Pra Kegiatan Pembelajaran (± 5 menit) 

a. Salam dan doa 

b. Absensi 

c. Pengkondisian kelas 

3.4.1.2.2 Kegiatan Awal (± 10  menit) 

a. Guru memotivasi siswa dengan cara permainan kotak ajaib. Di dalam kotak 

ajaib terdapat 3 bola pingpong yang salah satunya bertuliskan tema yang akan 

dipelajari. Dilanjutkan dengan bernyanyi.  
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Berikut ini lagu “Jual Beli” yang diekspresikan melalui lagu di sini senang, di 

sana senang. 

Jual Beli   

Ada penjual 

Ada pembeli 

Terjadi transaksi jual beli 

Ada di rumah 

Dan di sekolah 

Tempat terjadinya jual beli 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

c. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab. 

Kegiatan sehari-hari sangat banyak contohnya, ada bermain, mencuci, belajar, 

menyapu dan lain sebagainya. Namun pertemuan kali ini kita akan belajar 

kegiatan sehari-hari yaitu tentang jual-beli. 

1. Sebelum membahas, di kelas ini siapa yang tidak pernah melakukan jual 

beli ? pasti sudah pernah semua kan ? 

2. Karena kalian sudah pernah melakukan jual beli, sekarang salah satu siswa 

maju ke depan untuk mempraktikan jual beli ! 

3. Sudah paham kan proses dari jual beli ? nah kalau begitu pengertian 

transaksi jual beli itu bagaimana ? agar lebih jelas perhatikan CD 

pembelajaran yang akan pak guru putar. 
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3.4.1.2.3 Kegiatan Inti (± 75 menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan tempat tinggal (eksplorasi) 

b. Siswa membedakan warung, toko, super market dan pasar (elaborasi) 

c. Siswa  mengidentifikasi jenis barang yang dijual belikan di warung, toko, 

super market dan pasar (elaborasi) 

d. Siswa memperhatikan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel IPS ke mapel 

PKn 

Sesuai dari CD pembelajaran tadi kegiatan jual-beli di lingkungan 

tempat tinggal sangat banyak tempatnya, ada di pasar, toko, warung, dan super 

market. Semua kegiatan jual beli itu haruslah bersaing dengan baik. missal : 

saling menghargai antar penjual, saling menghormati antar penjual dan 

pembeli, bersikap ramah terhadap pembeli dan juga sebaliknya. Itu merupakan 

cara bersaing yang sehat dan merupakan cerminan dari kekhasan bangsa 

Indonesia 

e. Siswa memperhatikan penjelasan  guru dengan media CD pembelajaran 

tentang kekhasan bangsa Indonesia. (eksplorasi) 

f. Siswa menjelaskan kekhasan bangsa Indonesia yang berupa kebhinekaan, 

keramahtamahan, dan kekayaan alam (elaborasi) 

g. Siswa memperhatikan narasi guru untuk mengaitkan mapel PKn ke mapel IPA 

Berdasarkan CD pembelajaran yang telah kamu perhatikan, kekhasan 

bangsa Indonesia yang berupa kekayaan alam dapat dibagi menjadi dua yaitu 

kekayaan alam yang ada di daratan dan juga di lautan. Apakah kalian 
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mengetahui bentuk dari kekayaan alam yang ada di daratan ataupun di lautan ? 

ayo perhatikan tayangan berikut. 

h. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang kenampakan alam daratan (eksplorasi) 

i. Siswa mengkategorikan bentuk kenampakan alam yang berupa daratan 

(elaborasi) 

j. Siswa membedakan antara gunung, pegunungan dan daratan (elaborasi) 

k. Masing-masing siswa mendapatkan satu pertanyaan di kertas (elaborasi) 

l. Siswa secara individu memikirkan jawaban pertanyaan tersebut dengan cara 

menulis jawaban di kertas (Tahap Think) (elaborasi) 

m. Siswa berkelompok dengan teman sebangku (Tahap Pair) (elaborasi) 

n. Siswa mendapatkan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan individu (Tahap 

Pair) (elaborasi) 

o. Siswa berdiskusi dengan kelompok (Tahap Pair)  (elaborasi) 

p. Siswa maju ke depan mempresentasikan kerja kelompok (Tahap Share) 

(elaborasi) 

q. Siswa memperhatikan penguatan dari guru (konfirmasi) 

3.4.1.2.4 Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran 

b. Siswa mengerjakan tes evaluasi 

c. Tindak lanjut dengan cara melakukan perbaikan dan pengayaan. 
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3.4.1.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran.  

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran.  

 

3.4.1.4 Refleksi 

Setelah melaksanakan siklus I, peneliti menganalisis tes hasil belajar siswa 

dan lembar observasi. Apakah sudah mencapai indikator kenerhasilan dalam 

penelitian. Dalam tahap refleksi ini peneliti melakukan:  

a. Identifikasi permasalahan yang muncul pada siklus 1 

b. Pengkajian terhadap proses pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada 

siklus 1 

c. Pengkajian terhadap kekurangan dan kelemahan pada proses pembelajaran 

siklus 1 

d. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1 

e. Pengelompokan siswa berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran 

f. Perancangan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2 

 

3.4.2 Siklus 2 

3.4.2.1 Perencanaan Tindakan 

a. Menyusun RPP tematik dengan tema “Kegiatan Sehari-hari” sesuai dengan 

skenario pembelajaran menggunakan model Think Pair Share dengan media 
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CD pembelajaran. Mata pelajaran tematiknya antara lain IPS, Bahasa 

Indonesia, dan Matematika 

b. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa CD pembelajaran 

tentang jual beli di lingkungan sekolah, cara membaca dialog yang baik, cara 

menggunakan busur derajat dengan baik 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa beserta 

kunci jawabannya 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran 

 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan ini dilakukan sesuai dengan RPP siklus II 

yang telah direncanakan. Peneliti menggunakan model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah pelaksanaan tindakan 

tersebut : 

3.4.2.2.1 Pra Kegiatan Pembelajaran (± 5 menit) 

a. Salam dan doa 

b. Absensi 

c. Pengkondisian kelas 

3.4.2.2.2 Kegiatan Awal (± 10  menit) 

a. Guru memotivasi siswa dengan cara bernyanyi lagu pelangi-pelangi dengan 

perubahan syair yang menyesuaikan materi yang akan dipelajari.  
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Berikut ini lagu “Kantin Sekolah” yang diekspresikan melalui lagu “Pelangi-

Pelangi”. 

Kantin Sekolah   

Saat istirahat 

Ku beli makanan 

Dan juga minuman 

Di kantin s’kolahan 

Agar perut kenyang 

Belajar pun nyaman 

Ayo kita semua  

S’mangat belajar 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab 

Kemarin kita sudah belajar tentang tempat yang digunakan untuk 

kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Ada berapa tempat yang digunakan 

untuk kegiatan jual beli di lingkungan rumah ? 

Nah sekarang kita akan belajar tentang tempat yang digunakan untuk 

kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Sebutkan tempat jual beli di sekolah 

yang kalian ketahui ? 
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3.4.2.2.3 Kegiatan Inti (±7 5 menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan sekolah seperti kantin sekolah dan 

koperasi sekolah (eksplorasi) 

b. Siswa membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah 

seperti kantin sekolah dan koperasi sekolah (elaborasi) 

c. Siswa mengidentifikasi jenis barang dagangan yang dijual belikan di kantin 

sekolah dan koperasi sekolah (elaborasi) 

d. Siswa memperhatikan narasi guru untuk mengaitkan mapel IPS ke mapel 

Bahasa Indonesia 

Sekarang pak guru punya dialog percakapan “membeli busur di koperasi 

sekolah”. Pak guru akan memberikan contoh cara membaca dialog dengan 

baik, nanti kalian maju ke depan untuk mempraktikkan menirukan dialog 

percakapan  “membeli busur di koperasi sekolah”. 

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bacaan dialog “membeli busur 

di koperasi sekolah”. (eksplorasi) 

f. Siswa menirukan dialog “membeli busur di koperasi sekolah” dengan ekspresi 

yang tepat (elaborasi) 

g. Siswa memperhatikan narasi guru untuk mengaitkan mapel Bahasa Indonesia 

ke mapel Matematika 

Dari dialog “membeli busur di koperasi sekolah” barang yang dibeli adalah 

busur. Apakah kalian tahu busur berguna untuk apa ? nah betul sekali, busur 
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berguna untuk menentukan besar sudut. Maka dari itu mari kita menentukan 

besar sudut , kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. 

h. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang cara menggunakan busur untuk menentukan besar sudut (eksplorasi) 

i. Siswa mengurutkan sudut berdasarkan ukurannya (elaborasi) 

j. Masing-masing siswa mendapatkan satu pertanyaan di kertas (elaborasi) 

k. Siswa secara individu memikirkan jawaban pertanyaan tersebut dengan cara 

menulis jawaban di kertas (Tahap Think) (elaborasi) 

l. Siswa berkelompok dengan teman sebangku (Tahap Pair) (elaborasi) 

m. Siswa mendapatkan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan individu (Tahap 

Pair) (elaborasi) 

n. Siswa berdiskusi dengan kelompok (Tahap Pair)  (elaborasi) 

o. Siswa maju ke depan mempresentasikan kerja kelompok (Tahap Share) 

(elaborasi) 

p. Siswa memperhatikan n penguatan dari guru (konfirmasi) 

3.4.2.2.4 Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran 

b. Siswa mengerjakan tes evaluasi 

c. Tindak lanjut dengan cara melakukan perbaikan dan pengayaan. 

 

3.4.2.3 Observasi 

(a) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran.  
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(b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran.  

 

3.4.2.4 Refleksi 

Setelah melaksanakan siklus 2, peneliti menganalisis tes hasil belajar 

siswa dan lembar observasi. Apakah sudah mencapai indikator kenerhasilan 

dalam penelitian. Dalam tahap refleksi ini peneliti melakukan:  

a. Identifikasi permasalahan yang muncul pada siklus 2 

b. Pengkajian terhadap proses pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada 

siklus 2 

c. Pengkajian terhadap kekurangan dan kelemahan pada proses pembelajaran 

siklus 2 

d. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 2 

e. Pengelompokan siswa berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran  

f. Perancangan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 3. 

 

3.4.3 Siklus 3 

3.4.3.1 Perencanaan Tindakan 

a. Menyusun RPP tematik dengan tema “Kegiatan Sehari-hari” sesuai dengan 

skenario pembelajaran menggunakan model Think Pair Share dengan media 

CD pembelajaran. Mata pelajaran tematiknya antara lain IPS, IPA, dan 

Matematika 
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b. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa CD pembelajaran 

tentang Sejarah Uang (sistem barter), Berbagai macam sumber daya alam 

(sumber daya  alam tumbuhan), Bangun datar (sifat-sifat bangun datar) 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa beserta 

kunci jawabannya 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran 

 

3.4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan ini dilakukan sesuai dengan RPP siklus III 

yang telah direncanakan. Peneliti menggunakan model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah pelaksanaan tindakan 

tersebut : 

3.4.3.2.1 Pra Kegiatan Pembelajaran (± 5 menit) 

a. Salam dan doa 

b. Absensi 

c. Pengkondisian kelas 

3.4.3.2.2 Kegiatan Awal (± 10  menit) 

a. Guru memotivasi siswa dengan cara mengajak siswa untuk rajin belajar dan 

mengajak siswa untuk memperhatikan jika guru memberikan materi kemudian 

bernyanyi lagu tanjung perak yang sudah diganti syairnya.  
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Berikut ini lagu “Sistem Barter” yang diekspresikan melalui lagu “Tanjung 

Perak” 

Sistem Barter  

Jaman dulu 

Jual beli 

Menggunakan 

Sistem Barter 

   Saling menukarkan barang 

   Asal ada kesamaan 

Kebutuhan  

Dan sepakat 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab. 

Kita kemarin sudah belajar berbagai kegiatan jual-beli, ada yang di 

lingkungan tempat tinggal atau pun di lingkungan sekolah. Untuk 

memperlancar jual-beli seseorang harus mempunyai alat tukar jual beli yaitu 

uang. Tetapi di jaman dahulu belum ada uang. Karena belum ada uang 

bagaimanakah alat tukar jual-belinya ? apakah kalian tahu ? 

3.4.3.2.3 Kegiatan Inti (± 75 menit) 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang sistem barter (eksplorasi) 

b. siswa menjelaskan pengertian sistem barter (elaborasi) 
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c. Siswa mempraktikkan sistem barter, antara sumber daya alam hewan (ayam) 

dengan hasil dari sumber daya alam tumbuhan (beras) (elaborasi) 

d. Siswa memperhatikan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel IPS ke mapel 

IPA 

Dari contoh kegiatan barter dalam CD pembelajaran. Seseorang 

membarter sumber daya alam hewan berupa ayam, dengan hasil sumber daya 

alam tumbuhan yaitu beras. Apakah kalian mengetahui sumber daya alam 

tumbuhan ? apa saja hasil dari sumber daya alam tumbuhan ? 

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang berbagai macam sumber daya alam (eksplorasi) 

f. Siswa menjelaskan sumber daya alam tumbuhan (elaborasi) 

g. Siswa menyebutkan hasil dari sumber daya alam tumbuhan seperti meja, 

kursi, kayu, papan tulis (elaborasi) 

h. Siswa memperhatikan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel IPA ke mapel 

matematika 

Salah satu contoh dari hasil sumber daya alam tumbuhan adalah di 

buat meja, papan tulis, kursi dll. Apakah kalian tau papan tulis mempunyai 

bentuk seperti bangun datar apa ? 

i. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang bangun datar (eksplorasi) 

j. Siswa mengidentifikasi papan tulis sebagai contoh bangun datar (elaborasi) 

k. Siswa menjelaskan sifat-sifat bangun datar. 

l. Masing-masing siswa mendapatkan satu pertanyaan di kertas (elaborasi) 
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m. Siswa secara individu memikirkan jawaban pertanyaan tersebut dengan cara 

menulis jawaban di kertas (Tahap Think) (elaborasi) 

n. Siswa berkelompok dengan teman sebangku (Tahap Pair) (elaborasi) 

o. Siswa mendapatkan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan individu (Tahap 

Pair) (elaborasi) 

p. Siswa berdiskusi dengan kelompok (Tahap Pair)  (elaborasi) 

q. Siswa maju ke depan mempresentasikan kerja kelompok (Tahap Share) 

(elaborasi) 

r. Siswa mendengarkan penguatan dari guru (konfirmasi) 

3.4.3.2.4 Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran 

b. Siswa mengerjakan tes evaluasi 

c. Tindak lanjut dengan cara melakukan perbaikan dan pengayaan 

 

3.4.3.3 Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran.  

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran. 
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3.4.3.4 Refleksi 

Setelah melaksanakan siklus III, peneliti menganalisis tes hasil belajar 

siswa dan lembar observasi. Apakah sudah mencapai indikator kenerhasilan 

dalam penelitian. Dalam tahap refleksi ini peneliti melakukan:  

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus ketiga.  

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga.  

c. Menyimpulkan hasil dari pelaksanaan siklus kedua jika tujuan dan indikator 

penelitian sudah tercapai maka penelitian dihentikan. Namun jika tujuan dan 

indikator penelitian belum tercapai maka dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Guru 

Peneliti akan mendapatkan sumber data yang berasal dari guru dengan 

menggunakan lembar observasi ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran. 

 

3.5.1.2 Siswa 

Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari siswa 

melalui observasi secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai 

siklus ketiga dan dari hasil evaluasi. 
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3.5.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen yang berupa data awal didapatkan dari hasil tes 

sebelum dilakukan tindakan. 

 

3.5.1.4 Catatan lapangan 

Sumber data yang lain berupa catatan lapangan. Catatan lapangan berasal 

dari catatan selama proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa dan 

ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model Think 

Pair Share dengan Media CD Pembelajaran. 

 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa diperoleh melalui evaluasi yang 

dilaksanakan setiap akhir siklus. Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif 

berupa hasil belajar siswa kelas III yang diambil dengan cara memberikan tes 

tertulis pada setiap akhir siklus. 

 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa, aktivitas guru, wawancara serta catatan lapangan 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran. 
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3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan tes. 

 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Menurut Poerwanti (2008 : 1.5), Tes adalah seperangkat tugas yang harus 

dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik 

(siswa) untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap 

cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. 

Dalam penelitian ini, teknik tes berbentuk pertanyaan atau soal tertuis yang 

diberikan di akhir pertemuan dalam setiap siklus. Teknik tes ini digunakan untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 

 

3.5.3.2 Teknik Non Tes 

3.5.3.2.1 Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan 

menggunakan indra secara langsung dengan menggunakan pedoman observasi 

yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan di amati. (Suprijono, 

2009:139). Berikut ini pedoman penyusunan instrumen observasi : 1) mengacu 

pada indikator pencapaian; 2) mengidentifikasi perilaku atau langkah kegiatan 

yang diobservasi; 3) menentukan model skala yang dipakai, yaitu skala penilaian 

(rating scale) atau daftar cek (check list); 4) membuat rubric/pedoman penskoran. 

(Suprijono, 2009:149) 
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Metode observasi yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui ketrampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran. Ketrampilan guru 

dalam pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran diamati menggunakan lembar pengamatan ketrampilan guru dengan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran diamati menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa dengan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan 

3.5.3.2.2 Wawancara 

Wawancara adalah suatau proses tanya jawab lisan untuk memperoleh 

bahan atau informasi yang dilaksanakan secara sepihak, berhadapan muka, dan 

dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. (Poerwanti, dkk, 2008:5-16) 

Metode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

tanggapan siswa dan juga pendapat guru tentang penerapan pembelajaran IPS 

melalui Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran. Metode ini 

digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat hasil apakah penerapan 

pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran  dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

3.5.3.2.3 Catatan Lapangan 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam, 

http://pengetahuanolahraga.wordpress.com/2011/08/24/catatan-lapangan-

penelitian-kualitatif/) catatan lapangan merupakan catatan tertulis mengenai apa 
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yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data 

dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. 

Catatan lapangan pada penelitian ini berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran, yaitu berupa ketrampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Penjelasan untuk masing-

masing teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut: 

 

3.6.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan Penilaian 

Acuan Patokan (PAP). Pendekatan tersebut merupakan penilaian dengan norma 

absolute atau kriteria. Pendekatan PAP berarti membandingkan skor-skor hasil tes 

peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara absolut atau mutlak telah 

ditetapkan oleh guru (Poerwanti, 2008:6-14). Skor-skor hasil belajar peserta didik 

ini akan dikonversi kedalam sistem penilaian skala -100. Menurut Poerwanti 

(2008:6-15) menjelaskan bahwa skala 100 berangkat dari persentase yang 

mengartikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan siswa pada suatu 

perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%). 
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Adapun langkah-langkah pendekatan PAP adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan skor berdasarkan proporsi 

Skor =  
𝐵

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

(Poerwanti: 2008) 

keterangan:  

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes bentuk penguraian).  

St = skor teoritis 

2) Menentukan batas minimal ketuntasan 

Batas minimum ketuntasan ini didasarkan pada Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang sudah ditetapkan terhadap mata pelajaran matematika 

di kelas III SDN Kalibanteng Kidul 02 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Mata Pelajaran IPS Kelas III SDN 

Kalibanteng Kidul 02 kota Semarang 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

< 60 Tidak Tuntas 

 

3) Menentukan ketuntasan klasikal 

P =    
 siswa  yang  tuntas  belajar

 siswa  
 x 100 %   

 (Aqib, dkk., 2009:41) 
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3.6.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil observasi ketrampilan guru dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan Media CD 

Pembelajaran, serta hasil catatan lapangan dan wawancara yang dianalisis dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif tersebut dipaparkan dalam kalimat 

yang telah dipisah-pisahkan sesuai kriteria untuk memperoleh kesimpulan. Dalam 

penelitian ini data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa dan 

ketrampilan guru dianalisis dengan cara menetapkan kriteria atau klasifikasi 

berdasarkan skor dengan skala penilai sangat baik, baik, cukup dan kurang.  

Menurut Poerwanti, dkk (2007:6.9) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut:  

1) Menentukan skor terendah  

2) Menentukan skor tertinggi  

3) Mencari median  

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang.  

Adapun cara mengolah data skor adalah sebagai berikut: 

1) R   =  Skor terendah 

2) T   =  Skor tertinggi 

3) n   =  Banyaknya skor  

=  (T - R) + 1 

4) Q1   =  Kuartil pertama 

Letak Q1  =   
1

4
 𝑛 + 1  untuk data ganjil  
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Letak Q1  =   
1

4
(𝑛 + 2) untuk data genap 

5) Q2  =  Kuartil kedua / Median 

Letak Q2  =   
2

4
  𝑛 + 1  untuk data ganjil 

Letak Q2   =   
2

4
  𝑛 + 2  untuk data genap 

6) Q3  =  Kuartil Ketiga 

Letak Q3  =   
1

4
  3𝑛 + 1  untuk data ganjil  

Letak Q3  =   
3

4
(𝑛 + 2) untuk data genap 

7) Q4   =  kuartil keempat = T   (Herrhyanto, 2008 : 5.3) 

 

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukan dalam table 

Kriteria ketuntasan data kualitatif 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 
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Hasil dari pengamatan ini dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan  

Tabel 3.3 

Kriteria Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 

 

Tabel 3.4 

Kriteria Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 18 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 

(Herrhyanto, 2008 : 2.12) 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model Think Pair Share dengan Media CD Pembelajaran dapat 

meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada siswa kelas III SD Negeri 

Kalibanteng Kidul 02 dengan indikator sebagai berikut : 

a. Meningkatnya ketrampilan guru pada pembelajaran IPS melalui Model Think 

Pair Share dengan Media CD Pembelajaran dengan kriteria penilaian minimal 

baik dengan skor 25 ≤ skor < 33 
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b. Meningkatnya aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui Model Think 

Pair Share dengan Media CD Pembelajaran dengan kriteria penilaian minimal 

baik dengan skor 18 ≤ skor < 24 

c. 80% siswa kelas III SDN Kalibanteng Kidul 02 mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 60 dalam pembelajaran IPS 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Sebelum pelaksanaan penelitian dengan menerapkan model think pair 

share dengan media CD pembelajaran, diketahui data awal hasil belajar IPS pada 

siswa kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 adalah sabagai berikut : sejumlah 

20 siswa dari 36 siswa (55,56 %) belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) dan 16 siswa dari 36 siswa (44,44 %) sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan adalah 60 

Dengan penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yaitu dapat meningkatkan 

ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini 

diperoleh dari tiga siklus penelitian yang ditetapkan, berupa hasil observasi 

ketrampilan guru, akivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Berikut ini deskripsi data 

pelaksanaan tindakan siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. 

 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

4.1.1.1 Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan pada siklus 1, peneliti melakukan kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Menyusun RPP tematik dengan tema “Kegiatan Sehari-hari” sesuai dengan 

skenario pembelajaran menggunakan model Think Pair Share dengan Media 

CD Pembelajaran. Mata pelajaran tematiknya antara lain IPS, PKn, dan IPA. 
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b. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa CD pembelajaran 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan tempat tinggal, kekhasan bangsa 

Indonesia, tentang kenampakan alam daratan dan lautan 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa beserta 

kunci jawabannya 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran. 

 

4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilaksanakan pada senin, 28 Januari 

2013 di SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 dengan subjek penelitian sebanyak 36  

siswa kelas III semester 2, tahun ajaran 2012/2013. Alokasi waktu yang 

ditetapkan pada siklus 1 sebanyak 3 jam pelajaran, mulai pukul 09.00 WIB 

sampai dengan pukul 10.45 WIB.  

Pelaksanaan tindakan siklus ini merupakan penerapan dari model Think 

Pair Share dengan CD Pembelajaran. Berikut ini paparan dari kegiatan 

pembelajaran tersebut. 

4.1.1.2.1 Pra Kegiatan Pembelajaran (± 5 menit) 

Kegiatan sebelum pembelajaran guru mengucapkan salam dan doa 

dilanjutkan dengan absensi dan pengkondisian kelas. 
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4.1.1.2.2 Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Kegiatan awal guru memotivasi  siswa dengan cara permainan kotak ajaib. 

Di dalam kotak ajaib terdapat 3 bola pingpong yang salah satunya bertuliskan 

tema yang akan dipelajari. Salah satu siswa mengambil bola pingpong tersebut, 

bola pingpong yang bertuliskan tema kegiatan sehari-hari adalah tema yang akan 

dipelajari. Kemudian siswa diajak bernyanyi lagu di sini senang di sana senang 

dengan perubahan syair yang menyesuaikan materi yang akan dipelajari. Berikut 

ini lagu jual beli yang diekspresikan melalui lagu di sini senang di sana senang : 

Jual Beli   

Ada penjual 

Ada pembeli 

Terjadi transaksi jual beli 

Ada di rumah 

Dan di sekolah 

Tempat terjadinya jual beli 

Setelah bernyanyi bersama-sama, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan melakukan apersepsi dengan cara tanya jawab. Berikut paparan 

dari apersepsi pada siklus 1 : Kegiatan sehari-hari sangat banyak contohnya, ada 

bermain, mencuci, belajar, menyapu dan lain sebagainya. Namun pertemuan kali 

ini kita akan belajar kegiatan sehari-hari yaitu tentang jual-beli. 

a. Sebelum membahas, di kelas ini siapa yang tidak pernah melakukan jual beli ? 

pasti sudah pernah semua kan ? 
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b. Karena kalian sudah pernah melakukan jual beli, sekarang salah satu siswa 

maju ke depan untuk mempraktikan jual beli ! 

c. Sudah paham kan proses dari jual beli ? nah kalau begitu pengertian transaksi 

jual beli itu bagaimana ? agar lebih jelas perhatikan CD pembelajaran yang 

akan pak guru putar. 

4.1.1.2.3 Kegiatan Inti  (± 75 menit) 

Kegiatan inti pada siklus 1 siswa memperhatikan penjelasan guru dengan 

media CD pembelajaran tentang kegiatan jual beli di lingkungan tempat tinggal. 

Kegiatan ini bertujuan menggali pengetahuan siswa tentang kegiatan jual beli di 

lingkungan tempat tinggal/rumah, seperti warung, toko, pasar, dan supermarket. 

Siswa memperhatikan CD pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui 

penjelasan singkat yang dilakukan guru siswa mengkonstruksi pengetahuan yang 

ada dalam CD pembelajaran tersebut dengan cara menuliskan dipapan tulis. 

Tulisan-tulisan siswa yang ada di papan tulis diarahkan dan dibimbing oleh guru  

sebagai catatan untuk semua siswa.  

Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh siswa dan yang dikonstruksi 

oleh siswa berupa pengetahuan tentang perbedaan warung, toko, pasar, 

supermarket , dapat mengidentifikasi barang-barang yang dijual belikan di 

warung, toko, pasar, supermarket, dan dapat memberikan contoh cara bersaing 

yang baik dalam kegiatan jual beli seperti saling menghargai antar penjual, sikap 

saling ramah tamah terhadap penjual ataupun pembeli. 

Setelah itu siswa memperhatikan narasi dari guru untuk mengaitkan materi 

IPS ke materi PKn. Berikut ini deskripsi dari kegiatan tersebut : Sesuai dari CD 
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pembelajaran tadi kegiatan jual-beli di lingkungan tempat tinggal sangat banyak 

tempatnya, ada di pasar, toko, warung, dan super market. Semua kegiatan jual beli 

itu haruslah bersaing dengan baik. misal : saling menghargai antar penjual, saling 

menghormati antar penjual dan pembeli, bersikap ramah terhadap pembeli dan 

juga sebaliknya. Itu merupakan cara bersaing yang sehat dan merupakan cerminan 

dari kekhasan bangsa Indonesia 

Kemudian, siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD 

pembelajaran tentang kekhasan bangsa Indonesia. Siswa memperhatikan CD 

pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui penjelasan singkat yang 

dilakukan guru siswa mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam CD 

pembelajaran tersebut dengan cara menuliskan di papan tulis. Tulisan-tulisan 

siswa yang ada di papan tulis diarahkan dan dibimbing oleh guru  sebagai catatan 

untuk semua siswa 

Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh siswa dan yang dikonstruksi 

oleh siswa berupa pengetahuan tentang kekhasan bangsa Indonesia yang berupa 

kebhinekaan, keramahtamahan, dan kekayaan alam sehingga siswa dapat 

menjelaskan maksud dari setiap kekhasan bangsa Indonesia tersebut. 

Lalu  siswa mendengarkan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel PKn 

ke mapel IPA. Berikut ini deskripsi dari kegiatan tersebut : berdasarkan CD 

pembelajaran yang telah kamu perhatikan, kekhasan bangsa Indonesia yang 

berupa kekayaan alam dapat dibagi menjadi dua yaitu kekayaan alam yang ada di 

daratan dan juga di lautan. Apakah kalian mengetahui bentuk dari kekayaan alam 

yang ada di daratan ataupun di lautan ? ayo perhatikan tayangan berikut. 
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Setelah itu siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD 

pembelajaran tentang kenampakan alam daratan. Siswa memperhatikan CD 

pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui penjelasan singkat yang 

dilakukan guru siswa mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam CD 

pembelajaran tersebut dengan cara menuliskan dipapan tulis. Tulisan-tulisan siswa 

yang ada di papan tulis diarahkan dan dibimbing oleh guru  sebagai catatan untuk 

semua siswa. Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh siswa dan yang 

dikonstruksi oleh siswa berupa pengetahuan tentang mengkategorikan bentuk 

kenampakan alam yang berupa daratan seperti gunung, pegunungan, dataran, dan 

siswa dapat membedakan dari ketiganya.  

Setelah materi tersampaikan ke siswa, guru memberikan lembar kerja 

siswa individu  untuk dikerjakan secara individu. Ini merupakan tahapan dari 

Think yaitu berpikir secara individu. Berikut ini soal lembar kerja siswa individu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Lembar Kerja Siswa Siklus 1 

Kemudian siswa berkelompok dengan teman satu meja. Siswa 

mendapatkan lembar kerja siswa kelompok untuk dikerjakan secara kelompok. 

Kerjakan soal di bawah ini secara individu ! 

1. Warga kalibanteng akan membuat jembatan permanen. Bahan apa 

saja yang dibutuhkan untuk membangun jembatan tersebut ? dan 

dimana untuk memperoleh bahan-bahan tersebut ? 

2. Sebutkan kekhasan bangsa indonesia ? 

3. Apa pengertian dari gunung, pegunungan, dataran ? 
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Kegiatan ini merupakan tahap pair yaitu bekerja berpasangan. Soal yang ada 

dalam lembar kerja siswa kelompok sama dengan soal lembar kerja siswa 

individu. Lembar kerja siswa tersebut harus dikerjakan secara kelompok, sehingga 

jawaban menjadi lebih baik dan mendalam. Lembar kerja siswa (LKS kelompok) 

kemudian dipresentasikan di hadapan kelompok lain. Kegiatan ini merupakan  

tahap share yaitu memaparkan jawaban ke semua siswa. Setelah semua kegiatan 

terlaksana siswa memperhatikan penguatan dari guru terhadap pembelajaran ini. 

4.1.1.2.4 Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

Kagiatan akhir guru dan siswa membuat kesimpulan pembelajaran yaitu 

dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan 

sehingga terjadi transaksi jual beli. Tempat-tempat kegiatan jual beli di 

lingkungan tempat tinggal meliputi warung, toko, super market dan pasar. 

Kekhasan bangsa Indonesia seperti menghargai kebhinekaan, keramahtamahan 

dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kenampakan alam daratan berupa 

gunung, pegunungan dan dataran. Kemudian siswa mengerjakan evaluasi. Dan 

dilanjutkan dengan tindak lanjut yang dilakukan guru yaitu pengayaan dan 

remedial. 

 

4.1.1.3 Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap observasi siklus 1 adalah melakukan 

pengamatan terhadap guru dan peserta didik. Guru kolaborator berperan sebagai 

observer untuk mengamati ketrampilan guru dan aktivitas siswa dengan indikator-

indikator yang telah ditentukan. Ketrampilan guru diamati menggunakan 

instrumen pengamatan ketrampilan guru, sedangkan aktivitas siswa diamati 
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menggunakan instrumen pengamatan aktivitas siswa. Berikut ini pemaparan data 

yang diperoleh dari kegiatan pengamatan ketrampilan guru dan aktivitas siswa. 

4.1.1.3.1 Data Hasil Observasi Ketrampilan Guru 

Data hasil observasi  ketrampilan guru  dalam pembelajaran melalui model 

Think Pair Share dengan media CD pembelajaran diperoleh dengan mengamati 

ketrampilan guru saat pembelajaran berlangsung. Guru kolaborator berperan 

sebagai observer untuk mengamati dan menilai ketrampilan guru . Pengamatan 

tersebut berpedoman pada instrumen observasi ketrampilan guru yang meliputi 

meliputi 10 indikator pengamatan , yaitu : ketrampilan membuka pelajaran 

(ketrampilan membuka menutup), ketrampilan menjelaskan, ketrampilan 

mengadakan variasi, ketrampilan mengajukan pertanyaan (ketrampilan bertanya), 

ketrampilan membimbing perorangan (think) (ketrampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil dan perorangan), ketrampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil (pair) (ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan), 

ketrampilan membimbing presentasi kelompok (share), ketrampilan mengelola 

kelas, ketrampilan memberi penguatan, dan ketrampilan menutup pelajaran 

(ketrampilan membuka menutup). Berdasarkan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan akan diperoleh data untuk mengukur ketrampilan guru dalam 

pembelajaran.  
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Berikut data ketrampilan guru yang diperoleh saat pembelajaran melalui 

model Think Pair Share dengan media CD pembelajaran. 

Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Ketrampilan Guru Siklus 1 

 

No Indikator 
Skor 

Penilaian 

Kategori 

Penilaian 

1 Ketrampilan membuka pelajaran 4 Sangat baik 

2 Ketrampilan menjelaskan  3 Baik 

3 Ketrampilan mengadakan variasi 4 Sangat baik 

4 Ketrampilan mengajukan pertanyaan 4 Sangat Baik 

5 Ketrampilan membimbing perorangan (think) 2 Cukup 

6 Ketrampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil (pair) 
2 Cukup 

7 Ketrampilan membimbing presentasi kelompok 

(share) 
4 Sangat baik  

8 Ketrampilan mengelola kelas 2 Cukup 

9 Ketrampilan memberi penguatan 2 Cukup 

10 Ketrampilan menutup pelajaran 3 Baik 

Jumlah Skor 30  

Kategori Penilaian Baik 

Keterangan : 

Kriteria Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 
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Berdasarkan tabel hasil observasi ketrampilan guru, dapat disajikan dalam 

bentuk diagram batang. Berikut ini diagram batang ketrampilan guru siklus 1 

 

Gambar 4.2: Diagram Data Ketrampilan Guru Siklus 1 

Keterangan :  

Indikator  a :  Ketrampilan membuka pelajaran 

Indikator  b :  Ketrampilan menjelaskan  

Indikator  c :  Ketrampilan mengadakan variasi 

Indikator  d :  Ketrampilan mengajukan pertanyaan 

Indikator  e :  Ketrampilan membimbing perorangan (think) 

Indikator  f :  Ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil (pair) 

Indikator  g :  Ketrampilan membimbing presentasi kelompok (share) 

Indikator  h :  Ketrampilan mengelola kelas 

Indikator  i :  Ketrampilan memberi penguatan 

Indikator  j :  Ketrampilan menutup pelajaran 
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Berdasarkan tabel dan diagram data hasil obervasi ketrampilan guru dapat 

di deskripsikan sebagai berikut :  

a. Ketrampilan Membuka Pelajaran  

Indikator ketrampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Guru dalam membuka pelajaran sudah memotivasi siswa 

dengan cara permainan tabung ajaib untuk menentukan tema yang akan dipelajari, 

dilanjutkan dengan bernyanyi. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan membuka apersepsi sesuai dengan materi. Berikut paparan dari apersepsi pada 

siklus 1 : Kegiatan sehari-hari sangat banyak contohnya, ada bermain, mencuci, 

belajar, menyapu dan lain sebagainya. Namun pertemuan kali ini kita akan belajar 

kegiatan sehari-hari yaitu tentang jual-beli. 

1. Sebelum membahas, di kelas ini siapa yang tidak pernah melakukan jual beli ? 

pasti sudah pernah semua kan ? 

2. Karena kalian sudah pernah melakukan jual beli, sekarang salah satu siswa 

maju ke depan untuk mempraktikan jual beli ! 

3. Sudah paham kan proses dari jual beli ? nah kalau begitu pengertian transaksi 

jual beli itu bagaimana ? agar lebih jelas perhatikan CD pembelajaran yang 

akan pak guru putar. 

b. Ketrampilan Menjelaskan 

Indikator ketrampilan menjelaskan memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik. Dalam pembelajaran guru menjelaskan disertai contoh dan ilustrasi, dan 

materi yang dijelaskan mempunyai susunan yang sistematis Akan tetapi guru 

belum memberi penekanan untuk memusatkan perhatian ke siswa sehingga siswa 



95 

 

 
 

kurang berkonsentrasi menyimak penjelasan guru dan dalam menjelaskan lafal 

dan intonasi kurang jelas. 

c. Ketrampilan Mengadakan Variasi 

Indikator ketrampilan mengadakan variasi memperoleh skor 4 berkategori 

sangat baik.  Dalam pembelajaran guru sudah menggunakan media CD 

pembelajaran, menggunakan model think pair share ,variasi visual (menulis 

dipapan tulis, menunjukkan gambar atau benda) dan penggunaan variasi posisi 

dalam pembelajaran (di depan, belakang, samping, tengah). 

d. Ketrampilan Mengajukan Pertanyaan  

Indikator ketrampilan mengajukan pertanyaan mendapatkan skor 4 

kategori sangat baik. Dalam mengajukan pertanyaan guru sudah mengajukan 

kepada perorangan dan juga klasikal dengan pertanyaan yang fokus ke 

permasalahan, dan penggunaan kata yang jelas dan mudah dipahami. 

e. Ketrampilan Membimbing Perorangan (think)  

Indikator mendapat skor 2 dengan kategori cukup. Proses pembelajaran 

guru sudah memberi stimulus dan memfasilitasi peserta didik yang membutuhkan 

tetapi guru kurang memonitoring dan mengadakan pendekatan secara individu. 

f. Ketrampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil (pair) 

Indikator ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil (pair) 

mendapat skor 2 dengan kategori cukup. Dalam pembelajaran guru sudah 

memberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi. Guru sudah memperjelas dan 

menguraikan masalah dengan cara membacakan soal yang belum dimengerti. 
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Tetapi ketrampilan ini guru belum menguraikan gagasan siswa dengan memberi 

informasi tambahan agar siswa memperoleh pengertian yang lebih jelas dan guru 

belum menganalisis dengan cara memperjelas hasil diskusi siswa. 

g. Ketrampilan membimbing Presentasi Kelompok (share)  

Indikator ketrampilan membimbing presentasi kelompok (share) mendapat 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Saat presentasi kelompok guru sudah 

memberi kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi, memberi 

penjelasan cara mempresentasikan dengan baik, menunjuk kelompok maju ke 

depan, dan memberi kesimpulan terhadap hasil presentasi. 

h. Ketrampilan Mengelola Kelas 

Indikator ketrampilan mengelola kelas mendapat skor 2 dengan kategori 

cukup. Kemampuan mengelola kelas, guru sudah menegur siswa yang berperilaku 

negative dan pengelolaan kelompok yang baik. Akan tetapi pengelolaan waktu 

dalam pembelajaran kurang maksimal dan sikap tanggap terhadap peserta didik 

kurang. 

i. Ketrampilan Memberi Penguatan 

Indikator ketrampilan memberi penguatan mendapat skor 2 dengan 

kategori baik. Guru mengucapkan kata (bagus, setuju, sangat baik, sangat tepat, 

betul, dll) kepada siswa yang menjawab dengan benar, dan memberi tepuk tangan, 

acungan jempol dll. Tetapi guru belum memberikan penghargaan simbolis kepada 

siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar dan belum memberi penguatan 

berupa sentuhan. 
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j. Ketrampilan Menutup pelajaran 

Indikator ketrampilan menutup pelajaran mendapat skor 3 dengan 

kategori baik. Dalam menutup pelajaran guru sudah menyimpulkan hasil 

pembelajaran, melakukan evaluasi, dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil 

belajar siswa. Tetapi guru belum memberi dorongan psikologis dengan cara 

memuji hasil pembelajaran dan guru belum a. 

Skor yang diperoleh dari sembilan indikator ketrampilan guru yang 

sudah ditetapkan di atas memberi gambaran kualitas pembelajaran. Perolehan 

skor ketrampilan guru dalam pelaksanaan tindakan siklus 1 adalah 30 dengan 

kategori penilaian baik. 

4.1.1.3.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi  aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model 

Think Pair Share dengan media CD pembelajaran diperoleh dengan mengamati 

aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Pengamatan tersebut berpedoman 

pada instrument observasi aktivitas siswa yang meliputi meliputi meliputi 7 

indikator, yaitu : kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran,, memperhatikan 

penjelasan guru dengan media CD pembelajaran, kemampuan siswa dalam 

berpikir menjawab pertanyaan (think), kemampuan siswa berdiskusi dalam 

kelompok berpasangan (pair), kemampuan siswa mempresentasikan diskusi di 

kelas (share), kemampuan siswa mengajukan pendapat (pair dan share), 

kemampuan siswa menyimpulkan pembelajaran. Berdasarkan indikator-indikator 

yang telah ditetapkan akan diperoleh data untuk mengukur aktivitas siswa dalam 

pembelajaran.  
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Berikut data aktivitas siswa  yang diperoleh saat pembelajaran melalui 

model Think Pair Share dengan media CD pembelajaran. 

Tabel 4.2 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

 

No Indikator 
Perolehan Skor Jumlah 

Skor  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
- - - 36 144 4 

2 Memperhatikan penjelasan guru 

dengan media CD pembelajaran 
- 5 13 18 121 3,36 

3 Kemampuan siswa dalam berpikir 

menjawab pertanyaan (Think) 
8 17 11 - 75 2,08 

4 Kemampuan siswa berdiskusi dalam 

kelompok berpasangan (pair) 
6 24 6 - 72 2 

5 Kemampuan siswa 

mempresentasikan diskusi di kelas 

(share), 

- 29 7 - 79 2,19 

6 Kemampuan siswa mengajukan 

pendapat (pair dan share) 
- 12 6 8 104 2,89 

7 Kemampuan siswa menyimpulkan 

pembelajaran 
- 9 20 7 106 2,94 

Jumlah Skor     701 19,47 

Kategori     Baik 

Keterangan : 

Kriteria Hasil Pengamatan Aktivita Siswa 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 18 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 
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Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa siklus 1, dapat disajikan 

dalam bentuk diagram batang. Berikut ini diagram batang aktivitas siswa siklus 1. 

 

 

Gambar 4.3: Diagram Data Aktivitas Siswa Siklus 1 

Keterangan 

Indikator  a :  Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Indikator  b :  Memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

Indikator  c :  Kemampuan siswa dalam berpikir menjawab pertanyaan (Think) 

Indikator  d :  Kemampuan siswa berdiskusi dalam kelompok berpasangan  

                            (pair) 

Indikator  e :  Kemampuan siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share), 

Indikator  f :  Kemampuan siswa mengajukan pendapat (pair dan share) 

Indikator  g :  Kemampuan siswa menyimpulkan pembelajaran 
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Berdasarkan tabel dan diagram data hasil observasi aktivitas siswa siklus 1 

secara klasikal, diperoleh data-data sebagai berikut.  

a. Kesiapan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran  

Deskriptor dari indikator ini antara lain : siswa menjawab salam dan 

berdoa, siswa mempersiapkan alat tulis dan buku paket, posisi duduk yang siap 

untuk menerima pelajaran, dan siswa menanggapi apersepsi. Indikator kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran mendapatkan skor 144 dengan rata-rata 4. 

Sejumlah 36 siswa sudah siap dalam mengikuti pembelajaran yaitu dengan 

menjawab salam dan berdoa, mempersiapkan alat tulis dan buku paket posisi 

duduk yang siap untuk menerima pelajaran dan menanggapi apersepsi 

b. Memperhatikan Penjelasan Guru dengan Media CD Pembelajaran 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : mengamati CD pembelajaran, 

mendengarkan penjelasan guru, mencatat hal-hal yang penting, dan bertanya 

apabila kurang paham.. Indikator mendengarkan penjelasan guru dengan media 

CD pembelajaran mendapatkan skor 121 dengan rata-rata 3,36. Jumlah siswa 

yang mendapatkan skor 4 sejumlah 18 siswa, skor 3 sejumlah 13 siswa, skor 2 

sejumlah 5 siswa. 

c. Kemampuan Siswa dalam Berpikir Menjawab Pertanyaan (Think) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : menulis jawaban di kertas, 

menulis dengan jawaban yang jelas, membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, 

dan bekerja sendiri. Indikator kemampuan siswa dalam berpikir menjawab 

pertanyaan (Think) mendapatkan skor 75 dengan rata-rata 2,08. Indikator ini 

belum ada salah satu siswa yang mendapatkan skor maksimal yaitu skor 4. Jumlah 
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siswa yang mendapat skor 3 sejumlah 11, skor 2 sejumlah 17 siswa, dan skor 1 

sejumlah 8 siswa. 

d. Kemampuan Siswa Berdiskusi dalam Kelompok Berpasangan (pair) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : berinteraksi dengan teman 

kelompok, membuat kesimpulan, mencatat hasil diskusi, dan berpendapat dalam 

diskusi. Indikator kemampuan siswa berdiskusi dalam kelompok berpasangan 

(pair) mendapatkan skor 72 dengan rata-rata 2. Indikator ini belum ada salah satu 

siswa yang mendapatkan skor maksimal yaitu skor 4. Jumlah siswa yang 

memperoleh skor 3 sejumlah 6 siswa, dan skor 2 sejumlah 24 siswa dan skor 1 

sejumlah 6 siswa. 

e. Kemampuan Siswa Mempresentasikan Diskusi di Kelas (share) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : maju kedepan kelas, 

membacakan soal, membacakan jawaban, dan membacakan alasan. Indikator 

kemampuan siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share) mendapatkan skor 

79 dengan rata-rata 2,19. Indikator ini belum ada salah satu siswa yang 

mendapatkan skor maksimal yaitu skor 4. Jumlah siswa yang memperoleh skor 3 

sejumlah 7 siswa dan skor 2 sejumlah 29 siswa. 

f. Kemampuan Siswa Mengajukan Pendapat (pair dan share) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : menghargai pendapat kelompok 

lain, berpendapat dengan sopan, berpendapat setuju/tidak setuju terhadap jawaban 

kelompok lain, dan memberi alasan/sanggahan yang baik dan jelas Indikator 

kemampuan siswa mengajukan pendapat (pair dan share) mendapatkan skor 104 
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dengan rata-rata 2,89. Jumlah siswa yang memperoleh skor 4 sejumlah 8 siswa, 

skor 3 sejumlah 16 siswa, dan skor 2 sebanyak 12 siswa. 

g. Kemampuan Siswa Menyimpulkan Pembelajaran 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : sesuai dengan materi yang 

dipelajari, ditulis dalam buku catatan, menyimpulkan secara lesan bersama teman 

sekelas, dan menjawab pertanyaan simpulan dari guru. Indikator kemampuan 

siswa menyimpulkan pembelajaran mendapatkan skor 106 dengan rata-rata 2,94. 

Jumlah siswa yang memperoleh skor 4 sejumlah 7 siswa, skor 3 sejumlah 20 

siswa dan skor 2 sejumlah 9 siswa. Jumlah skor yang di dapatkan dari tujuh 

indikator aktivitas siswa sebesar 701 dengan rata-rata 19,47 berkategori baik. 

 

4.1.1.4 Hasil Belajar 

Perolehan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Think Pair Share dengan media CD pembelajaran  pada siklus 1 dapat disajikan  

pada tabel dan diagram lingkaran berikut ini : 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Siklus 1 

No Keterangan Hasil 

1 Nilai rata-rata 67,91 

2 Siswa tuntas belajar 24 

3 Siswa belum tuntas 12 

4 Nilai tertinggi 94,44 

5 Nilai terendah 44,44 

6 Belum KKM (%) 33,33 % 

7 Sudah KKM (%) 66,67 % 
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Berdasarkan tabel data hasil belajar siklus 1, dapat disajikan dalam 

diagram lingkaran berikut ini : 

 

Gambar 4.4: Diagram Data Hasil Belajar Siklus 1 

 

Berdasarkan tabel dan diagram lingkaran data hasil belajar siklus 1 dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : nilai rata-rata yang diperoleh adalah 67,91 dengan 

nilai tertinggi sebesar 94,44 dan nilai terendah sebesar 44,44. Sedangkan siswa 

yang tuntas belajar sebanyak 24 siswa dari 36 siswa (66,67 %) dan siswa yang 

belum tuntas sebanyak 12 siswa dari 36 siswa (33,33 %) 

 

4.1.1.5 Refleksi 

Data hasil observasi ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa pada siklus 1 dianalisis atau direfleksi dengan guru kolaborator untuk acuan 

perbaikan pada siklus. Berikut refleksi pelaksanaan tindakan siklus 1 : 

a. Ketrampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran mendapatkan skor 29 dengan kriteria baik. 

33.33%

66.67%

Hasil Belajar Siklus 1

belum KKM

sudah KKM
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b. Aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan 

media CD pembelajaran mendapatkan skor 19,47 dengan kriteria baik 

c. Hasil belajar siswa sebanyak 66,67 % sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal sebesar 60. 

d. Guru belum menyampaikan penjelasan tentang LKS think dan LKS pair 

sehingga siswa banyak yang kebingungan. 

e. Materi terlalu banyak, sehingga saat penyampaian materi siswa merasa bosan. 

f. Siswa dalam mengerjakan evaluasi masih tergesa-gesa sehingga ada sebagian 

jawaban evaluasi siswa belum selesai tapi sudah dikumpulkan. 

 

4.1.1.6 Revisi 

Berdasarkan refleksi pada siklus 1 peneliti malakukan revisi untuk 

memperbaiki pada pelaksanaan tindakan siklus 2 agar skor ketrampilan guru, 

aktivitas siswa dapat meningkat, dan hasil belajar dapat meningkat. Berikut revisi 

yang dilakukan oleh peneliti : 

a. Sebelum pembagian LKS think ataupun LKS pair hendaknya guru memberi 

penjelasan dahulu agar siswa tidak kebingungan. 

b. Guru lebih aktif dalam memfasilitasi dan memberi perhatian kepada siswa 

yang membutuhkan. 

c. Materi harus ideal agar siswa tidak merasa bosan. 

d. Guru harus memonitoring hasil pekerjaan evaluasi siswa. Jawaban yang sudah 

terisi semua boleh dikumpulkan dan yang belum terisi harus dikerjakan 

sampai waktu selesai. 
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 

4.1.2.1 Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan pada siklus 2, peneliti melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Menyusun RPP tematik dengan tema “Kegiatan Sehari-hari” sesuai dengan 

skenario pembelajaran menggunakan model Think Pair Share dengan media 

CD pembelajaran. Mata pelajaran tematiknya antara lain IPS, Bahasa 

Indonesia, dan Matematika 

b. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa CD pembelajaran 

tentang jual beli di lingkungan sekolah, cara membaca dialog yang baik, cara 

menggunakan busur derajat dengan baik 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa beserta 

kunci jawabannya 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran 

 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilaksanakan pada kamis 31 Januari 

2013 di SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 dengan subjek penelitian sebanyak 36  

siswa kelas III semester 2, tahun ajaran 2012/2013. Alokasi waktu yang 

ditetapkan pada siklus 1 sebanyak 3 jam pelajaran, mulai pukul 09.00 WIB     

sampai dengan pukul 10.45 WIB  
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Pelaksanaan tindakan siklus ini merupakan penerapan dari model Think 

Pair Share dengan CD Pembelajaran. Berikut ini paparan dari kegiatan 

pembelajaran tersebut. 

4.1.2.2.1 Pra Kegiatan Pembelajaran (± 5 menit) 

Kegiatan sebelum pembelajaran guru mengucapkan salam dan doa 

dilanjutkan dengan absensi dan pengkondisian kelas. 

4.1.2.2.2 Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Kegiatan awal guru memotivasi  siswa dengan cara bernyanyi lagu 

pelangi-pelangi dengan perubahan syair menyesuaikan materi yang akan 

dipelajarai. Berikut ini lagu “Kantin Sekolah” yang di ekspresikan melalui lagu 

“Pelangi-pelangi”: 

Kantin Sekolah  

Saat istirahat 

Ku beli makanan 

Dan juga minuman 

Di kantin s’kolahan 

Agar perut kenyang 

Belajar pun nyaman 

Ayo kita semua  

S’mangat belajar 

Setelah bernyanyi bersama-sama, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan melakukan apersepsi dengan cara tanya jawab. Berikut paparan 
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dari apersepsi pada siklus 2 : Kemarin kita sudah belajar tentang tempat yang 

digunakan untuk kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Ada berapa tempat yang 

digunakan untuk kegiatan jual beli di lingkungan rumah ? Nah sekarang kita akan 

belajar tentang tempat yang digunakan untuk kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah. Sebutkan tempat jual beli di sekolah yang kalian ketahui ? 

4.1.2.2.3 Kegiatan Inti (± 75 menit) 

Kegiatan inti pada siklus 2 siswa memperhatikan penjelasan guru dengan 

media CD pembelajaran tentang kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. 

Kegiatan ini bertujuan menggali pengetahuan siswa tentang kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah, seperti kantin sekolah dan koperasi sekolah. Siswa 

memperhatikan CD pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui 

penjelasan singkat yang dilakukan guru siswa mengkonstruksi pengetahuan yang 

ada dalam CD pembelajaran tersebut dengan cara menuliskan dipapan tulis. 

Tulisan-tulisan siswa yang ada di papan tulis diarahkan dan dibimbing oleh guru  

sebagai catatan untuk semua siswa.  

Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh siswa dan yang dikonstruksi 

oleh siswa berupa pengetahuan tentang perbedaan kantin sekolah dan koperasi 

sekolah, dapat mengidentifikasi barang-barang yang dijual belikan di kantin 

sekolah dan koperasi sekolah 

Setelah itu siswa memperhatikan narasi dari guru untuk mengaitkan materi 

IPS ke materi Bahasa Indonesia. Berikut ini deskripsi dari kegiatan tersebut : 

Sekarang pak guru punya dialog percakapan “membeli busur di koperasi sekolah”. 

Pak guru akan memberikan contoh cara membaca dialog dengan baik, nanti kalian 
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maju ke depan untuk mempraktikkan menirukan dialog percakapan  “membeli 

busur di koperasi sekolah”. 

Kemudian, siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD 

pembelajaran tentang cara menirukan dialog yang baik. Siswa memperhatikan CD 

pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui penjelasan singkat yang 

dilakukan guru siswa mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam CD 

pembelajaran tersebut dengan cara menuliskan dipapan tulis. Tulisan-tulisan siswa 

yang ada di papan tulis diarahkan dan dibimbing oleh guru  sebagai catatan untuk 

semua siswa 

Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh siswa dan yang dikonstruksi 

oleh siswa berupa pengetahuan tentang cara menirukan dialog yang baik seperti 

lafal dan intonasi. Siswa dituntut untuk mempraktikan dialog “membeli busur di 

koperasi sekolah” 

Setelah itu siswa mendengarkan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel 

PKn ke mapel IPA. Berikut ini deskripsi dari kegiatan tersebut : Dari dialog 

“membeli busur di koperasi sekolah” barang yang dibeli adalah busur. Apakah 

kalian tahu busur berguna untuk apa ? nah betul sekali, busur berguna untuk 

menentukan besar sudut. Maka dari itu mari kita menentukan besar sudut , 

kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar 

Setelah itu siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD 

pembelajaran tentang cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Siswa 

memperhatikan CD pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui 

penjelasan singkat yang dilakukan guru siswa mengkonstruksi pengetahuan yang 
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ada dalam CD pembelajaran tersebut. Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh 

siswa dan yang dikonstruksi oleh siswa berupa pengetahuan tentang cara 

mengukur sudut dengan busur derajat. 

Setelah materi tersampaikan ke siswa, guru memberikan lembar kerja 

siswa individu  untuk dikerjakan secara individu. Ini merupakan tahapan dari 

Think yaitu berpikir secara individu.  Berikut ini soal lembar kerja siswa individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5: Lembar Kerja Siswa Siklus 2 

Kemudian siswa berkelompok dengan teman satu meja. Siswa 

mendapatkan lembar kerja siswa kelompok untuk dikerjakan secara kelompok. 

Kegiatan ini merupakan tahap pair yaitu bekerja berpasangan. Soal yang ada 

dalam lembar kerja siswa kelompok sama dengan soal lembar kerja siswa 

individu. Lembar kerja siswa tersebut harus dikerjakan secara kelompok, sehingga 

jawaban menjadi lebih baik dan mendalam. Lembar kerja siswa (LKS kelompok) 

Kerjakan soal di bawah ini secara individu ! 

1. Apa yang dimaksud dengan kantin sekolah dan koperasi sekolah ? 

Sebutkan 2 barang yang dijual di kantin sekolah dan koperasi 

sekolah ? 

2. Pada dialog “membeli busur di koperasi sekolah” dimanakah 

tempat membelinya ? 

3. Sudut A   Sudut B  Sudut C 

 

 

 

 

Urutkan sudut-sudut di atas, dimulai dari sudut yang terkecil 

Jawab : 
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kemudian dipresentasikan di hadapan kelompok lain. Kegiatan ini merupakan  

tahap share yaitu memaparkan jawaban ke semua siswa. Setelah semua kegiatan 

terlaksana siswa memperhatikan penguatan dari guru terhadap pembelajaran ini. 

4.1.2.2.4 Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

Kagiatan akhir guru dan siswa membuat kesimpulan pembelajaran yaitu 

tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah meliputi kantin sekolah dan 

koperasi sekolah.  Dalam menirukan sebuah dialog harus memperhatikan lafal dan 

intonasi. Kemudian guru memotivasi siswa dilanjutkan siswa mengerjakan 

evaluasi. Lalu guru menindaklanjuti hasil belajar siswa dengan cara mengadakan 

remidi dan pengayaan. 

 

4.1.2.3 Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap observasi siklus 2 adalah melakukan 

pengamatan terhadap guru dan peserta didik. Pengamatan dilakukan sesuai 

pedoman observasi yaitu lembar pengamatan ketrampilan guru dan lembar 

pengamatan aktivitas siswa dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. 

Berikut ini pemaparan data yang diperoleh dari kegiatan pengamatan ketrampilan 

guru dan aktivitas siswa 

4.1.2.3.1 Data Hasil Observasi Ketrampilan Guru 

Ketrampilan guru dalam pembelajaran melalui model Think Pair Share 

dengan media CD pembelajaran meliputi 10 indikator, yaitu : ketrampilan 

membuka pelajaran, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan mengadakan variasi, 

ketrampilan mengajukan pertanyaan, ketrampilan membimbing perorangan 
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(think), ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil (pair), ketrampilan 

membimbing presentasi kelompok (share), ketrampilan mengelola kelas, 

ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan menutup pelajaran. Berdasarkan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan akan diperoleh data untuk mengukur 

ketrampilan guru dalam pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 
 

Berikut data ketrampilan guru yang diperoleh saat pembelajaran melalui 

model Think Pair Share dengan media CD pembelajaran. 

Tabel 4.4 

Data Hasil Observasi Ketrampilan Guru Siklus 2 

 

No Indikator 
Skor 

Penilaian 

Kategori 

Penilaian 

1 Ketrampilan membuka pelajaran 4 Sangat baik 

2 Ketrampilan menjelaskan 3 Baik 

3 Ketrampilan mengadakan variasi 4 Sangat baik 

4 Ketrampilan mengajukan pertanyaan 4 Sangat Baik 

5 Ketrampilan membimbing perorangan (think) 3 Baik 

6 Ketrampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil (pair) 
3 Baik 

7 Ketrampilan membimbing presentasi kelompok 

(share) 
4 Sangat Baik  

8 Ketrampilan mengelola kelas 3 Baik 

9 Ketrampilan memberi penguatan 3 Baik 

10 Ketrampilan menutup pelajaran 3 Baik  

Jumlah Skor 34  

Kategori Penilaian Sangat Baik 

 

Keterangan : 

Kriteria Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 
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Berdasarkan tabel hasil observasi ketrampilan guru, dapat disajikan dalam 

bentuk diagram batang. Berikut ini diagram batang ketrampilan guru siklus 2 

 

Gambar 4.6: Diagram Data Ketrampilan Guru Siklus 2 

Keterangan :  

Indikator a :  Ketrampilan membuka pelajaran 

Indikator b :  Ketrampilan menjelaskan  

Indikator c :  Ketrampilan mengadakan variasi 

Indikator d :  Ketrampilan mengajukan pertanyaan 

Indikator e :  Ketrampilan membimbing perorangan (think) 

Indikator f :  Ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil (pair) 

Indikator g :  Ketrampilan membimbing presentasi kelompok (share) 

Indikator h :  Ketrampilan mengelola kelas 

Indikator i :  Ketrampilan memberi penguatan 

Indikator j :  Ketrampilan menutup pelajaran 
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Berdasarkan tabel data hasil obervasi ketrampilan guru di atas dapat di 

deskripsikan sebagai berikut :  

a. Ketrampilan Membuka Pelajaran  

Indikator ketrampilan membuka pelajaran mendapatkan skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Guru dalam membuka pelajaran sudah memotivasi siswa 

dengan cara bernyanyi lagu pelangi-pelangi yang sudah dirubah syairnya. Guru 

sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan membuka apersepsi sesuai dengan 

materi. 

b. Ketrampilan Menjelaskan  

Indikator ketrampilan menjelaskan memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik. Dalam pembelajaran guru sudah  menjelaskan materi dengan jelas (tidak 

berbelit-belit, intonasi dan lafal yang jelas), menjelaskan disertai contoh dan 

ilustrasi, materi yang dijelaskan mempunyai susunan yang sistematis. Akan tetapi 

guru belum memberi penekanan untuk memusatkan perhatian ke siswa sehingga 

siswa kurang berkonsentrasi menyimak penjelasan guru.  

c. Ketrampilan Mengadakan Variasi 

Indikator ketrampilan mengadakan variasi memperoleh skor 4 berkategori 

sangat baik. Dalam pembelajaran guru sudah menggunakan media CD 

pembelajaran, menggunakan model think pair share ,variasi visual (menulis 

dipapan tulis, menunjukkan gambar atau benda), dan penggunaan variasi posisi 

dalam pembelajaran (di depan, belakang, samping, tengah) sudah  maksimal. 

 



115 

 

 
 

d. Ketrampilan Mengajukan Pertanyaan  

Indikator ketrampilan mengajukan pertanyaan mendapatkan skor 3 

kategori sangat baik. Dalam mengajukan pertanyaan guru sudah mengajukan 

kepada perorangan dan juga klasikal dengan pertanyaan yang focus ke 

permasalahan. Tetapi kejelasan pertanyaan kurang maksimal. 

e. Ketrampilan Membimbing Perorangan (think)  

Indikator mendapat skor 3 dengan kategori baik. Proses pembelajaran guru 

sudah memberi stimulus, memfasilitasi peserta didik yang membutuhkan, dan 

memonitoring pekerjaan siswa, tetapi guru belum mengadakan pendekatan secara 

individu. 

f. Ketrampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil (pair) 

Indikator ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil (pair) 

mendapat skor 3 dengan kategori baik. Dalam pembelajaran guru sudah memberi 

waktu kepada siswa untuk berdiskusi, guru sudah memperjelas dan menguraikan 

masalah dengan cara membacakan soal yang belum dimengerti, dan guru sudah 

menguraikan gagasan siswa dengan memberi informasi tambahan agar siswa 

memperoleh pengertian yang lebih jelas. Tetapi pada ketrampilan ini guru belum 

menganalisis dengan cara memperjelas hasil diskusi siswa. 

g. Ketrampilan Membimbing Presentasi Kelompok (share)  

Indikator ketrampilan membimbing presentasi kelompok (share) mendapat 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Saat presentasi kelompok guru sudah 

memberi kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi, memberi 
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penjelasan cara mempresentasikan dengan baik, menunjuk kelompok maju ke 

depan, dan memberi kesimpulan terhadap hasil presentasi. 

h. Ketrampilan Mengelola Kelas 

Indikator ketrampilan mengelola kelas mendapat skor 3 dengan kategori 

baik. Dalam pembelajaran guru sudah menegur siswa yang berperilaku negatif, 

pengelolaan kelompok yang baik, dan pengelolaan waktu dalam pembelajaran 

sudah baik. tetapi sikap tanggap guru terhadap peserta didik kurang maksimal. 

i. Ketrampilan Memberi Penguatan 

Indikator ketrampilan memberi penguatan mendapat skor 3 dengan 

kategori baik. Guru mengucapkan kata (bagus, setuju, sangat baik, sangat tepat, 

betul, dll) kepada siswa yang menjawab dengan benar, guru memberi tepuk 

tangan, acungan jempol dll, dan memberikan penghargaan simbolis kepada siswa 

yang menjawab pertanyaan dengan benar tetapi guru belum memberikan 

penguatan berupa sentuhan. 

j. Ketrampilan Menutup pelajaran 

Indikator ketrampilan menutup pelajaran mendapat skor 3 dengan kategori 

baik. Dalam menutup pelajaran guru sudah menyimpulkan hasil pembelajaran, 

melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa , 

tetapi belum memuji hasil pembelajaran. 

Skor yang diperoleh dari sembilan indikator ketrampilan guru yang sudah 

ditetapkan di atas memberi gambaran kualitas pembelajaran. Perolehan skor 

ketrampilan guru dalam pembelajaran adalah 34 dengan kategori penilaian sangat 

baik. 
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4.1.2.3.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi  aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model 

Think Pair Share dengan media CD pembelajaran diperoleh dengan mengamati 

aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Guru kolaborator berperan sebagai 

observer untuk mengamati dan menilai aktivitas siswa. Pengamatan tersebut 

berpedoman pada instrument observasi aktivitas siswa yang meliputi meliputi 7 

indikator, yaitu : kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (aktivitas 

emosional), memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

(aktivitas visual dan aktivitas mendengarkan), kemampuan siswa dalam berpikir 

menjawab pertanyaan (think) (aktivitas mental), kemampuan siswa berdiskusi 

dalam kelompok berpasangan (pair) (aktivitas moral dan aktivitas 

menggambarkan), kemampuan siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share), 

kemampuan siswa mengajukan pendapat (pair dan share) (aktivitas moral, 

aktivitas motorik), kemampuan siswa menyimpulkan pembelajaran (aktivitas 

mental). 
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Berikut data aktivitas siswa siklus 2 yang diperoleh saat pembelajaran 

melalui model Think Pair Share dengan media CD pembelajaran. 

Tabel 4.5 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 

 

No Indikator 
Perolehan Skor Jumlah 

Skor  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
- - - 36 144 4 

2 Memperhatikan penjelasan guru 

dengan media CD pembelajaran 
- 6 18 12 114 3,17 

3 Kemampuan siswa dalam berpikir 

menjawab pertanyaan (Think) 
- 14 15 7 101 2,81 

4 Kemampuan siswa berdiskusi dalam 

kelompok berpasangan (pair) 
- 10 23 3 101 2,81 

5 Kemampuan siswa 

mempresentasikan diskusi di kelas 

(share), 

- 17 19 - 91 2,53 

6 Kemampuan siswa mengajukan 

pendapat (pair dan share) 
- 3 26 7 112 3,11 

7 Kemampuan siswa menyimpulkan 

pembelajaran 
- 3 13 20 125 3,47 

Jumlah Skor     788 21,89 

Kategori     Baik 

 

Keterangan :  

Kriteria Hasil Pengamatan Aktivita Siswa 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 18 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 
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Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa siklus 2, dapat disajikan 

dalam bentuk diagram batang. Berikut ini diagram batang aktivitas siswa siklus 2. 

 

 

Gambar 4.7: Diagram Data Aktivitas Siswa Siklus 2 

Keterangan 

Indikator a :  Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Indikator b :  Memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

Indikator c :  Kemampuan siswa dalam berpikir menjawab pertanyaan (Think) 

Indikator d :  Kemampuan siswa berdiskusi dalam kelompok berpasangan  

                            (pair) 

Indikator e :  Kemampuan siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share), 

Indikator f :  Kemampuan siswa mengajukan pendapat (pair dan share) 

Indikator g :  Kemampuan siswa menyimpulkan pembelajaran 
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Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa secara klasikal, diperoleh 

data-data sebagai berikut.  

a. Kesiapan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran  

Deskriptor dari indikator ini antara lain : siswa menjawab salam dan 

berdoa, siswa mempersiapkan alat tulis dan buku paket, posisi duduk yang siap 

untuk menerima pelajaran, dan siswa menanggapi apersepsi. Indikator kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran mendapatkan skor 144 dengan rata-rata 4. 

Jumlah siswa yang memperoleh skor 4 adalah 36 anak. Sedangkan yang 

memperoleh skor 3, skor 2, dan skor 1 tidak ada. 

b. Memperhatikan Penjelasan Guru dengan Media CD Pembelajaran 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : mengamati CD pembelajaran, 

mendengarkan penjelasan guru, mencatat hal-hal yang penting, dan bertanya 

apabila kurang paham. Indikator mendengarkan penjelasan guru dengan media 

CD pembelajaran mendapatkan skor 114 dengan rata-rata 3,16. Jumlah siswa 

yang memperoleh skor 4 sejumlah 12 siswa, skor 3 sejumlah 18 siswa, dan skor 2 

sejumlah 6 siswa. 

c. Kemampuan Siswa dalam Berpikir Menjawab Pertanyaan (Think) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : menulis jawaban di kertas, 

menulis dengan jawaban yang jelas, membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, 

dan bekerja sendiri. Indikator kemampuan siswa dalam berpikir menjawab 

pertanyaan (Think) mendapatkan skor 101 dengan rata-rata 2,81. Jumlah siswa 

yang memperoleh skor 4 sejumlah 7 siswa, skor 3 sejumlah 15, dan skor 2 

sejumlah 14 siswa. 



121 

 

 
 

d. Kemampuan Siswa Berdiskusi dalam Kelompok Berpasangan (pair) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : berinteraksi dengan teman 

kelompok, membuat kesimpulan, mencatat hasil diskusi, dan berpendapat dalam 

diskusi. Indikator kemampuan siswa berdiskusi dalam kelompok berpasangan 

(pair) mendapatkan skor 101 dengan rata-rata 2,81. Jumlah siswa yang 

memperoleh skor 4 sejumlah 3 siswa, skor 3 sejumlah 23 siswa, dan skor 2 

sejumlah 10 siswa. 

e. Kemampuan Siswa Mempresentasikan Diskusi di Kelas (share) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : maju kedepan kelas, 

membacakan soal, membacakan jawaban, dan membacakan alasan. Indikator 

kemampuan siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share) mendapatkan skor 

91 dengan rata-rata 2,53. Jumlah siswa yang memperoleh skor 3 sejumlah 19 

siswa, dan skor 2 sejumlah 17 siswa. 

f. Kemampuan Siswa Mengajukan Pendapat (pair dan share) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : menghargai pendapat kelompok 

lain, berpendapat dengan sopan, berpendapat setuju/tidak setuju terhadap jawaban 

kelompok lain, dan memberi alasan/sanggahan yang baik dan jelas. Indikator 

kemampuan siswa mengajukan pendapat (pair dan share) mendapatkan skor 112 

dengan rata-rata 3,11. Jumlah siswa yang memperoleh skor 4 sejumlah 7 siswa, 

skor 3 sejumlah 26 siswa, dan skor 2 sejumlah 3 siswa. 

g. Kemampuan Siswa Menyimpulkan Pembelajaran 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : sesuai dengan materi yang 

dipelajari, ditulis dalam buku catatan, menyimpulkan secara lesan bersama teman 
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sekelas, dan menjawab pertanyaan simpulan dari guru. Indikator kemampuan 

siswa menyimpulkan pembelajaran mendapatkan skor 125 dengan rata-rata 3,47. 

Jumlah siswa yang mendapatkan skor 4 sejumlah 20 siswa, skor 3 sejumlah 13 

siswa dan skor 2 sejumlah 3 siswa. 

Jumlah skor yang di dapatkan dari tujuh indikator aktivitas siswa sebesar 

788 dengan rata-rata 21,89 berkategori baik. 

 

4.1.2.4 Hasil Belajar Siswa 

Perolehan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Think Pair Share dengan media CD pembelajaran  pada siklus 2  dapat disajikan  

pada tabel dan diagram lingkaran berikut ini : 

Tabel 4.6 

Data Hasil Belajar Siklus 2 

 

No Keterangan Hasil 

1 Nilai rata-rata 70,22 

2 Siswa tuntas belajar 28 

3 Siswa belum tuntas 8 

4 Nilai tertinggi 94,44 

5 Nilai terendah 44,44 

6 Belum KKM (%) 22,22 % 

7 Sudah KKM (%) 77,78 % 
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Berdasarkan tabel data hasil belajar siklus 2, dapat disajikan dalam 

diagram lingkaran berikut ini : 

 

Gambar 4.8: Diagram Data Hasil Belajar Siklus 2 

 

Berdasarkan tabel dan diagram lingkaran data hasil belajar siklus 2 dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : nilai rata-rata yang diperoleh adalah 70,22 dengan 

nilai tertinggi sebesar 94,44 dan nilai terendah sebesar 44,44. Sedangkan siswa 

yang tuntas belajar sebanyak 28 siswa dari 36 siswa (77,78 %) dan siswa yang 

belum tuntas sebanyak 8 siswa dari 36 siswa (22,22 %) 

 

4.1.2.5 Refleksi 

Data hasil observasi ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa pada siklus 1 dianalisis atau direfleksi dengan guru kolaborator untuk acuan 

perbaikan pada siklus. Berikut refleksi pelaksanaan tindakan siklus 2 : 

22.22%

77.78%

Hasil Belajar Siklus 2

Belum KKM

Sudah KKM
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a. Ketrampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran mendapatkan skor 30 dengan kriteria baik. 

b. Aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan 

media CD pembelajaran mendapatkan skor 21,89 dengan kriteria baik 

c. Hasil belajar siswa sebanyak 77,78 % sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal sebesar 60. 

d. Sebagian siswa merasa bosan dengan model pembelajaran model think pair 

share dengan media CD pembelajaran 

e. Sebagian siswa kurang memperhatikan saat bernyanyi dan apersepsi 

 

4.1.2.6 Revisi 

Berdasarkan refleksi pada siklus 2 peneliti malakukan revisi untuk 

memperbaiki pada pelaksanaan tindakan siklus 3 agar skor ketrampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar dapat meningkat. Berikut revisi yang dilakukan 

oleh peneliti : 

a. Guru lebih memberikan nyanyian yang lebih menarik sesuai umur dan 

perkembangan kognitif 

b. Guru memberi apersepsi yang lebih menarik 

c. Guru memberikan variasi untuk melaksanakan think pair share dengan media 

CD pembelajaran misal saat siswa sudah selesai mengerjakan LKS think 

kemudian siswa diajak bernyanyi lagi dan mencatat materi. Kemudian siswa 

baru mengerjakan LKS pair. 
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4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 3 

4.1.3.1 Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan tindakan pada siklus 1, peneliti melakukan kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Menyusun RPP tematik dengan tema “Kegiatan Sehari-hari” sesuai dengan 

skenario pembelajaran menggunakan model Think Pair Share dengan media 

CD pembelajaran. Mata pelajaran tematiknya antara lain IPS, IPA, dan 

Matematika 

b. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa CD pembelajaran 

tentang Sejarah Uang (sistem barter), Berbagai macam sumber daya alam 

(sumber daya  alam tumbuhan), Bangun datar (sifat-sifat bangun datar) 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa beserta 

kunci jawabannya 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran 

 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilaksanakan pada senin, 28 Januari 

2013 di SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 dengan subjek penelitian sebanyak 36  

siswa kelas III semester 2, tahun ajaran 2012/2013. Alokasi waktu yang 

ditetapkan pada siklus 1 sebanyak 3 jam pelajaran, mulai pukul 09.00 WIB –

sampai dengan pukul 10.45 WIB. 
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Pelaksanaan tindakan siklus ini merupakan penerapan dari model Think 

Pair Share dengan CD Pembelajaran. Berikut ini paparan dari kegiatan 

pembelajaran tersebut. 

4.1.3.2.1 Pra Kegiatan Pembelajaran   (± 5 menit) 

Kegiatan sebelum pembelajaran guru mengucapkan salam dan doa 

dilanjutkan dengan absensi dan pengkondisian kelas. 

4.1.3.2.2 Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Kegiatan awal  guru memotivasi siswa dengan cara mengajak siswa untuk 

rajin belajar dan mengajak siswa untuk memperhatikan jika guru memberikan 

materi dilanjutkan bernyanyi tanjung perak yang sudah diubah syairnya 

menyesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Berikut ini lagu “Sistem 

Barter” yang diekspresikan melalui lagu “Tanjung Perak” : 

Sistem Barter    

Jaman dulu,  

Jual beli 

Menggunakan,  

Sistem Barter 

Saling menukarkan barang 

   Asal ada kesamaan 

Kebutuhan  

Dan sepakat 
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Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan melakukan apersepsi 

dengan cara tanya jawab. Berikut paparan dari apersepsi pada siklus 3 : Kita 

kemarin sudah belajar berbagai kegiatan jual-beli, ada yang di lingkungan tempat 

tinggal atau pun di lingkungan sekolah. Untuk memperlancar jual-beli seseorang 

harus mempunyai alat tukar jual beli yaitu uang. Tetapi di jaman dahulu belum 

ada uang. Karena belum ada uang bagaimanakah alat tukar jual-belinya ? apakah 

kalian tahu ? 

4.1.3.2.3 Kegiatan Inti (± 75 menit) 

Kegiatan inti pada siklus 3 siswa memperhatikan penjelasan guru dengan 

media CD pembelajaran tentang sistem barter. Kegiatan ini bertujuan menggali 

pengetahuan siswa tentang sistem barter, seperti pengertian sistem barter dan cara 

melakukan sistem barter.  Siswa memperhatikan CD pembelajaran yang diputar 

oleh guru kemudian melalui penjelasan singkat yang dilakukan guru siswa 

mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam CD pembelajaran tersebut dengan 

cara menuliskan dipapan tulis. Tulisan-tulisan siswa yang ada di papan tulis 

diarahkan dan dibimbing oleh guru  sebagai catatan untuk semua siswa. 

Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh siswa berupa pengetahuan 

tentang pengertian sistem barter dan cara mempraktikkan sistem barter. Kemudian 

siswa memperhatikan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel IPS ke mapel IPA. 

Berikut ini deskripsi dari kegiatan tersebut : Dari contoh kegiatan barter dalam 

CD pembelajaran. Seseorang membarter sumber daya alam hewan berupa ayam, 

dengan hasil sumber daya alam tumbuhan yaitu beras. Apakah kalian mengetahui 

sumber daya alam tumbuhan ? apa saja hasil dari sumber daya alam tumbuhan ? 
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Kemudian, siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD 

pembelajaran tentang sumber daya alam tumbuhan. Siswa memperhatikan CD 

pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui penjelasan singkat yang 

dilakukan guru siswa mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam CD 

pembelajaran tersebut dengan cara menuliskan dipapan tulis. Tulisan-tulisan siswa 

yang ada di papan tulis diarahkan dan dibimbing oleh guru  sebagai catatan untuk 

semua siswa 

Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dan dikonstruksi oleh siswa 

berupa pengetahuan tentang sumber daya alam tumbuhan dan hasil-hasil dari 

sumber daya alam tumbuhan seperti pohon dibuat meja, kursi, kayu bakar dan 

lain-lain.. Siswa mendengarkan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel IPA ke 

mapel Matematika. Berikut ini deskripsi dari kegiatan tersebut :  Salah satu contoh 

dari hasil sumber daya alam tumbuhan adalah di buat meja, papan tulis, kursi dll. 

Apakah kalian tau papan tulis mempunyai bentuk seperti bangun datar apa ? 

Setelah itu siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD 

pembelajaran tentang bangun datar persegi panjang. Siswa memperhatikan CD 

pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui penjelasan singkat yang 

dilakukan guru siswa mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam CD 

pembelajaran tersebut. Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dan dikonstruksi 

oleh siswa berupa pengetahuan tentang sifat-sifat persegi panjang. 

Setelah materi tersampaikan ke siswa, guru memberikan lembar kerja 

siswa individu  untuk dikerjakan secara individu. Ini merupakan tahapan dari 

Think yaitu berpikir secara individu.  
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Berikut ini soal lembar kerja siswa individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9: Lembar Kerja Siswa Siklus 3 

Kemudian siswa berkelompok dengan teman satu meja. Siswa 

mendapatkan lembar kerja siswa kelompok untuk dikerjakan secara kelompok. 

Kegiatan ini merupakan tahap pair yaitu bekerja berpasangan. Soal yang ada 

dalam lembar kerja siswa kelompok sama dengan soal lembar kerja siswa 

individu. Lembar kerja siswa tersebut harus dikerjakan secara kelompok, sehingga 

jawaban menjadi lebih baik dan mendalam. Lembar kerja siswa (LKS kelompok) 

kemudian dipresentasikan di hadapan kelompok lain. Kegiatan ini merupakan  

tahap share yaitu memaparkan jawaban ke semua siswa. Setelah semua kegiatan 

terlaksana siswa memperhatikan penguatan dari guru terhadap pembelajaran ini. 

4.1.3.2.4 Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

Kagiatan akhir guru dan siswa membuat kesimpulan pembelajaran yaitu 

barter merupakan kegiatan menukar barang dengan barang karena ada kesamaan 

kebutuhan, sumber daya alam tumbuhan merupakan segala sesuatu yang 

bersumber dari alam dan hasil yang diperoleh dari alam berupa kayu, meja,kursi, 

Kerjakan soal di bawah ini secara individu ! 

1. Apa yang dimaksud barter ? 

Sebutkan 2 contoh barang yang bisa di barter 

2. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam tumbuhan ? 

Sebutkan hasil dari sumber daya alam tumbuhan  

3. Gambarlah bangun persegi panjang ! 

Ada berapa jumlah sisi persegi panjang ? 

 

 

 

 

Urutkan sudut-sudut di atas, dimulai dari sudut yang terkecil 

Jawab : 
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papan tulis, dan lain-lain. papan tulis berbentuk persegi panjang yang bersifat 

mempunyai sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian guru memberikan 

motivasi belajar dilanjutkan siswa mengerjakan evaluasi. Dan guru memberi 

tindak lnjut terhadap hasil belajar siswa. 

 

4.1.3.3 Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap observasi siklus 3 adalah melakukan 

pengamatan terhadap guru dan peserta didik. Pengamatan dilakukan sesuai 

pedoman observasi yaitu lembar pengamatan ketrampilan guru dan lembar 

pengamatan aktivitas siswa dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. 

Berikut ini pemaparan data yang diperoleh dari kegiatan pengamatan ketrampilan 

guru dan aktivitas siswa. 

4.1.3.3.1 Data Hasil Observasi Ketrampilan Guru 

Data hasil observasi  ketrampilan guru dalam pembelajaran melalui model 

Think Pair Share dengan media CD pembelajaran diperoleh dengan mengamati 

ketrampilan guru saat pembelajaran berlangsung. Guru kolaborator bertugas 

mengamati ketrampilan guru dengan berpedoman pada instrumen observasi 

ketrampilan guru yang meliputi 10 indikator, yaitu : ketrampilan membuka 

pelajaran, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan mengadakan variasi,  

ketrampilan mengajukan pertanyaan, ketrampilan membimbing perorangan 

(think), ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil (pair), ketrampilan 

membimbing presentasi kelompok (share), ketrampilan mengelola kelas, 

ketrampilan memberi penguatan, dan ketrampilan menutup pelajaran. 



131 

 

 
 

Berikut data ketrampilan guru yang diperoleh saat pembelajaran melalui 

model Think Pair Share dengan media CD pembelajaran. 

Tabel 4.7 

Data Hasil Observasi Ketrampilan Guru Siklus 3 

 

No Indikator 
Skor 

Penilaian 

Kategori 

Penilaian 

1 Ketrampilan membuka pelajaran 4 Sangat baik 

2 Ketrampilan menjelaskan  4 Sangat Baik 

3 Ketrampilan mengadakan variasi 4 Sangat Baik 

4 Ketrampilan mengajukan pertanyaan 4 Sangat baik 

5 Ketrampilan membimbing perorangan (think) 3 Baik 

6 Ketrampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil (pair) 
3 Baik 

7 Ketrampilan membimbing presentasi kelompok 

(share) 
4 Sangat Baik  

8 Ketrampilan mengelola kelas 3 Baik 

9 Ketrampilan memberi penguatan 4 Baik 

10 Ketrampilan menutup pelajaran 4 Baik 

Jumlah Skor 37  

Kategori Penilaian Sangat Baik 

 

Keterangan : 

Kriteria Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 
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Berdasarkan tabel hasil observasi ketrampilan guru, dapat disajikan dalam 

bentuk diagram batang. Berikut ini diagram batang ketrampilan guru siklus 3 

 

Gambar 4.10: Diagram Data Ketrampilan Guru Siklus 3 

Keterangan :  

Indikator a :  Ketrampilan membuka pelajaran 

Indikator b :  Ketrampilan menjelaskan  

Indikator c :  Ketrampilan mengadakan variasi  

Indikator d :  Ketrampilan mengajukan pertanyaan 

Indikator e :  Ketrampilan membimbing perorangan (think) 

Indikator f :  Ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil (pair) 

Indikator g :  Ketrampilan membimbing presentasi kelompok (share) 

Indikator h :  Ketrampilan mengelola kelas 

Indikator i :  Ketrampilan memberi penguatan 

Indikator j :  Ketrampilan menutup pelajaran 
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Berdasarkan tabel dan diagram data hasil obervasi ketrampilan guru , 

dapat di deskripsikan sebagai berikut :  

a. Ketrampilan Membuka Pelajaran  

Indikator ketrampilan membuka pelajaran mendapatkan skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Guru dalam membuka pelajaran sudah memotivasi siswa 

dengan cara bernyanyi lagu pelangi-pelangi yang sudah dirubah syairnya. Guru 

sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan membuka apersepsi sesuai dengan 

materi. 

b. Ketrampilan Menjelaskan 

Indikator ketrampilan menjelaskan memperoleh skor 4 dengan kategori 

sangat baik. Dalam pembelajaran guru sudah  menjelaskan materi dengan jelas 

(tidak berbelit-belit, intonasi dan lafal yang jelas), menjelaskan disertai contoh 

dan ilustrasi, materi yang dijelaskan mempunyai susunan yang sistematis, dan 

sudah memberi penekanan untuk memusatkan perhatian ke siswa sehingga siswa 

kurang berkonsentrasi menyimak penjelasan guru.  

c. Ketrampilan Mengadakan Variasi 

Indikator ketrampilan mengadakan variasi memperoleh skor 4 berkategori 

sangat baik.  Dalam pembelajaran guru sudah menggunakan media CD 

pembelajaran, menggunakan model think pair share ,variasi visual (menulis 

dipapan tulis, menunjukkan gambar atau benda), dan penggunaan variasi posisi 

dalam pembelajaran (di depan, belakang, samping, tengah) sudah baik 

. 
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d. Ketrampilan Mengajukan Pertanyaan  

Indikator ketrampilan mengajukan pertanyaan mendapatkan skor 4 

kategori sangat baik. Dalam mengajukan pertanyaan guru sudah mengajukan 

kepada perorangan dan juga klasikal dengan pertanyaan yang focus ke 

permasalahan, dan penggunaan kata sudah jelas dan mudah dimengerti. 

e. Ketrampilan Membimbing Perorangan (think)  

Indikator mendapat skor 3 dengan kategori baik. Proses pembelajaran guru 

sudah memberi stimulus, memfasilitasi peserta didik yang membutuhkan dan guru 

selalu memonitoring pekerjaan siswa, tetapi belum mengadakan pendekatan 

secara individu. 

f. Ketrampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil (pair) 

Indikator ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil (pair) 

mendapat skor 3 dengan kategori baik. Dalam pembelajaran guru sudah memberi 

waktu kepada siswa untuk berdiskusi, guru sudah memperjelas dan menguraikan 

masalah dengan cara membacakan soal yang belum dimengerti, dan guru sudah 

menguraikan gagasan siswa dengan memberi informasi tambahan agar siswa 

memperoleh pengertian yang lebih jelas. Tetapi pada ketrampilan ini guru belum 

menganalisis dengan cara memperjelas hasil diskusi siswa. 

g. Ketrampilan Membimbing Presentasi Kelompok (share)  

Indikator ketrampilan membimbing presentasi kelompok (share) mendapat 

skor 4 dengan kategori sangat baik. Saat presentasi kelompok guru sudah 

memberi kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi, memberi 
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penjelasan cara mempresentasikan dengan baik, menunjuk kelompok maju ke 

depan, dan memberi kesimpulan terhadap hasil presentasi. 

h. Ketrampilan Mengelola Kelas 

Indikator ketrampilan mengelola kelas mendapat skor 3 dengan kategori 

baik. Dalam pembelajaran guru sudah menegur siswa yang berperilaku negatif, 

pengelolaan kelompok yang baik, pengelolaan waktu dalam pembelajaran sudah 

maksimal, tetapi sikap tanggap terhadap peserta didik kurang. 

i. Ketrampilan Memberi Penguatan 

Indikator ketrampilan memberi penguatan mendapat skor 4 dengan 

kategori sangat baik. dalam mengelola kelas guru sudah menegur siswa yang 

berperilaku negative dan pengelolaan kelompok yang baik, dan guru sudah 

memberi perhatian ke siswa dan sikap tanggap terhadap peserta didik kurang. 

j. Ketrampilan Menutup pelajaran 

Indikator ketrampilan menutup pelajaran mendapat skor 3 dengan kategori 

sangat baik. Dalam menutup pelajaran guru sudah menyimpulkan hasil 

pembelajaran, melakukan evaluasi, memberi dorongan psikologis dengan cara 

memuji hasil pembelajarannya dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil belajar 

siswa berupa pengayaan atau remidi. 

Skor yang diperoleh dari sembilan indikator ketrampilan guru yang sudah 

ditetapkan di atas memberi gambaran kualitas pembelajaran. Perolehan skor 

ketrampilan guru dalam pembelajaran adalah 37 dengan kategori penilaian sangat 

baik. 
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4.1.3.3.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi  aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model 

Think Pair Share dengan media CD pembelajaran diperoleh dengan mengamati 

aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Guru kolaborator berperan sebagai 

observer untuk mengamati dan menilai aktivitas siswa. Pengamatan tersebut 

berpedoman pada instrument observasi aktivitas siswa yang meliputi meliputi 7 

indikator, yaitu : kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (aktivitas 

emosional), memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

(aktivitas visual dan aktivitas mendengarkan), kemampuan siswa dalam berpikir 

menjawab pertanyaan (think) (aktivitas mental), kemampuan siswa berdiskusi 

dalam kelompok berpasangan (pair) (aktivitas moral dan aktivitas 

menggambarkan), kemampuan siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share), 

kemampuan siswa mengajukan pendapat (pair dan share) (aktivitas moral, 

aktivitas motorik), kemampuan siswa menyimpulkan pembelajaran (aktivitas 

mental). Setiap indikator-indikator tersebut mempunyai 4 deskripsi yang 

merupakan nilai yang akan diamati dan dikonversikan ke angka dankategori 

penilaian. 
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Berikut data aktivitas  yang diperoleh saat pembelajaran melalui model 

Think Pair Share dengan media CD pembelajaran. 

Tabel 4.8 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 3 

 

No Indikator 
Perolehan Skor Jumlah 

Skor  

Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
- - - 36 144 4 

2 Memperhatikan penjelasan guru 

dengan media CD pembelajaran 
- 3 19 14 119 3,31 

3 Kemampuan siswa dalam berpikir 

menjawab pertanyaan (Think) 
- 4 20 12 116 3,22 

4 Kemampuan siswa berdiskusi dalam 

kelompok berpasangan (pair) 
- 3 20 13 118 3,28 

5 Kemampuan siswa 

mempresentasikan diskusi di kelas 

(share), 

- 7 16 13 114 3,17 

6 Kemampuan siswa mengajukan 

pendapat (pair dan share) 
- - 21 15 123 3,42 

7 Kemampuan siswa menyimpulkan 

pembelajaran 
- 1 11 24 131 3,64 

Jumlah Skor     865 24,03 

Kategori     Sangat Baik 

Keterangan :  

Kriteria Hasil Pengamatan Aktivita Siswa 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 18 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 
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Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa siklus 3, dapat disajikan 

dalam bentuk diagram batang. Berikut ini diagram batang aktivitas siswa siklus 3 

 

Gambar 4.11: Diagram Data Aktivitas Siswa Siklus 3 

Keterangan 

Indikator a :  Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Indikator b :  Memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

Indikator c :  Kemampuan siswa dalam berpikir menjawab pertanyaan (Think) 

Indikator d :  Kemampuan siswa berdiskusi dalam kelompok berpasangan  

                            (pair) 

Indikator e :  Kemampuan siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share), 

Indikator f :  Kemampuan siswa mengajukan pendapat (pair dan share) 

Indikator g :  Kemampuan siswa menyimpulkan pembelajaran 
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Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa secara klasikal, diperoleh 

data-data sebagai berikut.  

a. Kesiapan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran  

Deskriptor dari indikator ini antara lain : siswa menjawab salam dan 

berdoa, siswa mempersiapkan alat tulis dan buku paket, posisi duduk yang siap 

untuk menerima pelajaran, dan siswa menanggapi apersepsi. Indikator kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran mendapatkan skor 144 dengan rata-rata 4. 

Jumlah siswa yang memperoleh skor 4 adalah 36 anak. Sedangkan yang 

memperoleh skor 3, skor 2, dan skor 1 tidak ada. 

b. Memperhatikan Penjelasan Guru dengan Media CD Pembelajaran 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : mengamati CD pembelajaran, 

mendengarkan penjelasan guru, mencatat hal-hal yang penting, dan bertanya 

apabila kurang paham. Indikator mendengarkan penjelasan guru dengan media 

CD pembelajaran mendapatkan skor 119 dengan rata-rata 3,31. Jumlah siswa 

yang memperoleh skor 4 sejumlah 14 siswa, skor 3 sejumlah 19 siswa, dan skor 2 

sejumlah 3 siswa. 

c. Kemampuan Siswa dalam Berpikir Menjawab Pertanyaan (Think) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : menulis jawaban di kertas, 

menulis dengan jawaban yang jelas, membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, 

dan bekerja sendiri. Indikator kemampuan siswa dalam berpikir menjawab 

pertanyaan (Think) mendapatkan skor 116 dengan rata-rata 3,22. Jumlah siswa 

yang memperoleh skor 4 sejumlah 12 siswa, skor 3 sejumlah 20, dan skor 2 

sejumlah 4 siswa. 
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d. Kemampuan Siswa Berdiskusi dalam Kelompok Berpasangan (pair) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : berinteraksi dengan teman 

kelompok, membuat kesimpulan, mencatat hasil diskusi, dan berpendapat dalam 

diskusi. Indikator kemampuan siswa berdiskusi dalam kelompok berpasangan 

(pair) mendapatkan skor 118 dengan rata-rata 3,28. Jumlah siswa yang 

memperoleh skor 4 sejumlah 13 siswa, skor 3 sejumlah 20 siswa, dan skor 2 

sejumlah 3 siswa. 

e. Kemampuan Siswa Mempresentasikan Diskusi di Kelas (share) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : maju kedepan kelas, 

membacakan soal, membacakan jawaban, dan membacakan alasan. Indikator 

kemampuan siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share) mendapatkan skor 

114 dengan rata-rata 3,17. Jumlah siswa yang memperoleh skor 4 sejumlah 13 

siswa, skor 3 sejumlah 16 siswa, dan skor 2 sejumlah 7 siswa. 

f. Kemampuan Siswa Mengajukan Pendapat (pair dan share) 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : menghargai pendapat kelompok 

lain, berpendapat dengan sopan, berpendapat setuju/tidak setuju terhadap jawaban 

kelompok lain, dan memberi alasan/sanggahan yang baik dan jelas. Indikator 

kemampuan siswa mengajukan pendapat (pair dan share) mendapatkan skor 123 

dengan rata-rata 3,42. Jumlah siswa yang memperoleh skor 4 sejumlah 15 siswa, 

dan skor 3 sejumlah 21 siswa. 

g. Kemampuan Siswa Menyimpulkan Pembelajaran 

Deskriptor dari indikator ini antara lain : sesuai dengan materi yang 

dipelajari, ditulis dalam buku catatan, menyimpulkan secara lesan bersama teman 
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sekelas, dan menjawab pertanyaan simpulan dari guru. Indikator kemampuan 

siswa menyimpulkan pembelajaran mendapatkan skor 131 dengan rata-rata 3,64. 

Jumlah siswa yang mendapatkan skor 4 sejumlah 24 siswa, skor 3 sejumlah 11 

siswa dan skor 2 sejumlah 1 siswa. 

Jumlah skor yang di dapatkan dari tujuh indikator aktivitas siswa sebesar 

865 dengan rata-rata 24,03 berkategori sangat baik. 

 

4.1.3.4 Hasil Belajar 

Perolehan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Think Pair Share dengan media CD pembelajaran  pada siklus 3  dapat disajikan  

pada tabel dan diagram lingkaran berikut ini : 

Tabel 4.9 

Data Hasil Belajar Siklus 3 

 

No Keterangan Hasil 

1 Nilai rata-rata 75,73 

2 Siswa tuntas belajar 31 

3 Siswa belum tuntas 5 

4 Nilai tertinggi 100 

5 Nilai terendah 56,67 

6 Belum KKM  (%) 13,89 % 

7 Sudah KKM  (%) 86,11 % 
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Berdasarkan tabel data hasil belajar siklus 3, dapat disajikan dalam 

diagram lingkaran berikut ini : 

 

Gambar 4.12: Diagram Data Hasil Belajar Siklus 3 

Berdasarkan tabel dan diagram lingkaran data hasil belajar siklus 3 dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : nilai rata-rata yang diperoleh adalah 75,71 dengan 

nilai tertinggi sebesar 100 dan nilai terendah sebesar  56,67. Sedangkan siswa 

yang tuntas belajar sebanyak 31 siswa dari 36 siswa (86,11 %) dan siswa yang 

belum tuntas sebanyak 5 siswa dari 36 siswa (13,89 %) 

 

4.1.3.5 Refleksi 

Berdasarkan data hasil ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dianalisis atau direfleksi dengan guru kolaborator untuk acuan perbaikan 

pada siklus berikutnya. Berikut rincian dari refleksi siklus 3 : 

13.89%

86.11%

Hasil Belajar Siklus 3

Belum KKM

Sudah KKM
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a. Ketrampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran mendapatkan skor 36 dengan kriteria sangat 

baik. 

b. Aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan 

media CD pembelajaran mendapatkan skor 24,03 dengan kriteria sangat baik 

c. Hasil belajar siswa sebanyak 86,11 % sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal sebesar 60. 

 

4.1.3.6 Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan siklus 3 di atas dapat disimpulkan 

bahwa indikator keberhasilan sudah tercapai yaitu meningkatnya ketrampilan guru 

minimal dengan kriteria baik (25 ≤ skor < 33), meningkatnya aktivitas siswa 

minimal dengan kriteria baik (18 ≤ skor < 24), dan tercapainya ketuntasan klasikal 

sebesar 80 %. Agar pembelajaran model model think pair share dengan media CD 

pembelajaran dapat bertahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS maka 

dalam pelaksanaannya guru harus melakukan variasi pelaksanaannya agar siswa 

tidak bosan. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian merupakan pengkajian atas hasil penelitian. 

Pengkajian dimaksudkan untuk memperoleh makna dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Pembahasan ini dilakukan dengan mendiskusikan temuan sebagai 

hasil-hasil penelitian dengan kajian teori ataupun latar belakang yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya. 

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan 

ketrampilan guru, meningkatkan aktivitas siswa dan meningkatkan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan tujuan umum dan tujuan khusus tersebut akan dikaji untuk 

memperoleh makna temuan penelitian. 

 

4.2.1.1 Ketrampilan Guru 

Ketrampilan guru dalam pembelajaran melalui model Think Pair Share 

dengan media CD pembelajaran meliputi 10 indikator, yaitu : ketrampilan 

membuka pelajaran, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan mengadakan variasi,  

ketrampilan mengajukan pertanyaan, ketrampilan membimbing perorangan 

(think), ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil (pair), ketrampilan 

membimbing presentasi kelompok (share), ketrampilan mengelola kelas, 

ketrampilan memberi penguatan, dan ketrampilan menutup pelajaran. Setiap 

indikator-indikator tersebut akan dikaji untuk memperoleh makna penelitian.  

 

 



145 

 

 
 

Berikut ini pengkajian setiap indikator ketrampilan guru dalam mengajar 

pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan media CD pembelajaran 

4.2.1.1.1 Ketrampilan Membuka Pelajaran 

Menurut Marno dan Idris (2010:76) ketrampilan membuka pelajaran 

adalah kemampuan guru memberikan pengantar mengenai materi yang akan 

diajarkan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik siap mental dan 

tertarik mengikutinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketrampilan 

membuka pelajaran mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik disetiap 

siklusnya.  

Melalui penerapan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran, seorang guru dalam membuka pembelajaran sudah memotivasi 

siswa dengan permainan, bernyanyi, dan ajakan untuk memperhatikan guru ketika 

guru menjelaskan materi. Menyampaikan tujuan pembelajaran, membuka dengan 

apersepsi, dan apersepsi memiliki keterkaitan dengan materi yang akan di ajarkan.  

Perilaku guru yang muncul di atas dikuatkan oleh pendapat Marno dan 

Idris (2010: 76-77) yaitu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk membuka 

pelajaran antara lain menarik perhatian siswa, memberi motivasi, memberi 

acuan/struktur pembelajaran dengan cara menunjukkan tujuan atau kompetensi 

dasar dan indikator, dan mengaitkan topik yang akan dipelajari dengan cara 

apersepsi. Sedangkan Rusman (2012: 99) kemampuan guru dalam membuka 

pelajaran yaitu menarik perhatian siswa, memberi motivasi awal, memberikan 

apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Maka dari itu ketrampilan 
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membuka pelajaran sangat penting dalam pembelajaran yang bertujuan agar siswa 

siap mengikuti pelajaran.  

4.2.1.1.2 Ketrampilan Menjelaskan 

Menurut Marno dan Idris (2010:95) ketrampilan menjelaskan adalah 

kemampuan guru untuk menuturkan bahan pelajaran secara lisan yang 

disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan peserta didik 

untuk memahami bahan pelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus 1 dan 2 ketrampilan menjelaskan 

memperoleh skor 3 berkategori baik. Melalui penerapan model think pair share 

dengan media CD pembelajaran, pada siklus 1 dan siklus 2 kemampuan guru 

dalam menjelaskan sudah baik. Seorang guru menjelaskan materi dengan jelas 

(tidak berbelit-belit, intonasi dan lafal yang jelas), menjelaskan disertai contoh 

dan ilustrasi, dan materi yang dijelaskan mempunyai susunan yang sistematis. 

 Sedangkan pada siklus 3 ketrampilan menjelaskan memperoleh skor 4. 

Saat proses pembelajaran seorang guru menjelaskan materi dengan jelas (tidak 

berbelit-belit, intonasi dan lafal yang jelas), menjelaskan disertai contoh dan 

ilustrasi, memberi penekanan agar memusatkan perhatian ke siswa, materi yang 

dijelaskan mempunyai susunan yang sistematis.  

Perilaku guru yang muncul tersebut dikuatkan oleh pendapat Marno dan 

Idris (2010:106-109) yaitu pelaksanaan ketrampilan menjelaskan berkaitan 

dengan bahasa, penggunaan contoh, struktur/ sistematis, dan menggunakan 

variasi. Saat menjelaskan seorang guru harus menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami, menggunakan contoh/ilustrasi untuk 
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meningkatkan pemahaman siswa, struktur menjelaskan materi yang baik, dan 

menggunakan variasi agar menarik perhatian siswa, misalkan dengan memberi 

kata-kata “ayo perhatikan ke depan!”. Sedangkan Rusman (2012: 88) penyajian 

suatu penjelasan harus memperhatikan kejelasan, penggunaan contoh dan 

ilustrasi, dan pemberian tekanan agar memusatkan perhatian ke siswa. 

4.2.1.1.3 Ketrampilan Mengadakan Variasi 

Menurut Marno dan Idris (2010:141) ketrampilan mengadakan variasi 

adalah kemampuan guru dalam menggunakan seni mengajar situasi dengan 

mengubah gaya mengajar, media pembelajaran, atau mengubah interaksi dengan 

tujuan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

Ketrampilan ini menuntut guru lebih kreatif agar dalam pembelajaran siswa tidak 

mudah bosan. 

Berdasarkan hasil penelitian ketrampilan mengadakan variasi memperoleh 

skor 4 pada setiap siklusnya. Seorang guru dalam mengajar sudah menggunaan 

variasi posisi dalam pembelajaran (di depan, belakang, samping, tengah) dan 

variasi visual (menulis dipapan tulis, menunjukkan gambar atau benda) 

 Guru sudah menggunakan model pembelajaran cooperative yaitu 

menggunakan model pembelajaran think pair share. Melalui model pembelajaran 

tersebut dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dan memungkinkan peserta 

didik untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. (Huda, 2011:136) 

Penggunaan media seorang guru sudah menggunakan media yang menarik 

perhatian siswa yaitu menggunakan media CD pembelajaran. Dengan penggunaan 

media CD pembelajaran dapat memudahkan para pengajar untuk menyampaikan 
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informasi kepada peserta didik karena didalam CD dapat berisi video dan simulasi 

yang bergerak, menghemat produksi buku, pemanfaatan teknologi yang maksimal, 

Mudah disebarluaskan, simpel dan tidak memakan banyak tempat.  

(http://www.informasipendidikan.com/alat-peraga/sdmi/manfaat-cd-pembelajaran  

-untuk-sd-smp-sma/).  

Menurut Marno dan Idris (2010: 142) ketrampilan variasi meliputi variasi 

gaya mengajar, variasi media pembelajaran, dan variasi interaksi belajar. Variasi 

gaya mengajar, seorang guru dapat melakukan perubahan posisi dalam mengajar 

dengan melakukan gerakan mendekat-menjauh, ke kanan-ke kiri. Variasi media 

belajar merupakan variasi dalam penggunaan media, misalnya menggunakan 

media CD pembelajaran dan variasi visual (menulis dipapan tulis, menunjukkan 

gambar atau benda). Dan variasi pola interaksi, yaitu dalam menagajar guru dapat 

memvariasikan metode dan strategi, misal menggunakan model think pair share. 

4.2.1.1.4 Ketrampilan Mengajukan Pertanyaan 

Menurut Marno dan Idris (2010:115-116) ketrampilan bertanya merupakan 

ketrampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban/balikan dari peserta 

didik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik, 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu, mengembangkan pola berpikir, 

memusatkan perhatian peserta didik, dan menuntun proses berpikir peserta didik. 

Maka dari itu ketrampilan mengajukan pertanyaan sangat diperlukan oleh seorang 

guru.  

Berdasarkan hasil penelitian ketrampilan mengajukan pertanyaan 

mendapatkan skor 4 pada setiap siklusnya yang berkategori sangat baik. Seorang 
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guru dalam pembelajaran mengajukan pertanyaan kepada perorangan, seluruh 

siswa secara klasikal dan pertanyaan terfokus pada masalah yang dibahas dengan 

penggunaan kata  yang jelas dan mudah dimengerti. Menurut Marno dan Idris 

(2010: 129) ketrampilan bertanya memiliki komponen-komponen ketrampilan 

yaitu pemusatan, penyebaran dan pengungkapan pertanyaan secara jelas dan 

singkat. Komponen ketrampilan bertanya pemusatan misalnya pertanyaan 

terfokus pada masalah yang dibahas. Komponen ketrampilan bertanya 

penyebaran, misalnya pertanyaan ditujukan kepada perorangan dan seluruh siswa 

secara klasikal. Komponen ketrampilan bertanya pengungkapan pertanyaan secara 

jelas dan singkat, misalnya dalam bertanya menggunakan kata yang jelas dan 

mudah dimengerti. 

4.2.1.1.5 Ketrampilan Membimbing Perorangan (Think) 

Menurut Rusman (2012: 91) hakikat pembelajaran perseorangan adalah 

terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga siswa 

dengan siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian ketrampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil pada siklus 1 memperoleh skor 2 berkategori cukup. Pada siklus 1 

ketrampilan membimbing perorangan antara lain memberi stimulus/rangsangan 

kepada siswa, dan memonitor siswa saat pembelajaran. 

Sedangkan pada siklus 2 dan 3 masing-masing memperoleh skor 3 

berkategori baik. Melalui penerapan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran ketrampilan guru dalam membimbing perorangan dapat ditunjukkan 
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sebagai berikut : memberi stimulus/rangsangan kepada siswa, memonitor siswa 

saat pembelajaran, dan memfasilitasi siswa yang membutuhkan. 

Perilaku guru yang nampak saat pembelajaran di atas sesuai dengan 

pendapat Rusman (2012: 91) yaitu kemampuan yang harus dikuasai guru yang 

berkenaan dengan pembelajaran perseorangan antara lain :menstimulasi siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, membantu siswa dengan cara memfasilitasi 

siswa saat pembelajaran, mengorganisasikan dengan cara memonitor siswa saat 

pembelajaran. 

4.2.1.1.6 Ketrampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil (Pair) 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur, yang 

melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, 

dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, atau 

memecahkan suatu masalah.  

Berdasarkan hasil penelitian ketrampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil pada siklus 1 memperoleh skor 2 berkategori cukup, dan pada siklus 2 dan 3 

masing-masing memperoleh skor 3 berkategori baik. Melalui penerapan model 

think pair share dengan media CD pembelajaran seorang guru dalam 

membimbing diskusi kelompok kecil sudah memperjelas atau menguraikan 

masalah yang dihadapi, memberikan waktu yang cukup untuk berpikir, 

menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan agar 

kelompok peserta diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas. Jadi dapat 

disimpulkan model pembelajaran think pair share dengan media CD pembelajaran 

dapat meningkatkan ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 
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Perilaku guru yang muncul saat pembelajaran di atas dikuatkan pendapat 

Rusman (2012: 89) yaitu dalam membimbing diskusi kelompok kecil seorang 

guru harus memperjelas masalah, memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berpartisipasi dalam diskusi, menganalisis gagasan siswa dengan memberikan 

informasi tambahan agar kelompok peserta diskusi memperoleh pengertian yang 

lebih jelas. 

4.2.1.1.7 Ketrampilan Membimbing Presentasi Kelompok (Share) 

Ketrampilan membimbing presentasi kelompok masih berkaitan dengan 

ketrampilan membimbing kelompok kecil, akan tetapi presentasi kelompok lebih 

pada tahap akhir pada bagian diskusi kelompok kecil yaitu memaparkan hasil. 

Berdasarkan hasil penelitian ketrampilan membimbing presentasi kelompok pada 

siklus 1 , siklus 2, dan siklus 3 memperoleh masing-masing skor sebesar 4. 

Melalui penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

, ketrampilan guru dalam membimbing presentasi tampak pada kegiatan-kegiatan 

berikut. Saat memulai presentasi kelas guru memberi kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi, kemudian guru memberi penjelasan cara 

mempresentasikan dengan baik, menunjuk kelompok maju ke depan, dan 

memberi kesimpulan terhadap hasil presentasi. 

4.2.1.1.8 Ketrampilan Mengelola Kelas,  

Ketrampilan mengelola kelas bertujuan menciptakan dan mempertahankan 

suasana kelas agar proses belajar dapat berlangsung berkelanjutan.(Ekosiswoyo 

dan Rachman, 2002: 6).  Sedangkan Rusman (2012: 90) ketrampilan mengelola 

kelas  adalah ketrampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar 
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yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, ketrampilan mengelola kelas pada siklus 1 

memperoleh skor 2 berkategori cukup. Sedangkan pada siklus 2 dan siklus 3 

memperoleh skor 3 berkategori baik. Melalui penerapan model think pair share 

dengan media CD pembelajaran seorang guru dalam mengelola kelas sudah  

mengelola waktu sesuai rencana, menegur yang berperilaku negatif, pengelolaan 

kelompok yang baik. Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran think pair share 

dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan ketrampilan mengelola 

kelas. Perilaku guru yang tampak saat pembelajaran di atas sesuai dengan 

pendapat Ekosiswoyo dan Rachman (2002: 6) yaitu kegiatan mengelola kelas 

antara lain menjaga hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik, 

memberikan ganjaran dengan segera, memberikan aturan main terhadap 

kelompok, dan penghentian tingkah laku peserta didik yang menyimpang. 

4.2.1.1.9 Ketrampilan Memberi Penguatan 

Menurut Marno dan Idris (2010:132) ketrampilan memberi penguatan 

adalah kemampuan guru memberi respon positif terhadap perilaku positif peserta 

didik yang dicapai dalam proses pembelajaran. Bentuk respon positif tersebut 

antara lain : kata-kata membenarkan, pujian, senyuman, anggukan, atau memberi 

hadiah secara material.  

Berdasarkan hasil penelitian ketrampilan memberi penguatan pada siklus 1 

memperoleh skor 2 berkategori cukup. Pada siklus 1 ketrampilan memberi 

penguatan sudah cukup.  Guru dalam memberi penguatan sudah mengucapkan 
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kata (bagus, setuju, sangat baik, sangat tepat, betul, dll dan guru memberi tepuk 

tangan, acungan jempol). Siklus 2 memperoleh skor 3 berkategori baik, Guru 

dalam memberi penguatan sudah mengucapkan kata (bagus, setuju, sangat baik, 

sangat tepat, betul), guru memberi tepuk tangan, acungan jempol, dan guru 

memberikan penghargaan kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar.  

Ketrampilan memberi penguatan siklus 3 memperoleh skor 4 berkategori 

sangat baik. Melalui penerapan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran seorang guru dalam memberi penguatan seorang guru mengucapkan 

kata (bagus, setuju, sangat baik, sangat tepat, betul, dll) kepada siswa yang 

menjawab dengan benar, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang 

menjawab pertanyaan dengan benar, guru memberi tepuk tangan, acungan jempol, 

dan guru memberi penguatan dengan sentuhan kepada siswa.  

Perilaku guru dalam memberi penguatan di atas sesuai pendapat Marno 

dan Idris (2010: 135) komponen memberi penguatan dapat berupa penguatan 

verbal seperti kata-kata bagus, ya, tepat, betul, bagus sekali, dan sebagainya, 

penguatan berupa mimik muka dan gerakan badan seperti memberi tepuk tangan, 

penguatan dengan sentuhan seperti menepuk pundak, menjabat tangan, dan 

sebagainya, dan penguatan simbol atau benda seperti memberikan bintang pintar 

kepada siswa. Sedangkan Rusman (2012: 104) ketrampilan guru dalam memberi 

penguatan antara lain penguatan verbal yang berupa mengucapkan kata-kata 

bagus, ya, tepat, betul, bagus sekali, dan sebagainya dan penguatan non verbal 

berupa penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan memberikan hadiah yang 

relevan dan rasional. 
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4.2.1.1.10 Ketrampilan Menutup Pelajaran 

Menurut Rusman (2012: 92) ketrampilan menutup pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan 

ini bermaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah 

dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pemahaman siswa dan tingkat 

keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian ketrampilan menutup pelajaran pada siklus 1 

dan 2 memperoleh skor 3 berkategori baik. Saat pembelajaran siklus 1 dan 2 guru 

menutup pelajaran sudah menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan evaluasi, 

dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa. 

Sedangkan pada siklus 3 memperoleh skor 4 berkategori sangat baik. 

Melalui penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

seorang guru dalam menutup pelajaran sudah menyimpulkan hasil pembelajaran, 

melakukan evaluasi, memberi dorongan psikologis dengan cara memuji hasil 

pembelajaran, dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa. Jadi dapat 

disimpulkan model pembelajaran think pair share dengan media CD pembelajaran 

dapat meningkatkan ketrampilan menutup pelajaran.  

Perilaku menutup pelajaran di atas sesuai pendapat Marno dan Idris (2010: 

91-93) yaitu cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran antara lain : 

meninjau kembali seperti merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan. 

Mengevaluasi seperti memberikan soal-soal tes tertulis. Memberi dorongan 

psikologis sosial seperti memuji hasil yang dicapai dalam pembelajaran. 
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Sedangkan Rusman (2012: 92) dalam menutup pembelajaran guru harus meninjau 

kembalai dengan cara merangkum dan menyimpulkan dan melakukan evaluasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada setiap indikator ketrampilan guru di 

atas, ketrampilan guru siklus 1 memperoleh skor 30 berkategori baik, siklus 2 

memperoleh skor 34 berkategori sangat baik, dan siklus 3 memperoleh skor 37 

berkategori sangat baik. Jadi model pembelajaran think pair share dengan media 

CD pembelajaran dapat meningkatkan ketrampilan guru. Melalui ketrampilan 

dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru maka peranan guru sebagai ujung 

tombak pendidikan dan agen pembaharuan dapat terlaksana dengan baik. Sebagai 

ujung tombak pendidikan seorang guru dapat secara langsung mempengaruhi, 

membimbing, mengarahkan dan mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi 

manusia yang cerdas, terampil, dan berbudi luhur. Sedangkan peranan guru 

sebagai agen pembaharuan dapat dilakukan dengan mengarahkan siswa dan 

masyarakat untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk mencapai 

pembaharuan yang diinginkan. (Marno dan Idris, 2010: 51) 

 

4.2.1.2 Aktivitas Siswa 

Menurut Hamalik ( 2009 : 34 ), aktivitas belajar adalah suatu proses atau 

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, nilai dan 

sikap. Menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 21) ada 8 macam kegiatan yang 

dilakukan peserta didik pada saat pembelajaran meliputi aktivitas jasmani dan 

aktivitas jiwa. Aktivitas – aktivitas tersebut adalah : kegiatan – kegiatan visual, 

kegiatan – kegiatan moral, kegiatan – kegiatan mendengarkan, kegiatan – kegiatan 
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menulis, kegiatan – kegiatan menggambarkan, kegiatan – kegiatan motorik, 

kegiatan – kegiatan mental, kegiatan – kegiatan emosional 

Aktivitas dalam pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan 

media CD pembelajaran meliputi 7 indikator, yaitu : kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran (aktivitas emosional), memperhatikan penjelasan guru 

dengan media CD pembelajaran (aktivitas visual dan aktivitas mendengarkan), 

siswa dalam berpikir menjawab pertanyaan (think) (aktivitas mental), siswa 

berdiskusi dalam kelompok berpasangan (pair) (aktivitas moral dan aktivitas 

menggambarkan), siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share), siswa 

mengajukan pendapat (pair dan share) (aktivitas moral, aktivitas motorik), siswa 

menyimpulkan pembelajaran (aktivitas mental). Berdasarkan indikator-indikator 

yang telah ditetapkan akan diperoleh data untuk mengukur aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Berikut ini pengkajian setiap indikator ketrampilan guru dalam 

mengajar pembelajaran melalui model Think Pair Share dengan media CD 

pembelajaran. 

4.2.1.2.1 Kesiapan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran (Aktivitas Emosional) 

Berdasarkan hasil penelitian indikator ini memperoleh skor 4 berkategori 

sangat baik pada setiap siklusnya. Melalui penerapan model think pair share 

dengan media CD pembelajaran kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

ditunjukkan dengan menjawab salam dan berdoa, mempersiapkan alat tulis dan 

buku paket, posisi duduk yang siap untuk menerima pelajaran, dan menanggapi 

apersepsi.  
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Perilaku siswa yang nampak saat pembelajaran tersebut berkaitan dengan 

minat siswa terhadap pembelajaran. Menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 21) 

minat siswa termasuk dalam aktivitas emosional. 

4.2.1.2.2 Memperhatikan Penjelasan Guru dengan Media CD Pembelajaran 

(Aktivitas Mendengarkan) 

Berdasarkan hasil penelitian indikator ini pada siklus 1 memperoleh skor 

3,36, pada siklus 2 memperoleh skor 3,17, dan pada siklus 3 memperoleh skor 

3,31. Melalui penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru dengan media CD 

pembelajaran ditunjukkan dengan cara mengamati CD pembelajaran yang diputar 

oleh guru, mendengarkan penjelasan guru, mencatat hal-hal yang penting yang 

disampaikan guru dan bertanya apabila kurang paham. 

Indikator memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

berarti mendengarkan dan mengamati apa yang dijelaskan oleh guru. Menurut 

Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 21) mendengarkan termasuk dalam aktivitas 

mendengarkan dan mengamati termasuk dalam aktivitas visual. 

4.2.1.2.3 Siswa Berpikir Menjawab Pertanyaan (Think) (Aktivitas Mental),  

Berdasarkan hasil penelitian indikator ini pada siklus 1 memperoleh skor 

2,08, pada siklus 2 memperoleh skor 2,81, dan pada siklus 3 memperoleh skor 

3,01. Melalui penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

aktivitas siswa dalam berpikir menjawab pertanyaan (think) ditunjukkan dengan 

cara menulis jawaban di kertas, menulis dengan jawaban yang jelas, 

membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, dan bekerja sendiri. 
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Indikator siswa berpikir menjawab pertanyaan (think) merupakan tahap 

berpikir individu (think). Menjawab pertanyaan  berkaitan dengan menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. Menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 21) kegiatan-kegiatan 

seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan termasuk dalam aktivitas mental. 

4.2.1.2.4 Siswa Berdiskusi dalam Kelompok Berpasangan (Pair) (Aktivitas 

Moral Dan Aktivitas Menggambarkan) 

Berdasarkan hasil penelitian indikator ini pada siklus 1 memperoleh skor 

2, pada siklus 2 memperoleh skor 2,81, dan pada siklus 3 memperoleh skor 3. 

Melalui penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

aktivitas siswa dalam berdiskusi dalam kelompok berpasangan (Pair) ditunjukkan 

dengan cara berinteraksi dengan teman kelompok, membuat kesimpulan, mencatat 

hasil diskusi, dan berpendapat dalam diskusi. 

Indikator siswa berdiskusi dalam kelompok berpasangan (pair) merupakan 

tahap berpikir berpasangan. Berpikir berpasangan melatih siswa untuk berdiskusi 

dan saling berpendapat. Menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 21) kegiatan-

kegitan berdiskusi dan berpendapat termasuk dalam aktivitas moral. 

4.2.1.2.5 Siswa Mempresentasikan Diskusi Di Kelas (Share),  

Berdasarkan hasil penelitian indikator ini pada siklus 1 memperoleh skor 

2,19, pada siklus 2 memperoleh skor 2,53, dan pada siklus 3 memperoleh skor 

2,94. Melalui penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran, 

dalam mempresentasikan hasil diskusi, siswa dengan jelas menyampaikan 
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informasi, memberi penekanan terhadap hal-hal penting, meringkas jawaban agar 

mudah dipahami, dan memberi penguatan dengan cara membacakan kembali 

informasi yang disampaikan. 

Indikator siswa mempresentasikan diskusi di kelas (share) merupakan 

tahap menampilkan hasil kerja kelompok. Kegiatan siswa pada indikator ini antara 

lain maju ke depan kelas, kemudian membacakan soal diskusi, membacakan 

jawaban diskusi dan membacakan alasan dari jawaban tersebut. Kegiatan-kegiatan 

tersebut menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 21) termasuk dalam aktivitas 

moral. 

4.2.1.2.6 Siswa Mengajukan Pendapat (Pair Dan Share) (Aktivitas Moral) 

Berdasarkan hasil penelitian indikator ini pada siklus 1 memperoleh skor 

2,89, pada siklus 2 memperoleh skor 3,11, dan pada siklus 3 memperoleh skor 

3,33. Melalui penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

aktivitas siswa mengajukan pendapat (Pair Dan Share), ditunjukkan dengan cara 

berpendapat dengan sopan, berpendapat setuju/tidak setuju terhadap jawaban 

kelompok lain, menghargai pendapat kelompok lain, dan memberi 

alasan/sanggahan yang baik dan jelas. Menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 

21) aktivitas moral meliputi mengungkapkan pendapat. 

4.2.1.2.7 Siswa Menyimpulkan Pembelajaran (Aktivitas Mental). 

Berdasarkan hasil penelitian indikator ini pada siklus 1 memperoleh skor 

2,94, pada siklus 2 memperoleh skor 3,47, dan pada siklus 3 memperoleh skor 

3,61. Melalui penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

aktivitas siswa dalam menyimpulkan pembelajaran ditunjukkan dengan cara 
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menjawab pertanyaan simpulan dari guru, menyimpulkan sesuai isi materi, ditulis 

dalam buku catatan, dan menyimpulkan secara lesan bersama teman sekelas. 

Menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 21) aktivitas mental meliputi 

mengingat. Menyimpulkan pembelajaran bisa dengan cara mengingat kembali apa 

yang telah dipelajari. 

 

4.2.1.3 Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil belajar pada siklus 1 sebesar 66,67 % 

(24 siswa dari 36 siswa) sudah memenuhi KKM dan sebesar 33,33 % (12 siswa 

dari 36 siswa) belum memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu 60. Pada siklus 1 

hasil belajar berupa pengetahuan tentang mempraktikan transaksi jual beli; 

membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan tempat tinggal 

seperti warung, toko, super market dan pasar; mengidentifikasi jenis barang yang 

dijual belikan di warung, toko, super market dan pasar; dan memberi contoh 

persaingan sehat dalam jual beli, seperti saling menghargai, keramahtamahan dll. 

Hasil belajar pada siklus 2 sebesar 77,78 % (28 siswa dari 36 siswa) sudah 

memenuhi KKM dan sebesar 22,22 % (8 siswa dari 36 siswa) belum memenuhi 

KKM yang ditetapkan yaitu 60. Pada siklus 2 hasil belajar berupa kemampuan 

membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah seperti 

kantin sekolah dan koperasi sekolah; dan kemampuan mengidentifikasi jenis 

barang dagangan yang dijual belikan di kantin sekolah dan koperasi sekolah. 

Hasil belajar pada siklus 3 sebesar 86,11 % (31 siswa dari 36 siswa) sudah 

memenuhi KKM dan sebesar 13,89 % (5 siswa dari 36 siswa) belum memenuhi 

KKM yang ditetapkan yaitu 60. Pada siklus 3 hasil belajar berupa kemampuan 
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menjelaskan hakikat sistem barter; dan kemampuan mempraktikkan sistem barter, 

antara sumber daya alam hewan (ayam) dengan hasil dari sumber daya alam 

tumbuhan (beras). 

Berdasarkan paparan hasil belajar ketiga siklus pelaksanaan tindakan di 

atas, hasil belajarnya merupakan kemampuan mendapatkan pengetahuan sesuai 

dengan apa yang dipelajari berdasarkan perencanaannya. Menurut Rifa’i dan Anni 

(2009:85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik, oleh 

karena itu apabila peserta didik mempelajari tentang konsep maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Paparan hasil data ketrampilan guru, hasil data aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dapat disimpulkan bahwa penerapan model think pair share dengan 

CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas 

III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 Kota Semarang yaitu meningkatkan 

ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui 

model think pair share dengan media CD pembelajaran terdapat beberapa 

implikasi sebagai berikut : 

 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya dari sudut permasalahan yang 

berbeda, dan dapat dijadikan acuan oleh para guru di SD Negeri Kalibanteng 

Kidul 02 untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari berbagai mata pelajaran 

yang lain. 

 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis berdasarkan hasil penelitian yaitu model think pair share 

dengan media CD pembelajaran dapat dijadikan acuan untuk guru dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti sampaikan beberapa 

implikasi pedagogis sebagai berikut : pembelajaran IPS menggunakan model 

think pair share dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan ketrampilan 

guru dalam pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. 

Selain itu model pembelajaran tersebut dapat dijadikan alternatif pilihan model 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

IPS.  
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Pembelajaran model model think pair share dengan media CD 

pembelajaran  dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. 

Kemampuan siswa terhadap materi IPS yang identik dengan hafalan dapat 

meningkat dengan meningkatnya hasil belajar siswa. . Menurut Suprijono 

(2009:3) yang seorang guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha 

memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan peserta didik giat 

mengumpulkan atau menerimanya sehingga proses belajar banyak didominasi 

aktivitas menghafal. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatan kualitas 

pembelajaran IPS dengan penerapan model pembelajaran dan media ini biasa 

terus dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri Kalibanteng 

Kidul 02 dan sekolah-sekolah yang lainnya. 

Pembelajaran IPS menggunakan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan 

output dalam setiap proses pembelajaran. Hasil belajar dapat dijadikan patokan 

untuk mengukur tingkat kemampuan siswa setelah mengalami proses belajar. 

Jadi dapat disimpulkan pembelajaran IPS menggunakan model think pair 

share dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 

pembelajarannya yaitu meningkatkan ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siklus 1, siklus 2, dan 

siklus 2 dapat disimpulkan bahwa penerapan model think pair share dengan 

media CD pembelajaran pada siswa kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yaitu meningkatnya ketrampilan 

guru dalam pembelajaran, meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran dan 

meningkatnya hasil belajar siswa. Berikut ini paparan peningkatan tersebut. 

a. Ketrampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya. Siklus 1 ketrampilan guru memperoleh skor 30 dengan kategori 

baik, siklus 2 ketrampilan guru memperoleh skor  34 dengan kategori sangat 

baik, dan siklus 3 ketrampilan guru memperoleh skor 37 dengan kategori 

sangat baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya. Siklus 1 aktivitas siswa memperoleh skor 19,47 dengan kategori 

baik, siklus 2 aktivitas siswa memperoleh skor  21,89 dengan kategori baik, 

dan siklus 3 aktivitas siswa  memperoleh skor 23,25 dengan kategori sangat 

baik. 
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c. Hasil belajar IPS melalui model think pair share dengan media CD 

pembelajaran mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Siklus 1 

sejumlah 24 siswa dari 36 siswa (66,67 %) sudah memenuhi KKM dan 12 

siswa dari 36 siswa (33,33 %) belum memenuhi KKM. Siklus 2 sejumlah 28 

siswa dari 36 siswa (77,28 %) sudah memenuhi KKM dan 8 siswa dari 36 

siswa (22,22 %) belum memenuhi KKM. Siklus 3 sejumlah 31 siswa dari 36 

siswa (86,11 %)sudah memenuhi KKM dan 5 siswa dari 36 siswa (13,89 %) 

belum memenuhi KKM. 

 

5.2 SARAN 

Agar tujuan pembelajaran menggunakan model think pair share dengan 

media CD pembelajaran  dapat tercapai secara maksimal maka peneliti sarankan 

sebagai berikut ini  

a. Guru hendaknya mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik siswa dan pembelajaran IPS, misalnya dengan 

menerapkan model think pair share dengan media CD pembelajaran yang 

disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. 

b. Siswa hendaknya berusaha untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

yang menggunakan model think pair share dengan media CD pembelajaran  

dengan baik, sehingga diharapkan hasil belajar siswa meningkat baik aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor 

c. Bagi para peneliti di bidang pendidikan khususnya pendidikan dasar 

disarankan untuk mengadakan penelitian yang sejenis yang melibatkan 
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variable lain yang berkaitan dengan hasil belajar, sehingga dapat diketahui 

faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan hasil belajar. 

d. Bagi sekolah hendaknya menyediakan alat-alat peraga seperti LCD, 

Komputer/laptop, speaker dan media CD pembelajaran, agar model think pair 

share dengan media CD pembelajaran dapat berlangsung maksimal untuk 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abadi, Novian. 2011. Aktivitas Belajar Siswa. 

(http://noviansangpendiam.blogspot.com/2011/04/aktivitas-belajar-

siswa.html) di akses pada 25 Desember 2012 
 
Aqib, Zaenal, dkk. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Yrama Widya. 

 

Arends, Richard I. 2008. Learning To Teach Belajar Untuk Mengajar. Jogjakarta: 

Pustaka Pelajar 

 

Arikunto, Suharsimi. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara 
 

Arsyad, Azhar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada 

 

Astuti, Arini Esti, dkk. Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial. Salatgia: Widya Sari 

Press 

 

Baharuddin dan Wahyuni, Nur. 2012. Teori Belajar & Pembelajaran. Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media 

 

Cepiriyana. 2006. Hakikat Kualitas Pembelajaran. 

(http://cepiriyana.blogspot.com/2006/06/hakikat-kualitas-

pembelajaran.html) diakses pada 24 Desember 2012 

 

Ekosiswo, Rasdi dan Rachman, Maman. 2002. Manajemen Kelas.Semarang: CV 

IKIP Press 

 

Hamalik, Oemar. 2009. Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan 

CBSA. Bandung: Sinar Baru Algesindo 

 

Hamruni. 2012. Strategi Dan Model-Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan. 

Yogyakarta: Investidaya. 

 

Haryanto. 2012. Pengertian Media Pembelajaran. 

(http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/) diakses pada 

25 Desember 2012 

 

Hidayati, dkk. 2008. Pengembangan Pendidikan IPS SD. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasioanal. 

 

Huda, Miftahul. 2011. Cooperative Learning Metode Teknik Struktur dan Model 

Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Belajar 

 

http://noviansangpendiam.blogspot.com/2011/04/aktivitas-belajar-siswa.html
http://noviansangpendiam.blogspot.com/2011/04/aktivitas-belajar-siswa.html
http://cepiriyana.blogspot.com/2006/06/hakikat-kualitas-pembelajaran.html
http://cepiriyana.blogspot.com/2006/06/hakikat-kualitas-pembelajaran.html
http://cepiriyana.blogspot.com/2006/06/hakikat-kualitas-pembelajaran.html
http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/


168 

 

 
 

I, Redaktur. 2012. Manfaat CD Pembelajaran untuk SD-SMP-SMA. 

(http://www.informasipendidikan.com/alat-peraga/sdmi/manfaat-cd-

pembelajaran-untuk-sd-smp-sma/) diakses pada 25 Desember 2012 

 

Jumairi, Siti. 2010. Ketrampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil. (http:// 

sitijumairiapgmi.blogspot.com/2010/07/keterampilan-membimbing-

diskusi.html) di akses pada 24 Desember 2012 
 

Listyo Mahardika, Rizal. 2011. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Think Pair Share  dengan Permainan Undian Angka pada Siswa 

Kelas IIIB SD Negeri Wonosari 02 Kota Semarang. Skripsi. Semarang: 

PGSD FIP UNNES 

 

Marno dan M Idris. 2010. Strategi dan Metode Pengajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media 

 

m-edukasi. 2005. Ketrampilan Mengelola Kelas.(http://www.m-

edukasi.web.id/2012/05/keterampilan-mengelola-kelas.html) di akses pada 

24 Desember 2012 
 

Poerwanti, Endang, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasioanal. 

 

Rifa’i, Achmad dan Anni, Catharina Tri. 2009. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

UNNES PRESS 

 

Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalitas 

Guru Edisi Kedua. Jakarta: Rajagrafindo Persada 

 

Rusmono. 2012. Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning Itu 

Perlu. Bogor: Ghalia Indonesia 

 

Sagala, Syaiful. 2011. Konsep & Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta 

 

Setyaji, Dwi. 2010. Peningkatan Pembelajaran IPS Melalui Metode Cooperative 

Learning Model Think-Pair-Share Siswa Kelas III SDN 03 Tasikrejo 

Tahun Ajaran 2009/2010. Skripsi. Semarang: PGSD FIP UNNES 

 

Syflin , Hary Muhardi. 2011. Catatan Lapangan (Penelitian Kualitatif) 
http://pengetahuanolahraga.wordpress.com/2011/08/24/catatan-lapangan-

penelitian-kualitatif/).  di akses pada 2 Januari 2013 

 

Sukayati dan Wulandari, Sri. 2009. Pembelajaran Tematik di SD. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 

http://www.informasipendidikan.com/alat-peraga/sdmi/manfaat-cd-pembelajaran-untuk-sd-smp-sma/
http://www.informasipendidikan.com/alat-peraga/sdmi/manfaat-cd-pembelajaran-untuk-sd-smp-sma/
http://www.m-edukasi.web.id/2012/05/keterampilan-mengelola-kelas.html
http://www.m-edukasi.web.id/2012/05/keterampilan-mengelola-kelas.html
http://pengetahuanolahraga.wordpress.com/2011/08/24/catatan-lapangan-penelitian-kualitatif/
http://pengetahuanolahraga.wordpress.com/2011/08/24/catatan-lapangan-penelitian-kualitatif/


169 

 

 
 

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta:Pustaka Belajar 

 

Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning Pada Mata Matepelajaran IPS 

Untuk Mengembangkan Self-Efficacy dan Keterampilan Sosial. 

(http://agussuprijono.blogdetik.com/) diakses pada 18 Desember 2012 
 

Trianto. 2011. Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik. Jakarta: Prestasi 

Pustaka 

 

Ulfatusani, Surna, 1402407011. 2011. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

Melalui Model Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share (Tps) 

Dengan Media Cd Pembelajaran Pada Pelajaran  

 

Wardhani, Igak, dkk. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Universitas 

Terbuka 

 

Widyasaripress. 2012.Pembelajaran CD Interaktif 

(http://widyasaripress.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=63:pembelajaran-cd-interaktif&catid=25:jurnal-januari-2012 

&Itemid=2)  diakses pada 25 desember 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agussuprijono.blogdetik.com/
http://widyasaripress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:pembelajaran-cd-interaktif&catid=25:jurnal-januari-2012%20&Itemid=2
http://widyasaripress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:pembelajaran-cd-interaktif&catid=25:jurnal-januari-2012%20&Itemid=2
http://widyasaripress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:pembelajaran-cd-interaktif&catid=25:jurnal-januari-2012%20&Itemid=2
http://widyasaripress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:pembelajaran-cd-interaktif&catid=25:jurnal-januari-2012%20&Itemid=2


170 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN INSTRUMEN 

PENGAMATAN 



171 

 

 
 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETRAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

JUDUL : 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran pada Siswa Kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Semarang 

 

Ketrampilan Dasar 

Mengajar 

Pembelajaran Model 

Think Pair Share 

dengan Media CD 

Pembelajaran 

Indikator Ketrampilan 

Guru dalam 

Pembelajaran Model 

Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran 

1. Ketrampilan membuka 

dan menutup 

pembelajaran 

2. Ketrampilan 

menjelaskan 

3. Ketrampilan bertanya 

4. Ketrampilan memberi 

penguatan 

5. Mengadakan variasi 

6. Ketrampilan 

mengaktifkan belajar 

siswa. 

7. Ketrampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, dan 

perorangan 

8. Ketrampilan 

1. Guru menyiapkan 

media pembelajaran 

berupa CD 

pembelajaran , LCD, 

laptop dan Speaker 

aktif. 

2. Guru menyampaikan 

materi dengan bantuan 

CD Pembelajaran  

3. Guru memberikan soal 

pertanyaan ke setiap 

siswa yang berkaitan 

dengan materi yang 

merangsang siswa 

untuk berfikir secara 

individu (think) 

4. Guru memberi waktu 

1. Ketrampilan membuka 

pelajaran 

2. Ketrampilan 

menjelaskan  

3. Ketrampilan 

mengadakan variasi 

4. Ketrampilan 

mengajukan pertanyaan 

5. Ketrampilan 

membimbing 

perorangan (think) 

6. Ketrampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil (pair) 

7. Ketrampilan 

membimbing 

presentasi kelompok 
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mengelola kelas 

 

kepada siswa untuk 

memikirkan 

jawabannya secara 

individual (think) 

5. Siswa berkelompok 

dengan teman 

sebangku (pair)  

6. Siswa secara 

berkelompok  

mendiskusikan 

jawaban dari soal 

yang telah dikerjakan 

secara individu 

bersama pasangannya 

(pair) 

7. Guru mengontrol kerja 

siswa dalam 

berdiskusi dan 

membantu siswa 

mengarahkan jika 

masih terdapat hal-hal 

yang belum dipahami 

8. Setiap kelompok 

memaparkan hasil 

diskusi dalam kelas. 

(share)  

9. guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

dan memberi evaluasi. 

(share) 

8. Ketrampilan mengelola 

kelas 

9. Ketrampilan memberi 

penguatan 

10. Ketrampilan menutup 

pelajaran 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

JUDUL : 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran pada Siswa Kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Semarang 

 

Aktivitas siswa 

Pembelajaran Model 

Think Pair Share 

dengan Media CD 

Pembelajaran 

Indikator Aktivitas 

Siswa dalam 

Pembelajaran Model 

Think Pair Share 

dengan Media CD 

Pembelajaran 

1. Kegiatan Visual seperti 

membaca,melihat 

gambar,mengamati 

eksperimen,demontrasi, 

pameran,dan mengamati 

orang lain bekerja atau 

bermain. 

2. Kegiatan moral seperti 

mengemukakan suatu 

fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan 

pertanyaan,saran, 

mengajukan pendapat, 

wawancara, diskusi dan 

interupsi. 

1. Guru menyiapkan 

media pembelajaran 

berupa CD 

pembelajaran , LCD, 

laptop dan Speaker 

aktif. 

2. Guru menyampaikan 

materi dengan 

bantuan CD 

Pembelajaran  

3. Guru memberikan 

soal pertanyaan ke 

setiap siswa yang 

berkaitan dengan 

materi yang 

merangsang siswa 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran, 

2. Mendengarkan 

penjelasan guru 

dengan media CD 

pembelajaran 

3. Siswa berpikir 

menjawab pertanyaan 

(Think), 

4. Siswa berdiskusi 

dalam kelompok 

berpasangan (pair), 

5. Siswa 

mempresentasikan 

diskusi di kelas 
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3. Kegiatan mendengarkan 

seperti mendengarakan 

penyajian bahan, 

mendengar 

percakapan/diskusi 

kelompok, 

mendengarkan suatu 

permainan, mendenngar 

radio. 

4. Kegiatan menulis 

seperti menulis cerita, 

karangan, laporan, tes, 

angket, menyalin dan 

sebagainya. 

5. Kegiatan 

menggambarkan seperti 

menggambar, membuat 

grafik, peta, diagram, 

pola dan sebagainya.. 

6. Kegiatan motorik 

seperti melakukan 

percobaan, membuat 

kontruksi, model, 

mereparasi, bermain, 

berkebun, memelihara 

binatang dan se 

bagainya. 

7. Kegiatan mental seperti 

menanggapi,mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, melihat 

untuk berfikir secara 

individu (think) 

4. Guru memberi waktu 

kepada siswa untuk 

memikirkan 

jawabannya secara 

individual (think) 

5. Siswa berkelompok 

dengan teman 

sebangku (pair)  

6. Siswa secara 

berkelompok  

mendiskusikan 

jawaban dari soal 

yang telah dikerjakan 

secara individu 

bersama pasangannya 

(pair) 

7. Guru mengontrol 

kerja siswa dalam 

berdiskusi dan 

membantu siswa 

mengarahkan jika 

masih terdapat hal-

hal yang belum 

dipahami 

8. Setiap kelompok 

memaparkan hasil 

diskusi dalam kelas. 

(share)  

9. guru bersama siswa 

(share), 

6. Siswa mengajukan 

pendapat (pair dan 

share) 

7. Siswa menyimpulkan 

pembelajaran 
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hubungan, mengambil 

keputusan dan 

sebagainya. 

8. Kegiatan emosional 

seperti menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, 

berani, tenang, gugup 

dan sebagainya. 

menyimpulkan materi 

dilanjutkan dengan 

evaluasi. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

JUDUL :  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan 

Media CD Pembelajaran pada Siswa Kelas III SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Semarang 

 

Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat / 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Ketrampilan  guru 

dalam Pembelajaran 

IPS melalui Model 

Think Pair Share 

dengan Media CD 

Pembelajaran  

1. Ketrampilan membuka 

pelajaran 

2. Ketrampilan menjelaskan  

3. Ketrampilan mengadakan 

variasi 

4. Ketrampilan mengajukan 

pertanyaan 

5. Ketrampilan membimbing 

perorangan (think) 

6. Ketrampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil (pair) 

7. Ketrampilan membimbing 

presentasi kelompok (share) 

8. Ketrampilan mengelola kelas 

9. Ketrampilan memberi 

penguatan 

10. Ketrampilan menutup 

pelajaran 

Guru, 

catatan 

lapangan, 

foto, 

video 

Lembar 

observasi 

ketrampilan 

guru, catatan 

lapangan, 

kamera digital 
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Aktifitas siswa 

dalam Pembelajaran 

IPS melalui Model 

Think Pair Share 

dengan Media CD 

Pembelajaran  

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, 

2. Mendengarkan penjelasan 

guru dengan media CD 

pembelajaran 

3. Siswa berpikir menjawab 

pertanyaan (Think), 

4. Siswa berdiskusi dalam 

kelompok berpasangan (pair), 

5. Siswa mempresentasikan 

diskusi di kelas (share), 

6. Siswa mengajukan pendapat 

(pair dan share) 

7. Siswa menyimpulkan 

pembelajaran 

Siswa, 

catatan 

lapangan 

, foto, 

dan video 

Lembar 

observasi, 

catatan 

lapangan, 

kamera digital. 

Hasil belajar siswa 

dalam Pembelajaran 

IPS melalui Model 

Think Pair Share 

dengan Media CD 

Pembelajaran  

1. Mempraktikan transaksi jual 

beli 

2. Membedakan tempat-tempat 

kegiatan jual beli di 

lingkungan tempat tinggal 

seperti warung, toko, super 

market dan pasar 

3. Mengidentifikasi jenis barang 

yang dijual belikan di warung, 

toko, super market dan pasar 

4. Memberi contoh persaingan 

sehat dalam jual beli, seperti 

saling menghargai, 

keramahtamahan dll 

5. membedakan tempat-tempat 

siswa Tes tertulis 
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kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah seperti 

kantin sekolah dan koperasi 

sekolah 

6. Mengidentifikasi jenis barang 

dagangan yang dijual belikan 

di kantin sekolah dan koperasi 

sekolah  

7. Menjelaskan pengertian 

sistem barter 

8. Mempraktikkan sistem barter, 

antara sumber daya alam 

hewan (ayam) dengan hasil 

dari sumber daya alam 

tumbuhan (beras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru :  Dameis Surya Anggara  

Nama SD :  SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas  :  III 

Tema  :   

Hari/tanggal :   

 

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru 

b. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom deskriptor sesuai dengan deskriptor yang 

nampak  

c. Tulis jumlah skor yang diperoleh sesuai banyaknya deskriptor yang nampak. 

 

No Indikator Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

1 Ketrampilan 

membuka 

pelajaran 

Memotivasi siswa dengan menumbuhkan 

minat belajar (bernyanyi, permainan dll) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Membuka dengan apersepsi 

Apersepsi memiliki keterkaitan dengan 

materi yang akan di ajarkan 

 

2 Ketrampilan 

menjelaskan  

Menjelaskan materi dengan jelas (tidak 

berbelit-belit, intonasi dan lafal yang 

jelas) 

Menjelaskan disertai contoh dan ilustrasi 

Memberi penekanan agar memusatkan 

perhatian ke siswa 

Materi yang dijelaskan mempunyai 

 



180 

 

 
 

susunan yang sistematis 

3 Ketrampilan 

mengadakan 

variasi 

Menggunakan media CD pembelajaran 

Menggunakan model think pair share  

Penggunaan variasi posisi dalam 

pembelajaran (di depan, belakang, 

samping, tengah) 

Variasi visual (menulis dipapan tulis, 

menunjukkan gambar atau benda) 

 

4 Ketrampilan 

mengajukan 

pertanyaan 

Ditujukan kepada perorangan 

Ditujukan kepada seluruh siswa secara 

klasikal 

Pertanyaan terfokus pada masalah yang 

dibahas 

Penggunaan kata  yang jelas dan mudah 

dimengerti 

 

5 Ketrampilan 

membimbing 

perorangan 

(think) 

Mengadakan pendekatan secara pribadi 

kepada siswa 

Memberi stimulus/rangsangan kepada 

siswa 

Memonitor siswa saat pembelajaran 

Menfasilitasi siswa yang membutuhkan 

 

6 Ketrampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil (pair) 

Memperjelas atau menguraikan masalah 

Memberikan waktu yang cukup untuk 

berpikir 

Menguraikan gagasan siswa dengan 

memberikan informasi tambahan agar 

kelompok peserta diskusi memperoleh 

pengertian yang lebih jelas 

Menganalisis dengan cara memperjelas 

hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang 

perlu disepakati 
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7 Ketrampilan 

membimbing 

presentasi 

kelompok 

(share) 

Memberi kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

Memberi penjelasan cara 

mempresentasikan dengan baik 

Menunjuk kelompok maju ke depan 

Memberi kesimpulan terhadap hasil 

presentasi. 

 

8 Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

Pengelolaan waktu sesuai rencana 

Guru menegur yang berperilaku negatif 

Pengelolaan kelompok yang baik 

Sikap tanggap terhadap peserta didik 

 

9 Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

Guru mengucapkan kata (bagus, setuju, 

sangat baik, sangat tepat, betul, dll) 

kepada siswa yang menjawab dengan 

benar 

Guru memberikan penghargaan simbolis 

kepada siswa yang menjawab pertanyaan 

dengan benar 

Guru memberi tepuk tangan, acungan 

jempol dll 

Guru memberi penguatan dengan 

sentuhan  

 

10 Ketrampilan 

menutup 

pelajaran 

Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Memberi soal evaluasi 

Memberi dorongan psikologis dengan 

cara memuji hasil pembelajaran. 

Mengadakan tindak lanjut 

 

Jumlah Skor = ……………. Kategori …………….. 

Skor Maksimal =   40 

Skor Minimal  =   10 
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Banyaknya Skor =   (40-10)+1  

   =   31 

Letak Q1  =   
1

4
(𝑛 + 1) 

=   
1

4
(31 + 1)    =  8 

Nilai Q1  =   17 

Letak Q2  =    
2

4
(𝑛 + 1) 

=    
2

4
(31 + 1)  =  16 

Nilai Q2  =   25 

Letak Q2  =   
3

4
(𝑛 + 1) 

=   
3

4
(31 + 1)    =  24 

Nilai Q3  =   33 

Q4    =   T   =   40 

 

Tabel Kriteria Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 

            

                Observer 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

Nama Siswa :    

Nama SD :  SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas  :  III 

Tema  : 

Hari/tanggal : 

 

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru 

b. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom deskriptor sesuai dengan deskriptor yang 

nampak 

c. Tulis jumlah skor yang diperoleh sesuai banyaknya deskriptor yang nampak 

 

No Indikator Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

1 Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran, 

 

Siswa menjawab salam dan berdoa, 

Siswa mempersiapkan alat tulis dan 

buku paket 

Posisi duduk yang siap untuk 

menerima pelajaran 

Menanggapi apersepsi 

 

2 Memperhatikan 

penjelasan materi 

dari guru dengan 

media CD 

pembelajaran 

Mengamati CD pembelajaran, 

Mendengarkan penjelasan guru, 

Mencatat hal-hal yang penting 

Bertanya apabila kurang paham 

 

3 Siswa berpikir 

menjawab 

Menulis jawaban di kertas 

Menulis dengan jawaban yang jelas 
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pertanyaan (Think) Membutuhkan waktu kurang dari 5 

menit 

Bekerja sendiri 

4 Siswa berdiskusi 

dalam kelompok 

berpasangan 

(pair), 

Berinteraksi dengan teman 

kelompok 

Membuat kesimpulan 

Mencatat hasil diskusi 

Berpendapat dalam diskusi 

 

5 Siswa 

mempresentasikan 

diskusi di kelas 

(share), 

Kejelasan dalam menyampaikan 

informasi 

Penekanan terhadap hal-hal penting 

Meringkas jawaban agar mudah 

dipahami 

Penguatan dengan cara membacakan 

kembali informasi yang 

disampaikan. 

 

6 Siswa mengajukan 

pendapat (pair dan 

share) 

Menghargai pendapat kelompok lain 

Berpendapat dengan sopan 

Berpendapat setuju/tidak setuju 

terhadap jawaban kelompok lain 

Memberi alasan/sanggahan yang 

baik dan jelas 

 

7 Siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran 

Sesuai dengan materi yang dipelajari 

Ditulis dalam buku catatan 

Menyimpulkan secara lesan bersama 

teman sekelas 

Menjawab pertanyaan simpulan dari 

guru 

 

Jumlah Skor = ……………. Kategori …………….. 

Skor Maksimal =   28 
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Skor Minimal  =   7 

Banyaknya Skor =   (28-7)+1  

   =   22 

Letak Q1  =   
1

4
(𝑛 + 2) 

=   
1

4
(22 + 2)    =  6 

Nilai Q1  =   12 

Letak Q2  =    
2

4
(𝑛 + 2) 

=    
2

4
(22 + 2)  =  12 

Nilai Q2  =   18 

Letak Q2  =   
3

4
(𝑛 + 2) 

=   
3

4
(22 + 2)    =  18 

Nilai Q3  =   24 

Q4    =   T   =   28 

 

Tabel Kriteria Hasil Pengamatan Aktivita Siswa 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

24 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik 

18 ≤ skor < 24 Baik 

12 ≤ skor < 18 Cukup 

7 ≤ skor < 12 Kurang 

 

                Observer 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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LAMPIRAN DATA HASIL 

OBSERVASI SIKLUS 1 
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LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru :  Dameis Surya Anggara  

Nama SD :  SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas  :  III 

Tema  :  Kegiatan Sehari-hari 

Hari/tanggal :  28 Januari 2013 

 

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru 

b. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom deskriptor sesuai deskriptor dengan yang 

nampak. 

c. Tulis jumlah skor yang diperoleh sesuai banyaknya deskriptor yang nampak 

 

No Indikator Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

1 Ketrampilan 

membuka 

pelajaran 

Memotivasi siswa dengan menumbuhkan 

minat belajar (bernyanyi, permainan dll) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Membuka dengan apersepsi 

Apersepsi memiliki keterkaitan dengan 

materi yang akan di ajarkan 

4 

2 Ketrampilan 

menjelaskan  

Menjelaskan materi dengan jelas (tidak 

berbelit-belit, intonasi dan lafal yang 

jelas) 

Menjelaskan disertai contoh dan ilustrasi 

Memberi penekanan agar memusatkan 

perhatian ke siswa 

Materi yang dijelaskan mempunyai 

3 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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susunan yang sistematis 

3 Ketrampilan 

mengadakan 

variasi 

Menggunakan media CD pembelajaran 

Menggunakan model think pair share  

Penggunaan variasi posisi dalam 

pembelajaran (di depan, belakang, 

samping, tengah) 

Variasi visual (menulis dipapan tulis, 

menunjukkan gambar atau benda) 

4 

4 Ketrampilan 

mengajukan 

pertanyaan 

Ditujukan kepada perorangan 

Ditujukan kepada seluruh siswa secara 

klasikal 

Pertanyaan terfokus pada masalah yang 

dibahas 

Penggunaan kata  yang jelas dan mudah 

dimengerti 

4 

5 Ketrampilan 

membimbing 

perorangan 

(think) 

Mengadakan pendekatan secara pribadi 

kepada siswa 

Memberi stimulus/rangsangan kepada 

siswa 

Memonitor siswa saat pembelajaran 

Menfasilitasi siswa yang membutuhkan 

2 

6 Ketrampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil (pair) 

Memperjelas atau menguraikan masalah 

Memberikan waktu yang cukup untuk 

berpikir 

Menguraikan gagasan siswa dengan 

memberikan informasi tambahan agar 

kelompok peserta diskusi memperoleh 

pengertian yang lebih jelas 

Menganalisis dengan cara memperjelas 

hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang 

perlu disepakati 

2 

√ 

 √ 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 
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7 Ketrampilan 

membimbing 

presentasi 

kelompok 

(share) 

Memberi kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

Memberi penjelasan cara 

mempresentasikan dengan baik 

Menunjuk kelompok maju ke depan 

Memberi kesimpulan terhadap hasil 

presentasi. 

4 

8 Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

Pengelolaan waktu sesuai rencana 

Guru menegur yang berperilaku negatif 

Pengelolaan kelompok yang baik 

Sikap tanggap terhadap peserta didik 

2 

9 Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

Guru mengucapkan kata (bagus, setuju, 

sangat baik, sangat tepat, betul, dll) 

kepada siswa yang menjawab dengan 

benar 

Guru memberikan penghargaan simbolis 

kepada siswa yang menjawab pertanyaan 

dengan benar 

Guru memberi tepuk tangan, acungan 

jempol dll 

Guru memberi penguatan dengan 

sentuhan  

2 

10 Ketrampilan 

menutup 

pelajaran 

Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Memberi soal evaluasi 

Memberi dorongan psikologis dengan 

cara memuji hasil pembelajaran. 

Mengadakan tindak lanjut 

3 

Jumlah Skor 30 

Jumlah Skor =   30  Kategori  Baik 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 
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Tabel Kriteria Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 

 

Observer 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 1 DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

SD NEGERI KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG 

 

No Nama 
Indikator 

Skor  Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Agung Prasetya 4 3 1 1 2 2 2 15 Cukup 

2 Frendika Ibnu Agnifanim 4 3 1 1 2 2 2 15 Cukup 

3 Ahmad Syarifudin 4 2 1 1 2 2 2 14 Cukup 

4 Bagas Fajar Septian 4 2 1 1 2 2 2 14 Cukup 

5 Nurjati 4 2 1 1 2 2 2 14 Cukup 

6 Aditia Fakur Rohman 4 2 1 1 2 2 2 14 Cukup 

7 Agil Satrio Wibowo 4 3 2 2 2 3 4 20 Baik 

8 Alan Darma Saputra 4 3 2 2 2 3 3 19 Baik 

9 Alvino Mei Saputra 4 3 2 2 2 3 3 19 Baik 

10 Allya Agustine Arrasyi 4 3 3 3 3 4 4 24 Sangat Baik 

11 Ananda Rio Ismail 4 4 2 2 2 4 3 21 Baik 

12 Ananta Gilang Pramonojati 4 4 3 3 3 3 4 24 Sangat Baik 

13 Andika Dwi Saputro 4 2 1 2 2 2 2 15 Cukup 

14 Aprilia Indah Kartika 4 4 2 2 2 4 3 21 Baik 

15 Ardian Noan Maulana 4 4 2 2 2 3 3 20 Baik 

16 Della Rosita Putri 4 4 2 2 2 3 3 20 Baik 

17 Dewi Setiyaningrum 4 4 2 2 2 3 3 20 Baik 

18 Eka Salsabila Putrie 4 4 2 2 2 3 3 20 Baik 

19 Faragitta Cleo Pramesti 4 4 3 3 3 4 3 24 Sangat Baik 

20 Hafiz Adi Setyono 4 3 1 2 2 3 2 17 Cukup 

21 Indah Febriyani 4 4 2 2 2 4 2 20 Baik 

22 Indar Sulistiyo 4 4 2 2 2 3 3 20 Baik 

23 Lintang Qoirin Irawan 4 4 3 2 2 4 4 23 Baik 

24 Muhammad Tegar Wibowo 4 3 2 2 2 3 3 19 Baik 

25 Nabila Sava Nur Az-Zahrani 4 4 3 3 3 3 3 23 Baik 

26 Novira Indah Prayuni 4 3 3 3 3 4 4 24 Sangat Baik 

27 Rahma Dwi Utari 4 3 2 2 2 3 4 20 Baik 

28 Riski Ardiyanto 4 4 2 2 2 2 3 19 Baik 

29 Rozaq Sabila Firdaus 4 4 3 2 2 3 3 21 Baik 

30 Wahyuningrum Handayani 4 4 2 2 2 3 3 20 Baik 

31 Yusuf Yudiyanto 4 4 3 3 2 4 4 24 Sangat Baik 

32 Maulida Syifa Fachrunisa 4 3 3 2 2 2 3 19 Baik 

33 Muhammad Burhanudin 4 4 2 2 2 2 3 19 Baik 

34 Ananta Malia Kasta 4 3 3 2 3 2 3 20 Baik 

35 Sunu Dwi Nugroho 4 4 2 2 2 3 3 20 Baik 
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36 Adinda 4 3 3 2 3 2 3 20 Baik 

           

 

Observer 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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LAMPIRAN DATA HASIL 

OBSERVASI SIKLUS 2 
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LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru :  Dameis Surya Anggara  

Nama SD :  SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas  :  III 

Tema  :  Kegiatan Sehari-hari 

Hari/tanggal :  31 Januari 2013 

 

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru 

b. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom deskriptor sesuai dengan deskriptor yang 

nampak 

c. Tulis jumlah skor yang diperoleh sesuai banyaknya deskriptor yang nampak 

 

No Indikator Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

1 Ketrampilan 

membuka 

pelajaran 

Memotivasi siswa dengan menumbuhkan 

minat belajar (bernyanyi, permainan dll) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Membuka dengan apersepsi 

Apersepsi memiliki keterkaitan dengan 

materi yang akan di ajarkan 

4 

2 Ketrampilan 

menjelaskan  

Menjelaskan materi dengan jelas (tidak 

berbelit-belit, intonasi dan lafal yang 

jelas) 

Menjelaskan disertai contoh dan ilustrasi 

Memberi penekanan agar memusatkan 

perhatian ke siswa 

Materi yang dijelaskan mempunyai 

3 

√ 

 

 
√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 √ 

 

 
√ 

 

 

√ 
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susunan yang sistematis 

3 Ketrampilan 

mengadakan 

variasi 

Menggunakan media CD pembelajaran 

Menggunakan model think pair share  

Penggunaan variasi posisi dalam 

pembelajaran (di depan, belakang, 

samping, tengah) 

Variasi visual (menulis dipapan tulis, 

menunjukkan gambar atau benda) 

4 

4 Ketrampilan 

mengajukan 

pertanyaan 

Ditujukan kepada perorangan 

Ditujukan kepada seluruh siswa secara 

klasikal 

Pertanyaan terfokus pada masalah yang 

dibahas 

Penggunaan kata  yang jelas dan mudah 

dimengerti 

4 

5 Ketrampilan 

membimbing 

perorangan 

(think) 

Mengadakan pendekatan secara pribadi 

kepada siswa 

Memberi stimulus/rangsangan kepada 

siswa 

Memonitor siswa saat pembelajaran 

Menfasilitasi siswa yang membutuhkan 

3 

6 Ketrampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil (pair) 

Memperjelas atau menguraikan masalah 

Memberikan waktu yang cukup untuk 

berpikir 

Menguraikan gagasan siswa dengan 

memberikan informasi tambahan agar 

kelompok peserta diskusi memperoleh 

pengertian yang lebih jelas 

Menganalisis dengan cara memperjelas 

hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang 

perlu disepakati 

3 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 
√ 

 

 √ 

 

 

√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 

√ 

 

 
√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 
√ 
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7 Ketrampilan 

membimbing 

presentasi 

kelompok 

(share) 

Memberi kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

Memberi penjelasan cara 

mempresentasikan dengan baik 

Menunjuk kelompok maju ke depan 

Memberi kesimpulan terhadap hasil 

presentasi. 

4 

8 Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

Pengelolaan waktu sesuai rencana 

Guru menegur yang berperilaku negatif 

Pengelolaan kelompok yang baik 

Sikap tanggap terhadap peserta didik 

3 

9 Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

Guru mengucapkan kata (bagus, setuju, 

sangat baik, sangat tepat, betul, dll) 

kepada siswa yang menjawab dengan 

benar 

Guru memberikan penghargaan simbolis 

kepada siswa yang menjawab pertanyaan 

dengan benar 

Guru memberi tepuk tangan, acungan 

jempol dll 

Guru memberi penguatan dengan 

sentuhan  

3 

10 Ketrampilan 

menutup 

pelajaran 

Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Memberi soal evaluasi 

Memberi dorongan psikologis dengan 

cara memuji hasil pembelajaran. 

Mengadakan tindak lanjut 

3 

Jumlah Skor 34 

Jumlah Skor =   34  Kategori  Sangat Baik 

 

√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 √ 

 

 

 
√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Tabel Kriteria Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 

 

Observer 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 2 DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

SD NEGERI KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG 

 

No Nama 
Indikator 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Agung Prasetya 4 2 2 2 2 3 3 18 Baik 

2 Frendika Ibnu Agnifanim 4 2 2 2 2 3 3 18 Baik 

3 Ahmad Syarifudin 4 2 2 2 2 3 2 17 Cukup 

4 Bagas Fajar Septian 4 3 2 2 2 3 3 19 Baik 

5 Nurjati 4 2 2 2 2 3 2 17 Cukup 

6 Aditia Fakur Rohman 4 2 2 2 2 3 2 17 Cukup 

7 Agil Satrio Wibowo 4 3 3 2 2 3 4 21 Baik 

8 Alan Darma Saputra 4 4 3 4 3 3 4 25 Sangat Baik 

9 Alvino Mei Saputra 4 3 2 3 2 3 3 20 Baik 

10 Allya Agustine Arrasyi 4 4 4 4 3 4 4 27 Sangat Baik 

11 Ananda Rio Ismail 4 3 2 3 2 3 4 21 Baik 

12 Ananta Gilang Pramonojati 4 4 4 3 3 4 4 26 Sangat Baik 

13 Andika Dwi Saputro 4 2 2 3 2 3 3 19 Baik 

14 Aprilia Indah Kartika 4 4 2 3 3 3 4 23 Baik 

15 Ardian Noan Maulana 4 3 2 3 3 3 4 22 Baik 

16 Della Rosita Putri 4 3 3 3 3 3 4 23 Baik 

17 Dewi Setiyaningrum 4 3 3 3 3 3 4 23 Baik 

18 Eka Salsabila Putrie 4 3 2 2 2 3 3 19 Baik 

19 Faragitta Cleo Pramesti 4 4 4 3 3 4 4 26 Sangat Baik 

20 Hafiz Adi Setyono 4 3 2 3 3 2 3 20 Baik 

21 Indah Febriyani 4 3 3 3 3 3 4 23 Baik 

22 Indar Sulistiyo 4 3 3 3 3 3 4 23 Baik 

23 Lintang Qoirin Irawan 4 4 3 3 3 3 4 24 Sangat Baik 

24 Muhammad Tegar Wibowo 4 3 2 3 3 3 3 21 Baik 

25 Nabila Sava Nur Az-Zahrani 4 4 3 3 3 3 3 23 Baik 

26 Novira Indah Prayuni 4 4 4 3 3 4 4 26 Sangat Baik 

27 Rahma Dwi Utari 4 3 3 2 2 3 4 21 Baik 

28 Riski Ardiyanto 4 3 3 3 2 3 3 21 Baik 

29 Rozaq Sabila Firdaus 4 4 4 3 3 3 4 25 Sangat Baik 

30 Wahyuningrum Handayani 4 3 3 3 2 4 3 22 Baik 

31 Yusuf Yudiyanto 4 4 4 4 3 4 4 27 Sangat Baik 

32 Maulida Syifa Fachrunisa 4 3 3 2 2 2 3 19 Baik 

33 Muhammad Burhanudin 4 3 3 3 2 2 3 20 Baik 

34 Ananta Malia Kasta 4 3 3 3 2 3 4 22 Baik 

35 Sunu Dwi Nugroho 4 4 3 3 3 3 4 24 Sangat Baik 
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36 Adinda 4 4 4 3 3 4 4 26 Sangat Baik 

           

 

Observer 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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LAMPIRAN DATA HASIL 

OBSERVASI SIKLUS 3 
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LEMBAR PENGAMATAN KETRAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru :  Dameis Surya Anggara  

Nama SD :  SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas  :  III 

Tema  :  Kegiatan Sehari-hari 

Hari/tanggal :  4 Februari  2013 

 

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru 

b. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom deskriptor sesuai dengan deskriptor yang 

nampak. 

c. Tulis jumlah skor yang diperoleh sesuai banyaknya deskriptor yang nampak 

 

No Indikator Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

1 Ketrampilan 

membuka 

pelajaran 

Memotivasi siswa dengan menumbuhkan 

minat belajar (bernyanyi, permainan dll) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Membuka dengan apersepsi 

Apersepsi memiliki keterkaitan dengan 

materi yang akan di ajarkan 

4 

2 Ketrampilan 

menjelaskan  

Menjelaskan materi dengan jelas (tidak 

berbelit-belit, intonasi dan lafal yang 

jelas) 

Menjelaskan disertai contoh dan ilustrasi 

Memberi penekanan agar memusatkan 

perhatian ke siswa 

4 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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Materi yang dijelaskan mempunyai 

susunan yang sistematis 

3 Ketrampilan 

mengadakan 

variasi 

Menggunakan media CD pembelajaran 

Menggunakan model think pair share  

Penggunaan variasi posisi dalam 

pembelajaran (di depan, belakang, 

samping, tengah) 

Variasi visual (menulis dipapan tulis, 

menunjukkan gambar atau benda) 

4 

4 Ketrampilan 

mengajukan 

pertanyaan 

Ditujukan kepada perorangan 

Ditujukan kepada seluruh siswa secara 

klasikal 

Pertanyaan terfokus pada masalah yang 

dibahas 

Penggunaan kata  yang jelas dan mudah 

dimengerti 

4 

5 Ketrampilan 

membimbing 

perorangan 

(think) 

Mengadakan pendekatan secara pribadi 

kepada siswa 

Memberi stimulus/rangsangan kepada 

siswa 

Memonitor siswa saat pembelajaran 

Menfasilitasi siswa yang membutuhkan 

3 

6 Ketrampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil (pair) 

Memperjelas atau menguraikan masalah 

Memberikan waktu yang cukup untuk 

berpikir 

Menguraikan gagasan siswa dengan 

memberikan informasi tambahan agar 

kelompok peserta diskusi memperoleh 

pengertian yang lebih jelas 

Menganalisis dengan cara memperjelas 

hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang 

3 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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perlu disepakati 

7 Ketrampilan 

membimbing 

presentasi 

kelompok 

(share) 

Memberi kesempatan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

Memberi penjelasan cara 

mempresentasikan dengan baik 

Menunjuk kelompok maju ke depan 

Memberi kesimpulan terhadap hasil 

presentasi. 

4 

8 Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

Pengelolaan waktu sesuai rencana 

Guru menegur yang berperilaku negatif 

Pengelolaan kelompok yang baik 

Sikap tanggap terhadap peserta didik 

3 

9 Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

Guru mengucapkan kata (bagus, setuju, 

sangat baik, sangat tepat, betul, dll) 

kepada siswa yang menjawab dengan 

benar 

Guru memberikan penghargaan simbolis 

kepada siswa yang menjawab pertanyaan 

dengan benar 

Guru memberi tepuk tangan, acungan 

jempol dll 

Guru memberi penguatan dengan 

sentuhan  

4 

10 Ketrampilan 

menutup 

pelajaran 

Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Memberi soal evaluasi 

Memberi dorongan psikologis dengan 

cara memuji hasil pembelajaran. 

Mengadakan tindak lanjut 

3 

Jumlah Skor 36 

Jumlah Skor =   36  Kategori  Sangat Baik 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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Tabel Kriteria Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik 

25 ≤ skor < 33 Baik 

17 ≤ skor < 25 Cukup 

10 ≤ skor < 17 Kurang 

 

 

Observer 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS 3 DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

SD NEGERI KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG 

 

No Nama 
Indikator 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Agung Prasetya 4 2 2 3 3 3 3 20 Baik 

2 Frendika Ibnu Agnifanim 4 2 2 3 3 3 3 20 Baik 

3 Ahmad Syarifudin 4 3 3 2 2 3 2 19 Baik 

4 Bagas Fajar Septian 4 3 3 2 2 3 3 20 Baik 

5 Nurjati 4 3 3 3 2 3 3 21 Baik 

6 Aditia Fakur Rohman 4 3 3 2 2 3 3 20 Baik 

7 Agil Satrio Wibowo 4 4 4 4 4 3 4 27 Sangat Baik 

8 Alan Darma Saputra 4 4 3 4 4 4 4 27 Sangat Baik 

9 Alvino Mei Saputra 4 3 3 3 3 3 3 22 Baik 

10 Allya Agustine Arrasyi 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 

11 Ananda Rio Ismail 4 3 3 3 4 4 4 25 Sangat Baik 

12 Ananta Gilang Pramonojati 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 

13 Andika Dwi Saputro 4 2 2 3 2 3 3 19 Baik 

14 Aprilia Indah Kartika 4 4 3 3 3 3 4 24 Sangat Baik 

15 Ardian Noan Maulana 4 3 3 3 3 3 4 23 Baik 

16 Della Rosita Putri 4 3 4 3 3 3 4 24 Sangat Baik 

17 Dewi Setiyaningrum 4 3 3 3 3 3 4 23 Baik 

18 Eka Salsabila Putrie 4 3 3 4 3 4 4 25 Sangat Baik 

19 Faragitta Cleo Pramesti 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 

20 Hafiz Adi Setyono 4 3 2 3 3 3 3 21 Baik 

21 Indah Febriyani 4 3 4 3 3 3 4 24 Sangat Baik 

22 Indar Sulistiyo 4 4 3 3 4 4 4 26 Sangat Baik 

23 Lintang Qoirin Irawan 4 4 3 3 3 3 4 24 Sangat Baik 

24 Muhammad Tegar Wibowo 4 3 3 3 3 4 3 23 Baik 

25 Nabila Sava Nur Az-Zahrani 4 4 3 3 4 4 4 26 Sangat Baik 

26 Novira Indah Prayuni 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 

27 Rahma Dwi Utari 4 3 3 3 2 3 4 22 Baik 

28 Riski Ardiyanto 4 3 3 3 2 3 3 21 Baik 

29 Rozaq Sabila Firdaus 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 

30 Wahyuningrum Handayani 4 3 4 3 3 4 4 25 Sangat Baik 

31 Yusuf Yudiyanto 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 

32 Maulida Syifa Fachrunisa 4 3 3 4 3 3 4 24 Sangat Baik 

33 Muhammad Burhanudin 4 3 3 3 3 3 3 22 Baik 

34 Ananta Malia Kasta 4 3 3 4 3 4 4 25 Sangat Baik 

35 Sunu Dwi Nugroho 4 4 4 4 4 3 4 27 Sangat Baik 
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36 Adinda 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 

           

 

 

                 Observer 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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LAMPIRAN DATA HASIL 

BELAJAR SIKLUS 1, 

SIKLUS 2, DAN SIKLUS  3 
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DATA HASIL BELAJAR SIKLUS 1, SIKLUS 2, DAN SIKLUS 3 

MATA PELAJARAN IPS KELAS 3 

SD NEGERI KALIBANTENG KIDUL O2 KOTA SEMARANG 

 

No Nama Siswa 
Daftar Nilai 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1 Agung Prasetya 72.22 72.22 73.33 

2 Frendika Ibnu Agnifanim 50 61.11 46.47 

3 Ahmad Syarifudin 44.44 44.44 66.67 

4 Bagas Fajar Septian 44.44 44.44 60 

5 Nurjati 55.56 55.56 56.67 

6 Aditia Fakur Rohman 44.44 44.44 56.57 

7 Agil Satrio Wibowo 83.33 72.22 80 

8 Alan Darma Saputra 52.78 77.78 86.67 

9 Alvino Mei Saputra 80.56 55.56 73.33 

10 Allya Agustine Arrasyi 94.44 94.44 96.67 

11 Ananda Rio Ismail 66.67 77.78 80 

12 Ananta Gilang Pramonojati 77.88 66.67 93.33 

13 Andika Dwi Saputro 44.44 66.67 53.33 

14 Aprilia Indah Kartika 44.44 61.11 60 

15 Ardian Noan Maulana 44.44 50 80 

16 Della Rosita Putri 63.89 83.33 90 

17 Dewi Setiyaningrum 83.33 77.78 73.33 

18 Eka Salsabila Putrie 83.33 72.22 66.67 

19 Faragitta Cleo Pramesti 91.66 88.89 76.67 

20 Hafiz Adi Setyono 44.44 44.44 46.67 

21 Indah Febriyani 77.89 83.33 73.33 

22 Indar Sulistiyo 72.22 50 73.33 

23 Lintang Qoirin Irawan 86.11 77.78 93.33 

24 Muhammad Tegar Wibowo 52.78 77.78 73.33 

25 Nabila Sava Nur Az-Zahrani 91.66 83.33 76.67 

26 Novira Indah Prayuni 94.44 94.44 100 

27 Rahma Dwi Utari 69.44 61.11 86.67 

28 Riski Ardiyanto 61.11 72.22 73.33 

29 Rozaq Sabila Firdaus 69.44 88.89 80 

30 Wahyuningrum Handayani 80.56 83.33 93.33 

31 Yusuf Yudiyanto 91.66 83.33 93.33 

32 Maulida Syifa Fachrunisa 63.89 66.67 83.33 

33 Muhammad Burhanudin 66.67 77.78 63.33 

34 Ananta Malia Kasta 55.56 66.67 60 

35 Sunu Dwi Nugroho 75 61.11 86.67 

36 Adinda 69.44 88.89 100 

Nilai rata-rata 67.91 70.22 75.72 
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Siswa tuntas belajar 24 28 31 

Siswa belum tuntas 12 8 5 

Nilai tertinggi 94.44 94.44 100 

Nilai terendah 44.44 44.44 46.67 

Belum Tuntas (%) 33.33% 22.22% 13.89% 

Tuntas (%) 66.67% 77.78% 86.11% 
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LAMPIRAN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN SIKLUS 1 
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JARINGAN TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKn 

KD : 4.1 mengenal kekhasan 

bangsa Indonesia seperti 

kebhinekaan, kekayaan alam dan 

keramahtamahan  

Indikator : 

a. Menganalisis sikap menghargai 

kebhinekaan, kekayaan alam 

yang melimpah dan sikap 

keramahtamahan sebagai 

kekhasan bangsa Indonesia 

 

IPA 

KD : 6.1 Mendeskripsikan 

kenampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar 

Indikator : 

a. Mengkategorikan kekayaan 

alam Indonesia yang berupa 

kenampakan alam daratan 

b. Menjelaskan pengertian gunung 

pegunungan dan dataran 

 

 

IPS 

KD : 2.3 Memahami kegiatan jual beli dilingkungan rumah 

dan lingkungan sekolah 

Indikator :   

a. Mempraktikan transaksi jual beli 

b. Membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di 

lingkungan tempat tinggal seperti warung, toko, super 

market dan pasar 

c. Mengidentifikasi jenis barang yang dijual belikan di 

warung, toko, super market dan pasar 

d. Memberi contoh persaingan sehat dalam jual beli, seperti 

saling menghargai, keramahtamahan dll 

 

 
Kegiatan 

Sehari-hari 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(Penelitian Siklus 1) 

 

Satuan Pendidikan :  SD N Kalibanteng Kidul 02 

Tema   :   Kegiatan Sehari-hari 

Kelas / Semester  :  III / II 

Alokasi Waktu  :  3 x 35 menit 

Pokok Bahasan  :  Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah/ 

        tempat tinggal 

Pertemuan  Ke  :  

Hari / Tanggal  :  Senin, 28 Januari 2013 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

1. IPS 

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

2. PKn 

4 . memiliki kebangaan sebagai bangsa Indonesia 

3. IPA 

6 . Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam. 

II. KOMPETENSI DASAR  

1. IPS 

1.3 Memahami kegiatan jual beli dilingkungan rumah dan lingkungan 

sekolah  

2. PKn 

1.1 mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, kekayaan 

alam dan keramahtamahan  

2. IPA 

6.1 Mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar 
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III. INDIKATOR 

1. IPS 

a. Mempraktikan transaksi jual beli 

b. Membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan tempat 

tinggal seperti warung, toko, super market dan pasar 

c. Mengidentifikasi jenis barang yang dijual belikan di warung, toko, 

super market dan pasar 

d. Memberi contoh persaingan sehat dalam jual beli, seperti saling 

menghargai, keramahtamahan dll 

2. PKn 

a. Menganalisis sikap menghargai kebhinekaan, kekayaan alam yang 

melimpah dan sikap keramahtamahan sebagai kekhasan bangsa 

Indonesia 

2. IPA 

a. Mengkategorikan kekayaan alam Indonesia yang berupa kenampakan 

alam daratan 

b. Menjelaskan pengertian gunung pegunungan dan dataran 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui demonstrasi antara salah satu siswa dan guru, siswa dapat 

mempraktikan transaksi jual beli 

2. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang kegiatan jual beli di 

lingkungan tempat tinggal siswa dapat membedakan warung, toko,super 

market dan pasar 

3. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang kegiatan jual beli di 

lingkungan tempat tinggal siswa dapat mengidentifikasi jenis barang yang 

dijual belikan di warung, toko, super market dan pasar 

4. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang kekhasan bangsa Indonesia, 

siswa dapat menganalisis sikap menghargai kebhinekaan, kekayaan alam 

yang melimpah dan sikap keramahtamahan sebagai kekhasan bangsa 

Indonesia 
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5. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang kenampakan alam, siswa dapat 

mengkategorikan kekayaan alam Indonesia yang berupa kenampakan alam 

daratan 

6. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang kenampakan alam, siswa dapat 

menjelaska gunung, pegunungan dan daratan 

*Karakter :  

Disiplin (discipline), tanggung jawab (bravery), percaya diri (confidence), 

ketelitian (carefulness), tekun (diligence), kerjasama (cooperative) 

V. MATERI POKOK 

1. Kegiatan Jual Beli di lingkungan tempat tinggal 

2. Ciri Khas Bangsa Indonesia 

3. Kenampakan alam daratan dan lautan 

VI. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode  :  ceramah variasi, Tanya jawab, penugasan 

2. Model Pembelajaran :  Think Pair Share 

VII. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1) Pra Kegiatan Pembelajaran (±5 menit) 

(a) Salam dan doa 

(b) Absensi 

(c) Pengkondisian kelas 

2) Kegiatan Awal (±10 menit) 

(a) Guru memotivasi siswa dengan cara permainan tabung ajaib. Di dalam 

masing-masing tabung  ajaib terdapat kertas yang bertuliskan tema 

yang akan dipelajari. Dilanjutkan dengan bernyanyi. 

Jual Beli   

Ada penjual 

Ada pembeli 

Terjadi transaksi jual beli 

Ada di rumah 

Dan di sekolah 

Tempat terjadinya jual beli 
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(b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(c) Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab. 

Kegiatan sehari-hari sangat banyak contohnya, ada bermain, 

mencuci, belajar, menyapu dan lain sebagainya. Namun pertemuan kali 

ini kita akan belajar kegiatan sehari-hari yaitu tentang jual-beli. 

(1) Sebelum membahas, di kelas ini siapa yang tidak pernah 

melakukan jual beli ? pasti sudah pernah semua kan ? 

(2) Karena kalian sudah pernah melakukan jual beli, sekarang salah 

satu siswa maju ke depan untuk mempraktikan jual beli ! 

(3) Sudah paham kan proses dari jual beli ? nah kalau begitu 

pengertian transaksi jual beli itu bagaimana ? agar lebih jelas 

perhatikan CD pembelajaran yang akan pak guru putar. 

3) Kegiatan Inti (±75 menit) 

(a) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan tempat tinggal (eksplorasi) 

(b) Siswa membedakan warung, toko, super market dan pasar (elaborasi) 

(c) Siswa  mengidentifikasi jenis barang yang dijual belikan di warung, 

toko, super market dan pasar (elaborasi) 

(d) Siswa memperhatikan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel IPS ke 

mapel PKn 

Sesuai dari CD pembelajaran tadi kegiatan jual-beli di lingkungan 

tempat tinggal sangat banyak tempatnya, ada di pasar, toko, warung, 

dan super market. Semua kegiatan jual beli itu haruslah bersaing 

dengan baik. missal : saling menghargai antar penjual, saling 

menghormati antar penjual dan pembeli, bersikap ramah terhadap 

pembeli dan juga sebaliknya. Itu merupakan cara bersaing yang sehat 

dan merupakan cerminan dari kekhasan bangsa Indonesia 

(e) Siswa memperhatikan penjelasan  guru dengan media CD 

pembelajaran tentang kekhasan bangsa Indonesia. (eksplorasi) 

(f) Siswa menjelaskan kekhasan bangsa Indonesia yang berupa 

kebhinekaan, keramahtamahan, dan kekayaan alam (elaborasi) 
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(g) Siswa memperhatikan narasi guru untuk mengaitkan mapel PKn ke 

mapel IPA 

Berdasarkan CD pembelajaran yang telah kamu perhatikan, 

kekhasan bangsa Indonesia yang berupa kekayaan alam dapat dibagi 

menjadi dua yaitu kekayaan alam yang ada di daratan dan juga di 

lautan. Apakah kalian mengetahui bentuk dari kekayaan alam yang ada 

di daratan ataupun di lautan ? ayo perhatikan tayangan berikut. 

(h) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang kenampakan alam daratan (eksplorasi) 

(i) Siswa mengkategorikan bentuk kenampakan alam yang berupa daratan 

(elaborasi) 

(j) Siswa membedakan antara gunung, pegunungan dan daratan 

(elaborasi) 

(k) Masing-masing siswa mendapatkan satu pertanyaan di kertas 

(elaborasi) 

(l) Siswa secara individu memikirkan jawaban pertanyaan tersebut dengan 

cara menulis jawaban di kertas (Tahap Think) (elaborasi) 

(m) Siswa berkelompok dengan teman sebangku (Tahap Pair) (elaborasi) 

(n) Siswa mendapatkan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan individu 

(Tahap Pair) (elaborasi) 

(o) Siswa berdiskusi dengan kelompok (Tahap Pair)  (elaborasi) 

(p) Siswa maju ke depan mempresentasikan kerja kelompok (Tahap 

Share) (elaborasi) 

(q) Siswa memperhatikan penguatan dari guru (konfirmasi) 

4) Kegiatan Akhir (±15 menit) 

(a) Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran 

(b) Siswa mengerjakan tes evaluasi 

(c) Tindak lanjut dengan cara melakukan perbaikan dan pengayaan. 
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VIII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. CD Pembelajaran  

IPS  :  tentang kegiatan jual beli di lingkungan tempat 

tinggal 

PKn :  tentang kekhasan bangsa Indonesia 

IPA :  tentang kenampakan alam daratan dan lautan 

b. Lagu “Jual Beli” 

c. Gambar layang-layang dan tiruan uang Rp. 2000 

2. Sumber Belajar 

a. Standar isi / kurikulum 

b. BSE PKn, IPS, dan, IPA kelas III 

c. Materi di dalam CD pembelajaran Smart Edu untuk SD/MI kelas 3 

d. Cooperative Learning oleh Miftahul Huda, M.Pd 

e. Cooperative Learning oleh Agus Suprijono 

IX. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Awal :  Apersepsi 

b. Penilaian Proses :  Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

c. Penilaian Akhir :  Tes evaluasi 

2. Jenis Penilaian 

a. Lisan  :  Apersepsi , Tanya jawab 

b. Tulis  :  Tes evaluasi 

c. Performance :  - 

3. Bentuk Penilaian 

a. Pilihan Ganda :  - 

b. Isian  :  ada 

c. Essay  :  - 
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4. Alat Penilaian 

a. Soal Evaluasi :  ada 

b. Kunci Jawaban :  ada 

c. Penskoran  :  ada 

 

Guru Kolaborator 

 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 

Semarang, 28 Januari  2013 

Peneliti 

 

 

 

Dameis Surya Anggara 

NIM. 1401409169 

 

Mengetahui 

Kepala SD N Kalibanteng Kidul 02 

 

 

 

 

Jumari, S.Pd.I 

NIP. 19641103 198405 1 002 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

Nama Siswa :    

Nama SD :  SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas  :  III 

Tema  : 

Hari/tanggal : 

 

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru 

b. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom deskriptor yang nampak. 

c. Tulis jumlah skor yang diperoleh sesuai banyaknya deskriptor yang nampak 

 

No Indikator Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

1 Disiplin 

(discipline) 

Ketaatan terhadap tata tertib sekolah 

Ketaatan terhadap kegiatan belajar di 

sekolah. 

Ketaaatan dalam mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran 

Ketaatan terhadap kegiatan belajar di 

rumah 

 

2 tanggung 

jawab 

(bravery), 

Sanggup menunjukkan hasil kerja 

Berusaha berhati-hati dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan 

Dapat dipercaya dan diandalkan (Reliable) 

Displin terhadap aturan 
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3 percaya diri 

(confidence), 

tidak mementingkan diri sendiri,  

cukup toleran, 

tidak membutuhkan dukungan dari orang 

lain yang berlebihan, 

serta bersifat optimis dan gembira 

 

4 ketelitian 

(carefulness) 

Membaca kembali hasil yang sudah selesai 

Berhati-hati dalam mengerjakan tugas 

Hasil selalu maksimal 

Berpikir kritis 

 

5 tekun 

(diligence), 

giat mengerjakan tugas 

berusaha lebih baik 

tidak mudah menyerah 

berani mengambil resiko 

 

6 kerjasama 

(cooperative) 

Menghargai pendapat teman 

Hasil kerja merupakan keputusan bersama 

Memberi pendapat/ urun pendapat 

Saling memotivasi dalam proses kerjasama 

 

Jumlah Skor = ……………. Kategori …………….. 

Skor Maksimal =   24 

Skor Minimal  =   6 

Banyaknya Skor =   (24-6)+1  

   =   19 

Letak Q1  =   
1

4
(𝑛 + 1) 

=   
1

4
(19 + 1)    =  5 

Nilai Q1  =   10 

Letak Q2  =    
2

4
(𝑛 + 1) 

=    
2

4
(19 + 1)  =  10 
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Nilai Q2  =   15 

Letak Q2  =   
3

4
(𝑛 + 2) 

=   
3

4
(19 + 1)    =  15 

Nilai Q3  =   20 

Q4    =   T   =   24 

 

Tabel Kriteria Hasil Pengamatan Karakter Siswa 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

20 ≤ skor ≤ 24 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 20 Baik 

10 ≤ skor < 15 Cukup 

6 ≤ skor < 10 Kurang 
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DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA SIKLUS 1 DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

SD NEGERI KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG 

 

No Nama 
Indikator 

Skor  Kategori 
1 2 3 4 5 6 

1 Agung Prasetya 2 2 3 2 2 3 14 Cukup 

2 Frendika Ibnu Agnifanim 2 2 3 2 2 3 14 Cukup 

3 Ahmad Syarifudin 2 2 3 2 2 3 14 Cukup 

4 Bagas Fajar Septian 2 2 3 2 2 3 14 Cukup 

5 Nurjati 2 2 3 2 2 3 14 Cukup 

6 Aditia Fakur Rohman 2 2 3 2 2 3 14 Cukup 

7 Agil Satrio Wibowo 4 4 4 2 2 3 19 Baik 

8 Alan Darma Saputra 3 3 4 2 3 4 19 Baik 

9 Alvino Mei Saputra 3 3 4 2 2 3 17 Baik 

10 Allya Agustine Arrasyi 4 4 4 3 4 4 23 Sangat Baik 

11 Ananda Rio Ismail 3 2 4 2 3 3 17 Baik 

12 Ananta Gilang Pramonojati 4 4 4 3 4 4 23 Sangat Baik 

13 Andika Dwi Saputro 2 3 4 2 3 3 17 Baik 

14 Aprilia Indah Kartika 4 3 4 2 3 3 19 Baik 

15 Ardian Noan Maulana 3 3 4 2 3 3 18 Baik 

16 Della Rosita Putri 3 4 4 3 3 3 20 Sangat Baik 

17 Dewi Setiyaningrum 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

18 Eka Salsabila Putrie 3 4 4 3 3 3 20 Sangat Baik 

19 Faragitta Cleo Pramesti 4 4 4 3 4 4 23 Sangat Baik 

20 Hafiz Adi Setyono 2 3 3 2 3 3 16 Baik 

21 Indah Febriyani 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

22 Indar Sulistiyo 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

23 Lintang Qoirin Irawan 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

24 Muhammad Tegar Wibowo 3 3 3 2 3 3 17 Baik 

25 Nabila Sava Nur Az-Zahrani 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

26 Novira Indah Prayuni 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

27 Rahma Dwi Utari 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

28 Riski Ardiyanto 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

29 Rozaq Sabila Firdaus 4 4 4 3 4 3 22 Sangat Baik 

30 Wahyuningrum Handayani 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

31 Yusuf Yudiyanto 4 4 4 3 4 4 23 Sangat Baik 

32 Maulida Syifa Fachrunisa 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

33 Muhammad Burhanudin 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

34 Ananta Malia Kasta 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

35 Sunu Dwi Nugroho 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 
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36 Adinda 4 4 4 3 3 4 22 Sangat Baik 

        18,83 Baik 

 

 

                Observer 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

IPS :   Kegiatan Jual Beli 

jual beli terjadi karena  ada kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. 

Jual beli di lingkungan rumah 

1. Pasar 

Pasar adalah tempat bertemunya berbagai macam penjual dan pembeli. 

Semua kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar.  Di pasar terdapat berbagai 

macam kios yang menjual berbagai macam barang. Contoh nya sebagai 

berikut 

a. Pedagang buah menjual buah 

b. Pedagang sayur menjual sayur 

c. Pedagang beras menjual beras 

d. Pedagang daging menjual daging 

2. Toko 

Toko adalah tempat menjual barang-barang yang khusus. 

Macam-macam  toko 

Toko besi menjual besi, cat dan bahan bangunan 

Toko buku dan alat tulias menjual buku dan peralatan tulis. 

3. Warung 

warung merupakan  tempat menjual dan membeli kebutuhan sehari-hari  

yang ukurannya lebih kecil dari toko.  

Barang yang dijual diwarung antaralain : 

Warung nasi menjual nasi, dan lauk pauk nasi dan lauk pauk, semacam rumah 

makan sederhana 

Warung kopi menjual kopi dan kudapan; berbagai gorengan seperti pisang 

goreng atau buah segar 

Warung rokok, warung yang menjual rokok, permen, minuman ringan, 

kerupuk dan kudapan lainnya, serta berbagai keperluan sehari-hari. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan
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4. Super Market 

Super market adalah toko yang pembelinya dapat memilih dan mengambil 

barang yang ingin dibeli. Barang-barang disupermarket tidak bisa ditawar. dan 

persediaan barang lebih lengkap disbanding toko biasa. 

Semua kegiatan jual beli itu haruslah bersaing dengan baik. missal : saling 

menghargai antar penjual, saling menghormati antar penjual dan pembeli, 

bersikap ramah terhadap pembeli dan juga sebaliknya. Itu merupakan cara 

bersaing yang sehat dan merupakan cerminan dari kekhasan bangsa Indonesia 

 

PKn :   Kekhasan Bangsa Indonesia 

Bangsa Indonesia mempunyai cirri khas tersendiri 

1. Hidup bersama dalam perbedaan (kebhinekaan) 

Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang dikenal dengan “Bhineka 

Tunggal Ika”, yang mempunyai arti walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan. 

Istilah tersebut berasal dari kitab sutasoma karangan mpu tantular. Bhineka 

Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa Indonesia. 

2. Mempunyai sikap yang ramah 

Keramahtamahan orang Indonesiaterlihat saat menjamu tamu. Orang 

Indonesia akan memberikan makanan dan minuman terbaik bagitamunya. 

Sikap ramah tersebut merupakan kekhasan bangsa Indonesia. 

3. Mempunyai Kekayaan Alam 

Kekayaan alam Indonesia sangat banyak dan melimpah. Kekayaan alam 

itu terdapat di lautan dan juga di daratan. Kekayaan alam di daratan adalah 

kekayaan yang berasal dari darat. Kekayaan alam lautan adalah segala bentuk 

kekayaan yang berasal dari lautan. Semuaya itu berasal dari Tuhan yang maha 

Esa. Maka dari itu kita harus bersyukur. 
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IPA :  Kenampakan Daratan 

Kenampakan alam daratan berupa gunung, pegunungan, dataran 

a. Gunung adalah bagian tanah yang tinggi, bentuknya menyerupai kerucut. 

Gunung terdiri atas puncak yang dibatasi lereng gunung. 

b. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang bersambung 

c. Dataran adalah daratan yang ketinggiannya antara daerah satu dengan daerah 

yang lain hamper sama 
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LKS Individu (Think) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini secara individu ! 

 

1. Warga kalibanteng akan membuat jembatan permanen. Bahan apa saja yang 

dibutuhkan untuk membangun jembatan tersebut ? dan dimana untuk 

memperoleh bahan-bahan tersebut ? 

2. Sebutkan kekhasan bangsa indonesia ? 

3. Apa pengertian dari gunung, pegunungan, dataran ? 

 

Jawab : 
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LKS Kelompok (Pair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini secara kelompok ! 

 

1. Warga kalibanteng akan membuat jembatan permanen. Bahan apa saja yang 

dibutuhkan untuk membangun jembatan tersebut ? dan dimana untuk 

memperoleh bahan-bahan tersebut ? 

2. Sebutkan kekhasan bangsa indonesia? 

3. Apa pengertian dari gunung, pegunungan, dan daratan ? 

 

Jawab : 
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Kunci Jawaban LKS dan Pedoman Penskoran LKS 

 

No Kunci Jawaban Skor 
Skor 

Total 

1 Pasir 

Batu bata 

Semen 

Besi 

Di toko besi 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

2 Mempunyai sikap Keramahtamahan 

Memiliki Kekayaan alam yang melimpah 

Menghargai kebhinekaan 

1 

1 

1 

3 

3 Gunung adalah bagian tanah yang tinggi, bentuknya 

menyerupai kerucut. Gunung terdiri atas puncak yang 

dibatasi lereng gunung. 

Pegunungan adalah rangkaian gunung yang bersambung 

Dataran adalah daratan yang ketinggiannya antara 

daerah satu dengan daerah yang lain hamper sama 

1 

 

 

1 

1 

3 

 

Penilaian :  

 Skor =  
𝐵

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

(Poerwanti: 2008) 

Skor =  
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 %   =  

11

11
 x 100 %   = 100 

keterangan:   

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes bentuk penguraian).  

St = skor teoritis  
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KISI KISI SOAL 

Jenjang Sekolah : SD/MI 

Kelas/Semester : III/II 

Tema : Kegiatan Sehari-hari 

Alokasi Waktu : 15 menit Jumlah Soal : 10 

 

No Indikator 
No 

Soal 

Jenjang Kemampuan dan Tingkat kesulitan 
Skor 

tertinggi 

Kunci 

jawaban 
Mudah Sedang Sulit 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

1 a. Mempraktikan 

transaksi jual beli 

b. Membedakan tempat-

tempat kegiatan jual 

beli di lingkungan 

tempat tinggal seperti 

warung, toko, super 

market dan pasar 

c. Mengidentifikasi jenis 

barang yang dijual 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

 

5 

6 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

   

 

 

√ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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belikan di warung, 

toko, super market dan 

pasar 

 

 

 

2 a. menjelaskan kekhasan 

bangsa Indonesia yang 

berupa kebhinekaan, 

keramhtamahan dan 

kekayaan alam 

7 

8 

     √ 

 

   

√ 

 

     

3 a. Mengkategorikan 

kenampakan alam yang 

berupa daratan 

b. Menjelaskan pengertian 

gunung pegunungan 

dataran 

9 

 

 

10 

    √   

 

 

 

 

 

 

√ 
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Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Soal:  

1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah tersedia  

2. Jawablah pertanyaan pada lembar jawaban yang telah tersedia  

3. Kerjakan secara teliti dan cermat  

4. Waktu 15 menit   

5. Selamat bekerja dan semoga sukses  

 

1. Ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli akan terjadi . . . . 

2. Tempat bertemunya berbagai penjual dan pembeli adalah  . . . . 

3. Tempatnya lebih kecil dari Toko disebut . . . . 

4. Tidak bisa ditawar, barang lebih lengkap, merupakan tempat yang modern, 

merupakan ciri-ciri dari . . . . 

5. Ayah akan memperbaiki rumah. Bahan yang diperlukan adalah pasir, semen 

dan besi. dimana ayah harus membeli bahan-bahan tersebut . . . . 

6. Sebutkan 2 contoh warung beserta barang yang dijual belikan . . . . 

7. Apa maksud dari bhineka tunggal ika . . . . 

8. Sebutkan 3 kekhasan bangsa Indonesia . . . . 

9. Yang merupakan kenampakan alam daratan adalah . . . . 

10. Agung berekreasi di tempat yang tinggi mempunyai puncak dan dibatasi 

lereng , dimanakah agung berekreasi . . . . 

 

 

 

 

Nama : ……………………… 

No : ……………………… 

Kelas : ……………………… 
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Kunci Jawaban Evaluasi  dan Pedoman Penskoran 

No Kunci Jawaban Skor 
Skor 

Total 

1 Transakasi jual beli 1 1 

2 Pasar 1 1 

3 Warung 1 1 

4 Super market 1 1 

5 Toko besi atau toko bangunan 2 2 

6 Warung nasi  

menjual nasi, dan  lauk pauk nasi dan lauk pauk, 

semacam rumah makan sederhana 

Warung kopi  

menjual kopi dan kudapan; berbagai gorengan seperti 

pisang goreng atau buah segar 

1 

1 

 

1 

1 

4 

7 Walaupun berbeda-beda tetap satu 2 2 

8 Mempunyai sikap Keramahtamahan 

Memiliki Kekayaan alam yang melimpah 

Menghargai kebhinekaan 

1 

1 

1 

3 

9 Gunung  

Pegunungan 

dataran 

1 

1 

1 

3 

10 Gunung 2 2 

 

Skor =  
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 %   (rumus bila menggunakan skala-100%)  (Poerwanti: 2008) 

Skor =  
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 %   =  

20

20
 x 100 %   = 100 

keterangan:  

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes bentuk 

penguraian).  

St = skor teoritis 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan
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LAMPIRAN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN SIKLUS 2 
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JARINGAN TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Indonesia 

KD : 5.2 menirukan dialog 

dengan ekspresi yang tepat dari 

pembacaan teks drama anak 

yang didengarkan 

Indikator : 

a. Menirukan dialog  “membeli 

busur di koperasi sekolah” 

dengan ekspresi yang tepat  

 

 

Matematika 

KD : 4.2 Mengidentifikasi 

berbagai jenis dan besar sudut 

Indikator : 

a. Mengukur sudut dengan 

busur  

b. mengurutkan besar sudut 

menurut ukurannya  

 

IPS 

KD : 2.3 Memahami kegiatan jual beli dilingkungan 

rumah dan lingkungan sekolah 

Indikator :   

a. membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah seperti kantin sekolah dan 

koperasi sekolah 

b. Mengidentifikasi jenis barang dagangan yang dijual 

belikan di kantin sekolah dan koperasi sekolah  

 

 

 

 

Kegiatan Sehari-hari 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(Penelitian Siklus 2) 

 

Satuan Pendidikan  :  SD N Kalibanteng Kidul 02 

Tema   :   Kegiatan Sehari-hari 

Kelas / Semester  :  III / II 

Alokasi Waktu  :  3 x 35 menit 

Pokok Bahasan  :  Kegiatan Jual Beli Di Lingkungan Sekolah 

Pertemuan Ke  :  

Hari / Tanggal  :  Kamis, 31 Januari 2013 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

1. IPS 

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

2. Bahasa Indonesia 

5. Memahami cerita anak dan teks drama anak yang dilisankan 

3. Matematika 

3. Memahami unsure dan sifat-sifat bangun datar sederhana 

II. KOMPETENSI DASAR  

1. IPS 

1.3 Memahami kegiatan jual beli dilingkungan rumah dan lingkungan 

sekolah  

2. Bahasa Indonesia 

1.2  Menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari pembacaan teks 

drama anak yang didengarkan 

3. Matematika 

1.2 Mengidentifikasi berbagai jenis dan besar sudut 

III. INDIKATOR 

1. IPS 

a. membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah 

seperti kantin sekolah dan koperasi sekolah 
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b. Mengidentifikasi jenis barang dagangan yang dijual belikan di kantin 

sekolah dan koperasi sekolah  

2. Bahasa Indonesia 

a. Menirukan dialog  “membeli busur di koperasi sekolah” dengan 

ekspresi yang tepat  

3. Matematika 

a. Mengukur sudut dengan busur  

b. mengurutkan besar sudut menurut ukurannya  

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang jual beli di lingkungan sekolah 

siswa  dapat membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah seperti kantin sekolah dan koperasi sekolah 

2. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang jual beli di lingkungan sekolah 

siswa dapat mengidentifikasi jenis barang dagangan yang dijual belikan di 

kantin sekolah dan koperasi sekolah  

3. Melalui teks dialog “membeli busur di koperasi sekolah”, siswa dapat 

menirukan dialog  “membeli busur di koperasi sekolah” dengan ekspresi 

yang tepat  

4. Melalui tayangan CD Pembelajaran tentang cara mengukur sudut siswa 

dapat mengurutkan besar sudut menurut ukurannya dengan menggunakan 

busur derajat. 

*Karakter :  

Disiplin (discipline), tanggung jawab (bravery), percaya diri (confidence), 

ketelitian (carefulness), tekun (diligence), kerjasama (cooperative) 

V. MATERI POKOK 

1. Kegiatan Jual Beli Di Lingkungan Sekolah  

2. dialog “membeli busur di koperasi sekolah”,  

3. Sudut 

VI. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode  :  ceramah variasi, Tanya jawab, penugasan 

2. Model Pembelajaran :  Think Pair Share 
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VII. LANGKAH PEMBELAJARAN 

(1) Pra Kegiatan Pembelajaran (±5 menit) 

(a) Salam dan doa 

(b) Absensi 

(c) Pengkondisian kelas 

(2) Kegiatan Awal (±10 menit) 

(a) Guru memotivasi siswa dengan cara bernyanyi lagu pelangi-pelangi 

dengan aransemen sendiri.  

Kantin Sekolah   

Saat istirahat 

Ku beli makanan 

Dan juga minuman 

Di kantin sekolah 

Agar perut kenyang 

Belajar pun nyaman 

Ayo kita semua s’mangat belajar 

(b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(c) Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab 

Kemarin kita sudah belajar tentang tempat yang digunakan untuk 

kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Ada berapa tempat yang 

digunakan untuk kegiatan jual beli di lingkungan rumah ? 

Nah sekarang kita akan belajar tentang tempat yang digunakan 

untuk kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Sebutkan tempat jual 

beli di sekolah yang kalian ketahui ? 

(3) Kegiatan Inti (±75 menit) 

(a) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan sekolah seperti kantin sekolah 

dan koperasi sekolah (eksplorasi) 

(b) Siswa membedakan tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah seperti kantin sekolah dan koperasi sekolah (elaborasi) 
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(c) Siswa mengidentifikasi jenis barang dagangan yang dijual belikan di 

kantin sekolah dan koperasi sekolah (elaborasi) 

(d) Siswa memperhatikan narasi guru untuk mengaitkan mapel IPS ke 

mapel Bahasa Indonesia 

Sekarang pak guru punya dialog percakapan “membeli busur di 

koperasi sekolah”. Pak guru akan memberikan contoh cara membaca 

dialog dengan baik, nanti kalian maju ke depan untuk mempraktikkan 

menirukan dialog percakapan  “membeli busur di koperasi sekolah”. 

(e) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bacaan dialog 

“membeli busur di koperasi sekolah”. (eksplorasi) 

(f) Siswa menirukan dialog “membeli busur di koperasi sekolah” dengan 

ekspresi yang tepat (elaborasi) 

(g) Siswa memperhatikan narasi guru untuk mengaitkan mapel Bahasa 

Indonesia ke mapel Matematika 

Dari dialog “membeli busur di koperasi sekolah” barang yang 

dibeli adalah busur. Apakah kalian tahu busur berguna untuk apa ? nah 

betul sekali, busur berguna untuk menentukan besar sudut. Maka dari 

itu mari kita menentukan besar sudut , kemudian kita urutkan dari yang 

terkecil ke yang terbesar. 

(h) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang cara menggunakan busur untuk menentukan besar sudut 

(eksplorasi) 

(i) Siswa mengurutkan sudut berdasarkan ukurannya (elaborasi) 

(j) Masing-masing siswa mendapatkan satu pertanyaan di kertas 

(elaborasi) 

(k) Siswa secara individu memikirkan jawaban pertanyaan tersebut 

dengan cara menulis jawaban di kertas (Tahap Think) (elaborasi) 

(l) Siswa berkelompok dengan teman sebangku (Tahap Pair) (elaborasi) 

(m) Siswa mendapatkan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan individu 

(Tahap Pair) (elaborasi) 

(n) Siswa berdiskusi dengan kelompok (Tahap Pair)  (elaborasi) 



240 

 

 
 

(o) Siswa maju ke depan mempresentasikan kerja kelompok (Tahap 

Share) (elaborasi) 

(p) Siswa memperhatikan n penguatan dari guru (konfirmasi) 

(4) Kegiatan Akhir (±15 menit) 

(a) Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran 

(b) Siswa mengerjakan tes evaluasi 

(c) Tindak lanjut dengan cara melakukan perbaikan dan pengayaan 

VIII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. CD Pembelajaran 

IPS   :  Jual beli di lingkungan sekolah 

Bahasa Indonesia :  cara membaca dialog yang baik 

Matematika :  cara menggunakan busur derajat dengan baik 

b. teks dialog “membeli busur di koperasi sekolah” 

c. busur derajat 

d. lagu kantin sekolah 

2. Sumber Belajar 

a. Standar isi / kurikulum 

b. BSE IPS, Bahasa Indonesia, Matematika kelas 3 

c. Materi di dalam CD pembelajaran Smart Edu untuk SD/MI kelas 3 

d. Cooperative Learning oleh Miftahul Huda, M.Pd 

e. Cooperative Learning oleh Agus Suprijono 

IX. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 

a. Penilaian Awal :  Apersepsi 

b. Penilaian Proses :  Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

c. Penilaian Akhir :  Tes evaluasi 

2. Jenis Penilaian 

a. Lisan  :  Apersepsi , Tanya jawab 

b. Tulis  :  Tes evaluasi 

c. Performance :   
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3. Bentuk Penilaian 

a. Pilihan Ganda :  - 

b. Isian  :  ada 

c. Essay  :  - 

4. Alat Penilaian 

a. Soal Evaluasi :  ada 

b. Kunci Jawaban :  ada 

c. Penskoran  :  ada 

 

Guru Kolaborator 

 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 

Semarang, 31 Januari 2013 

Peneliti 

 

 

 

Dameis Surya Anggara 

NIM. 1401409169 

Mengetahui 

Kepala SD N Kalibanteng Kidul 02 

 

 

 

 

Jumari, S.Pd.I 

NIP. 19641103 198405 1 002 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

Nama Siswa :    

Nama SD :  SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas  :  III 

Tema  : 

Hari/tanggal : 

 

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru 

b. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom deskriptor sesuai dengan deskriptor yang 

nampak. 

c. Tulis jumlah skor yang diperoleh sesuai banyaknya deskriptor yang nampak 

 

No Indikator Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

1 Disiplin 

(discipline) 

Ketaatan terhadap tata tertib sekolah 

Ketaatan terhadap kegiatan belajar di 

sekolah. 

Ketaaatan dalam mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran 

Ketaatan terhadap kegiatan belajar di 

rumah 
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2 tanggung 

jawab 

(bravery), 

Sanggup menunjukkan hasil kerja 

Berusaha berhati-hati dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan 

Dapat dipercaya dan diandalkan (Reliable) 

Displin terhadap aturan 

 

3 percaya diri 

(confidence), 

tidak mementingkan diri sendiri,  

cukup toleran, 

tidak membutuhkan dukungan dari orang 

lain yang berlebihan, 

serta bersifat optimis dan gembira 

 

4 ketelitian 

(carefulness) 

Membaca kembali hasil yang sudah selesai 

Berhati-hati dalam mengerjakan tugas 

Hasil selalu maksimal 

Berpikir kritis 

 

5 tekun 

(diligence), 

giat mengerjakan tugas 

berusaha lebih baik 

tidak mudah menyerah 

berani mengambil resiko 

 

6 kerjasama 

(cooperative) 

Menghargai pendapat teman 

Hasil kerja merupakan keputusan bersama 

Memberi pendapat/ urun pendapat 

Saling memotivasi dalam proses kerjasama 

 

Jumlah Skor = ……………. Kategori …………….. 

Skor Maksimal =   24 

Skor Minimal  =   6 

Banyaknya Skor =   (24-6)+1  

   =   19 

Letak Q1  =   
1

4
(𝑛 + 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

 

 
 

=   
1

4
(19 + 1)    =  5 

Nilai Q1  =   10 

Letak Q2  =    
2

4
(𝑛 + 1) 

=    
2

4
(19 + 1)  =  10 

Nilai Q2  =   15 

Letak Q2  =   
3

4
(𝑛 + 2) 

=   
3

4
(19 + 1)    =  15 

Nilai Q3  =   20 

Q4    =   T   =   24 

 

Tabel Kriteria Hasil Pengamatan Karakter Siswa 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

20 ≤ skor ≤ 24 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 20 Baik 

10 ≤ skor < 15 Cukup 

6 ≤ skor < 10 Kurang 
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DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA SIKLUS 2 DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

SD NEGERI KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG 

 

No Nama 
Indikator 

Skor  Kategori 
1 2 3 4 5 6 

1 Agung Prasetya 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

2 Frendika Ibnu Agnifanim 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

3 Ahmad Syarifudin 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

4 Bagas Fajar Septian 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

5 Nurjati 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

6 Aditia Fakur Rohman 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

7 Agil Satrio Wibowo 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

8 Alan Darma Saputra 3 3 4 4 3 4 21 Sangat Baik 

9 Alvino Mei Saputra 3 3 4 2 2 3 17 Baik 

10 Allya Agustine Arrasyi 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

11 Ananda Rio Ismail 3 2 4 2 3 3 17 Baik 

12 Ananta Gilang Pramonojati 4 4 4 3 4 4 23 Sangat Baik 

13 Andika Dwi Saputro 2 3 4 2 3 3 17 Baik 

14 Aprilia Indah Kartika 4 3 4 2 3 3 19 Baik 

15 Ardian Noan Maulana 3 3 4 2 3 3 18 Baik 

16 Della Rosita Putri 3 4 4 3 3 3 20 Sangat Baik 

17 Dewi Setiyaningrum 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

18 Eka Salsabila Putrie 3 4 4 3 3 3 20 Sangat Baik 

19 Faragitta Cleo Pramesti 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

20 Hafiz Adi Setyono 2 3 3 2 3 3 16 Baik 

21 Indah Febriyani 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

22 Indar Sulistiyo 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

23 Lintang Qoirin Irawan 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

24 Muhammad Tegar Wibowo 3 3 3 2 3 3 17 Baik 

25 Nabila Sava Nur Az-Zahrani 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

26 Novira Indah Prayuni 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

27 Rahma Dwi Utari 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

28 Riski Ardiyanto 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

29 Rozaq Sabila Firdaus 4 4 4 3 4 3 22 Sangat Baik 

30 Wahyuningrum Handayani 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

31 Yusuf Yudiyanto 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

32 Maulida Syifa Fachrunisa 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

33 Muhammad Burhanudin 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

34 Ananta Malia Kasta 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

35 Sunu Dwi Nugroho 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 
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36 Adinda 4 4 4 3 3 4 22 Sangat Baik 

        19,36 Baik 

 

Observer 

 

 

              Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

IPS :   Kegiatan Jual Beli 

Tempat jual beli di lingkungan sekolah antara lain : 

1. Kantin Sekolah 

Kantin sekolah adalah tempat menjual berbagai makanan dan minuman. 

Bila istirahat tiba, kita bisa membeli makanan dan minuman di kantin. Jadi 

kita tidak perlu membeli jajanan di luar sekolah 

2. Koperasi Sekolah 

Koperasi sekolah adalah tempat menjual berbagai keperluan dan 

perlengkapan sekolah. Seperti buku, pensil, penghapus, dll. Harga barang 

biasanya lebih murah atau hampir sama dengan harga di pasar. 

 

Bahasa Indonesia :    Dialog 

Dialog merupakan percakapan antara dua tokoh atau beberapa tokoh. 

Lafal adalah kejelasan pengucapan 

Intonasi adalah tinggi rendahnya ada 

Dalam mengucapkan dialog harus memperhatikan lafal dan intonasi 

Contoh dialog : 

“ Membeli Busur Di Koperasi Sekolah “ 

Pembeli :  Pak, saya mau beli busur derajat satu buah 

Penjual  :  iya, ditunggu sebentar 

Pembeli :  iya pak 

Penjual  :  ini busurnya dek 

Pembeli :  berapa harganya pak ? 

Penjual  :  dua ribu rupiah 

Pembeli :  ini uang nya, terima kasih (sambil tersenyum) 

Penjual  :  sama-sama dek 
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Matematika :  Sudut (mengukur sudut dan megurutkannya) 
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LKS Individu (Think) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini secara individu ! 

 

1. Apa yang dimaksud dengan kantin sekolah dan koperasi sekolah ? 

Sebutkan 2 barang yang dijual di kantin sekolah dan koperasi sekolah ? 

2. Pada dialog “membeli busur di koperasi sekolah” dimanakah tempat 

membelinya ? 

3.  Sudut A   Sudut B  Sudut C 

 

 

 

Urutkan sudut-sudut di atas, dimulai dari sudut yang terkecil 

 

Jawab : 

 

 

 

 

Nama : ……………………… 

No : ……………………… 

Kelas : ……………………… 
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LKS Kelompok (Pair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini secara kelompok ! 

 

1. Apa yang dimaksud dengan kantin sekolah dan koperasi sekolah ? 

Sebutkan 2 barang yang dijual di kantin sekolah dan koperasi sekolah ? 

2. Pada dialog “membeli busur di koperasi sekolah” dimanakah tempat 

membelinya ? 

3. Sudut A   Sudut B  Sudut C 

 

Urutkan sudut-sudut di atas, dimulai dari sudut yang terkecil ke yang 

terbesar 

Jawab : 

 

 

 

 

 

Nama : ……………………… 

  …………………….... 

No : ……………………… 

Kelas : ……………………… 
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Kunci Jawaban LKS dan Pedoman Penskoran 

 

No Kunci Jawaban Skor 
Skor 

Total 

1 1. Kantin Sekolah 

Kantin sekolah adalah tempat menjual berbagai 

makanan dan minuman. Bila istirahat tiba, kita bisa 

membeli makanan dan minuman di kantin. Jadi kita 

tidak perlu membeli jajanan di luar sekolah 

2. Koperasi Sekolah 

Koperasi sekolah adalah tempat menjual berbagai 

keperluan dan perlengkapan sekolah. Seperti buku, 

pensil, penghapus, dll. Harga barang biasanya lebih 

murah atau hampir sama dengan harga di pasar. 

2 

 

 

 

 

2 

4 

2 Koperasi sekolah 1 1 

3 Sudut B 

Sudut A 

Sudu C 

3 3 

 Skor 8 8 

 

Penilaian :  

 Skor =  
𝐵

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

(Poerwanti: 2008) 

Skor =  
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 %   =  

8

8
 x 100 %   = 100 

keterangan:  

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes bentuk 

penguraian).  

St = skor teoritis 
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KISI KISI SOAL 

Jenjang Sekolah : SD/MI 

Kelas/Semester : III/II 

Tema : Kegiatan Sehari-hari 

Alokasi Waktu : 15 menit Jumlah Soal : 10 

 

No Indikator 
No 

soal 

Jenjang Kemampuan dan Tingkat kesulitan 
Skor 

tertinggi 

Kunci 

jawaban 
Mudah Sedang Sulit 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

1 a. membedakan tempat-

tempat kegiatan jual 

beli di lingkungan 

sekolah seperti kantin 

sekolah dan koperasi 

sekolah 

b. Mengidentifikasi jenis 

barang dagangan yang 

dijual belikan di kantin 

sekolah dan koperasi 

1 

5 

 

 

 

 

2 

3 

4 

√  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

√ 

     

 

 

 

 

 

√ 
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sekolah 

2 a. Menirukan dialog  

“membeli busur di 

koperasi sekolah” 

dengan ekspresi yang 

tepat  

6 

7 

8 

√      

√ 

     

 

√ 

   

3 a. Mengukur sudut 

dengan busur  

b. mengurutkan besar 

sudut menurut 

ukurannya  

9 

10 

√           

√ 
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Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Soal:  

1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah tersedia  

2. Jawablah pertanyaan pada lembar jawaban yang telah tersedia  

3. Kerjakan secara teliti dan cermat  

4. Waktu 15 menit  

5. Selamat bekerja dan semoga sukses  

 

1. tempat menjual berbagai macam makanan dan juga minuman adalah  . . . . 

2. ada penggaris, bolpoin, busur, besi, semen, yang dijual di koperasi sekolah 

adalah   . . . . 

3. Agung disuruh pak guru untuk membeli bolpoin, buku, dan penggaris. 

dimanakah agung harus membeli barang itu  . . . . 

4. Dimanakah Andi harus membeli makanan dan minuman saat istirahat  . . . . 

5. Apa yang dimaksud koperasi sekolah . . ..  

6. Pada dialog “membeli busur dikoperasi sekolah” berapakah harga dari busur 

tersbut  . . . . 

7. Dalam berdialog seseorang harus memperhatikan du hal yaitu . . .. . dan . . . . 

8. Andi membacakan dialog dengan kejelasan pengucapan yang baik. maka andi 

sudah memperhatikan hal . . . . 

9. Alat untuk mengukur besar sudut adalah . . . . 

 

 

 

 

Nama : ……………………… 

No : ……………………… 

Kelas : ……………………… 
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10. Sudut A   Sudut B  Sudut C 

 

Urutkan sudut-sudut di atas dari yang terbesar ke yang terkecil. 
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Kunci Jawaban Evaluasi dan Pedoman Penskoran 

 

No Kunci Jawaban Skor 
Skor 

Total 

1 Kantin sekolah 1 1 

2 Penggaris 

Bolpoin 

busur 

1 

1 

1 

3 

3 Koperasi sekolah 2 2 

4 Kantin sekolah 1 1 

5 Koperasi sekolah adalah tempat menjual berbagai 

keperluan dan perlengkapan sekolah 

2 2 

6 Rp. 2000 1 1 

7 Intonasi 

lafal 

1 

1 

2 

8 lafal 2 2 

9 Busur  1 1 

10 Sudut C 

Sudut A 

Sudut B 

1 

1 

1 

3 

  18 18 

 

Skor =  
𝐵

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

(Poerwanti: 2008) 

Skor =  
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 %   =  

18

18
 x 100 %   = 100 

keterangan:  

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes bentuk penguraian).  

St = skor teoritis 
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LAMPIRAN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN SIKLUS 3 
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JARINGAN TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA 

KD : 6.4 mengidentifikasi cara 

manusia dalam memelihara dan 

melestarikan alam di lingkungan 

sekitar 

Indikator : 

a. Menjelaskan sumber daya alam 

tumbuhan 

b. Menyebutkan hasil dari sumber 

daya alam tumbuhan seperti 

meja, kursi, kayu, papan tulis 

 

 

Matematika 

KD 4.1  Mengidentifikasi 

berbagai bangun datar sederhana 

menurut sifat dan unsurnya 

Indikator : 

a. Mengidentifikasi papan tulis 

sebagai bangun datar persegi 

panjang 

b. Menjelaskan sifat-sifat 

bangun datar  persegi 

panjang 

  

 

IPS 

KD : 2.4 mengenal sejarah uang 

Indikator :   

a. Menjelaskan pengertian sistem barter 

b. Mempraktikkan sistem barter, antara sumber daya 

alam hewan (ayam) dengan hasil dari sumber daya 

alam tumbuhan (beras) 

 

 

 

 

Kegiatan Sehari-hari 



259 

 

 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(Penelitian Siklus 3) 

 

Satuan Pendidikan :  SD N Kalibanteng Kidul 02 

Tema   :   Kegiatan Sehari-hari 

Kelas / Semester  :  III / II 

Alokasi Waktu  :  3 x 35 menit 

Pokok Bahasan  :  Sistem Barter 

Pertemuan Ke  :  

Hari / Tanggal  :  Senin, 4 Februari 2013 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

1. IPS 

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

2. IPA 

Bumi dan Alam Semesta 

6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca, dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 

melestarikan alam 

3. Matematika 

Memahami unsure dan sifat-sifat bangun datar sederhana 

II. KOMPETENSI DASAR  

1. IPS 

2.3 mengenal sejarah uang IPA 

2. IPA 

6.4 mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan 

alam di lingkungan sekitar 

3. Matematika 

1.1 Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat dan 

unsurnya 
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III. INDIKATOR 

1. IPS 

a. Menjelaskan pengertian sistem barter 

b. Mempraktikkan sistem barter, antara sumber daya alam hewan (ayam) 

dengan hasil dari sumber daya alam tumbuhan (beras) 

2. IPA 

a. Menjelaskan sumber daya alam tumbuhan 

b. Menyebutkan hasil dari sumber daya alam tumbuhan seperti meja, 

kursi, kayu, papan tulis 

3. Matematika 

a. Mengidentifikasi papan tulis sebagai contoh bangun datar persegi 

panjang 

b. Menjelaskan sifat-sifat bangun datar persegi panjang 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang sistem barter siswa dapat 

menjelaskan pengertian sistem barter 

2. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang sistem barter siswa dapat 

mempraktikkan sistem barter, antara sumber daya alam hewan (ayam) 

dengan hasil dari sumber daya alam tumbuhan (beras) 

3. Melalui tayangan CD pembelajaran tentang berbagai macam sumber daya 

alam, siswa dapat menjelaskan sumber daya alam tumbuhan 

4. Melalui CD pembelajaran tentang berbagai macam sumber daya alam, 

siswa dapat menyebutkan hasil dari sumber daya alam tumbuhan seperti 

meja, kursi, kayu, papan tulis 

5. Melalui CD pembelajaran tentang bangun datar, siswa dapat 

mengidentifikasi papan tulis sebagai contoh bangun datar persegi panjang 

6. Melalui CD pembelajaran tentang bangun datar, siswa dapat menjelaskan 

sifat-sifat bangun datar persegi panjang 

*Karakter :  

Disiplin (discipline), tanggung jawab (bravery), percaya diri (confidence), 

ketelitian (carefulness), tekun (diligence), kerjasama (cooperative) 
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V. MATERI POKOK 

1. Sejarah Uang (sistem barter) 

2. Berbagai macam sumber daya alam (sumber daya alam tumbuhan) 

3. Bangun datar (sifat-sifat bangun datar persegi panjang) 

VI. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode  :  ceramah variasi, Tanya jawab, penugasan 

2. Model Pembelajaran :  Think Pair Share 

VII. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1) Pra Kegiatan Pembelajaran (±5 menit) 

(a) Salam dan doa 

(b) Absensi 

(c) Pengkondisian kelas 

2) Kegiatan Awal (±10 menit) 

(a) Guru memotivasi siswa dengan cara mengajak siswa untuk rajin 

belajar dan mengajak siswa untuk memperhatikan jika guru 

memberikan materi dilanjutkan bernyanyi 

Sistem Barter   lagu : Tanjung Perak 

Jaman dulu, Jual beli 

Menggunakan, Sistem Barter 

Saling menukarkan barang 

 Asal ada kesamaan 

Kebutuhan dan sepakat 

(b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(c) Guru melakukan apersepsi dengan cara tanya jawab 

Kita kemarin sudah belajar berbagai kegiatan jual-beli, ada yang di 

lingkungan tempat tinggal atau pun di lingkungan sekolah. Untuk 

memperlancar jual-beli seseorang harus mempunyai alat tukar jual beli 

yaitu uang. Tetapi di jaman dahulu belum ada uang. Karena belum ada 

uang bagaimanakah alat tukar jual-belinya ? apakah kalian tahu ? 
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3) Kegiatan Inti (±75 menit) 

(a) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang sistem barter (eksplorasi) 

(b) siswa menjelaskan pengertian sistem barter (elaborasi) 

(c) Siswa mempraktikkan sistem barter, antara sumber daya alam hewan 

(ayam) dengan hasil dari sumber daya alam tumbuhan (beras) 

(elaborasi) 

(d) Siswa memperhatikan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel IPS ke 

mapel IPA 

Dari contoh kegiatan barter dalam CD pembelajaran. Seseorang 

membarter sumber daya alam hewan berupa ayam, dengan hasil 

sumber daya alam tumbuhan yaitu beras. Apakah kalian mengetahui 

sumber daya alam tumbuhan ? apa saja hasil dari sumber daya alam 

tumbuhan ? 

(e) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang berbagai macam sumber daya alam (sumber daya alam 

tumbuhan) (eksplorasi) 

(f) Siswa menjelaskan sumber daya alam tumbuhan  (elaborasi) 

(g) Siswa menyebutkan hasil dari sumber daya alam tumbuhan seperti 

meja, kursi, kayu, papan tulis (elaborasi) 

(h) Siswa memperhatikan narasi dari guru untuk mengaitkan mapel IPA 

ke mapel matematika 

Salah satu contoh dari hasil sumber daya alam tumbuhan adalah di 

buat meja, papan tulis, kursi dll. Apakah kalian tau papan tulis 

mempunyai bentuk seperti bangun datar apa ? 

(i) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan media CD pembelajaran 

tentang bangun datar persegi panjang (eksplorasi) 

(j) Siswa mengidentifikasi papan tulis sebagai contoh bangun datar 

persegi panjang (elaborasi) 

(k) Siswa menjelaskan sifat-sifat bangun datar persegi panjang (elaborasi) 
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(l) Masing-masing siswa mendapatkan satu pertanyaan di kertas 

(elaborasi) 

(m) Siswa secara individu memikirkan jawaban pertanyaan tersebut dengan 

cara menulis jawaban di kertas (Tahap Think) (elaborasi) 

(n) Siswa berkelompok dengan teman sebangku (Tahap Pair) (elaborasi) 

(o) Siswa mendapatkan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan individu 

(Tahap Pair) (elaborasi) 

(p) Siswa berdiskusi dengan kelompok (Tahap Pair)  (elaborasi) 

(q) Siswa maju ke depan mempresentasikan kerja kelompok (Tahap 

Share) (elaborasi) 

(r) Siswa mendengarkan penguatan dari guru (konfirmasi) 

4) Kegiatan Akhir (±15 menit) 

(a) Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran 

(b) Siswa mengerjakan tes evaluasi 

(c) Tindak lanjut dengan cara melakukan perbaikan dan pengayaan 

VIII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. CD Pembelajaran 

IPS   :  Sejarah Uang (sistem barter) 

IPA  :  Berbagai macam sumber daya alam (sumber daya  

                              alam tumbuhan) 

Matematika :  Bangun datar (sifat-sifat bangun datar) 

b. Gambar ayam dan gambar beras 

2. Sumber Belajar 

a. Standar isi / kurikulum 

b. BSE IPS, IPA, dan Matematika kelas III SD 

c. Materi di dalam CD pembelajaran Smart Edu untuk SD/MI kelas 3 

d. Cooperative Learning oleh Miftahul Huda, M.Pd 

e. Cooperative Learning oleh Agus Suprijono 

IX. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian 
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a. Penilaian Awal :  Apersepsi 

b. Penilaian Proses :  Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

c. Penilaian Akhir :  Tes evaluasi 

2. Jenis Penilaian 

a. Lisan  :  Apersepsi , Tanya jawab 

b. Tulis  :  Tes evaluasi 

c. Performance :   

3. Bentuk Penilaian 

a. Pilihan Ganda :  - 

b. Isian  :  ada 

c. Essay  :  - 

4. Alat Penilaian 

a. Soal Evaluasi :  ada 

b. Kunci Jawaban :  ada 

c. Penskoran  :  ada 

 

Guru Kolaborator 

 

 

 

Mursih, S.Pd 

NIP. 19610827 198304 2 007 

Semarang, 4 Februari 2013 

Peneliti 

 

 

 

Dameis Surya Anggara 

NIM. 1401409169 

Mengetahui 

Kepala SD N Kalibanteng Kidul 02 

 

 

 

Jumari, S.Pd.I 

NIP. 19641103 198405 1 002 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

 

Nama Siswa :    

Nama SD :  SD Negeri Kalibanteng Kidul 02 

Kelas  :  III 

Tema  : 

Hari/tanggal : 

 

Petunjuk  

a. Bacalah dengan cermat indikator ketrampilan guru 

b. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom descriptor sesuai dengan deskriptor yang 

nampak. 

c. Tulis jumlah skor yang diperoleh sesuai banyaknya deskriptor yang nampak 

 

No Indikator Deskriptor 
Jumlah 

Skor 

1 Disiplin 

(discipline) 

Ketaatan terhadap tata tertib sekolah 

Ketaatan terhadap kegiatan belajar di 

sekolah. 

Ketaaatan dalam mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran 

Ketaatan terhadap kegiatan belajar di 

rumah 
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2 tanggung 

jawab 

(bravery), 

Sanggup menunjukkan hasil kerja 

Berusaha berhati-hati dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan 

Dapat dipercaya dan diandalkan (Reliable) 

Displin terhadap aturan 

 

3 percaya diri 

(confidence), 

tidak mementingkan diri sendiri,  

cukup toleran, 

tidak membutuhkan dukungan dari orang 

lain yang berlebihan, 

serta bersifat optimis dan gembira 

 

4 ketelitian 

(carefulness) 

Membaca kembali hasil yang sudah selesai 

Berhati-hati dalam mengerjakan tugas 

Hasil selalu maksimal 

Berpikir kritis 

 

5 tekun 

(diligence), 

giat mengerjakan tugas 

berusaha lebih baik 

tidak mudah menyerah 

berani mengambil resiko 

 

6 kerjasama 

(cooperative) 

Menghargai pendapat teman 

Hasil kerja merupakan keputusan bersama 

Memberi pendapat/ urun pendapat 

Saling memotivasi dalam proses kerjasama 

 

Jumlah Skor = ……………. Kategori …………….. 

Skor Maksimal =   24 

Skor Minimal  =   6 

Banyaknya Skor =   (24-6)+1  

   =   19 

Letak Q1  =   
1

4
(𝑛 + 1) 
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=   
1

4
(19 + 1)    =  5 

Nilai Q1  =   10 

Letak Q2  =    
2

4
(𝑛 + 1) 

=    
2

4
(19 + 1)  =  10 

Nilai Q2  =   15 

Letak Q2  =   
3

4
(𝑛 + 2) 

=   
3

4
(19 + 1)    =  15 

Nilai Q3  =   20 

Q4    =   T   =   24 

 

Tabel Kriteria Hasil Pengamatan Karakter Siswa 

Skala Penilaian Kategori Penilaian 

20 ≤ skor ≤ 24 Sangat Baik 

15 ≤ skor < 20 Baik 

10 ≤ skor < 15 Cukup 

6 ≤ skor < 10 Kurang 
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DATA HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA SIKLUS 3 DALAM 

PEMBELAJARAN IPS  MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

SD NEGERI KALIBANTENG KIDUL 02 KOTA SEMARANG 

 

No Nama 
Indikator 

Skor  Kategori 
1 2 3 4 5 6 

1 Agung Prasetya 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

2 Frendika Ibnu Agnifanim 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

3 Ahmad Syarifudin 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

4 Bagas Fajar Septian 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

5 Nurjati 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

6 Aditia Fakur Rohman 2 2 3 3 3 3 16 Baik 

7 Agil Satrio Wibowo 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

8 Alan Darma Saputra 3 3 4 4 3 4 21 Sangat Baik 

9 Alvino Mei Saputra 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

10 Allya Agustine Arrasyi 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

11 Ananda Rio Ismail 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

12 Ananta Gilang Pramonojati 4 4 4 3 4 4 23 Sangat Baik 

13 Andika Dwi Saputro 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

14 Aprilia Indah Kartika 4 3 4 3 3 3 20 Sangat Baik 

15 Ardian Noan Maulana 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

16 Della Rosita Putri 3 4 4 3 3 3 20 Sangat Baik 

17 Dewi Setiyaningrum 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

18 Eka Salsabila Putrie 3 4 4 3 3 3 20 Sangat Baik 

19 Faragitta Cleo Pramesti 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

20 Hafiz Adi Setyono 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

21 Indah Febriyani 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

22 Indar Sulistiyo 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

23 Lintang Qoirin Irawan 3 3 4 3 3 3 19 Baik 

24 Muhammad Tegar Wibowo 3 3 3 2 3 3 17 Baik 

25 Nabila Sava Nur Az-Zahrani 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

26 Novira Indah Prayuni 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

27 Rahma Dwi Utari 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

28 Riski Ardiyanto 3 3 3 3 3 3 18 Baik 

29 Rozaq Sabila Firdaus 4 4 4 3 4 3 22 Sangat Baik 

30 Wahyuningrum Handayani 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

31 Yusuf Yudiyanto 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

32 Maulida Syifa Fachrunisa 4 4 4 3 3 3 21 Sangat Baik 

33 Muhammad Burhanudin 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

34 Ananta Malia Kasta 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

35 Sunu Dwi Nugroho 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 
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36 Adinda 4 4 4 4 4 4 24 Sangat Baik 

        20,06 Sangat Baik 

 

              Observer 

 

 

 

           Mursih, S.Pd 

           NIP. 19610827 198304 2 007 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

IPS :   Sejarah Uang (sistem barter) 

Barter adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang. 

Dalam kegiatan barter masing-masing orang yang akan barter harus memiliki 

kesamaan kebutuhan dan keinginan terhadap barang yang akan ditukar. 

 

IPA :   Berbagai macam sumber daya alam (sumber daya alam tumbuhan) 

Semua benda yang ada di sekitarmu berasal dari alam. Bahan-bahan alam 

yang dimanfaatkan  untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya 

alam. Contoh sumber daya alam antara lain tanah, air, tumbuhan, hewan 

Sumber daya alam tumbuhan adalah segala benda yang berasal dari alam 

tumbuhan. misalnya kayu bermanfaat untuk dibuat meja, kursi, papan tulis dsb 

 

Matematika :  Bangun datar (sifat-sifat bangun datar) 

A               B 

 

 

 

 

C        D 

Bangun datar di atas adalah bangun datar persegi panjang. Bangun tersebut 

mempunyai cirri-ciri mempunyai 4 sisi. Sisi AC sama panjang dengan sisi BD dan 

sisi AB sama panjang dengan sisi CD 
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LKS Individu (think) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini secara individu ! 

 

1. Apa yang dimaksud barter ? 

Sebutkan 2 contoh barang yang bisa di barter 

2. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam tumbuhan ? 

Sebutkan hasil dari sumber daya alam tumbuhan  

3. Gambarlah bangun persegi panjang ! 

Ada berapa jumlah sisi persegi panjang ? 

 

Jawab : 

 

 

 

 

 

Nama : ……………………… 

No : ……………………… 

Kelas : ……………………… 
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LKS Kelompok (Pair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini secara kelompok ! 

 

1. Apa yang dimaksud barter ? 

Sebutkan 2 contoh barang yang bisa di barter 

2. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam tumbuhan ? 

Sebutkan hasil dari sumber daya alam tumbuhan  

3. Gambarlah bangun persegi panjang ! 

Ada berapa jumlah sisi persegi panjang ? 

 

Jawab : 

 

 

 

 

 

Nama : ……………………… 

  …………………….... 

No : ……………………… 

Kelas : ……………………… 
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Kunci Jawaban LKS dan Pedoman Penskoran 

 

No Kunci Jawaban Skor 
Skor 

Total 

1 Barter adalah kegiatan tukar menukar barang dengan 

barang 

Ayam 

Beras 

1 

 

1 

1 

3 

2 Sumber daya alam tumbuhan adalah segala benda yang 

berasal dari alam tumbuhan. 

meja,  

kursi,  

papan tulis 

1 

 

1 

1 

1 

4 

3  

 

 

 

   4 sisi 

2 

 

 

 

1 

3 

 jumlah 10 10 

 

Skor =  
𝐵

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

(Poerwanti: 2008) 

Skor =  
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 %   =  

18

18
 x 100 %   = 100 

keterangan:  

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes bentuk penguraian).  

St = skor teoritis 
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KISI KISI SOAL 

Jenjang Sekolah : SD/MI 

Kelas/Semester : III/I 

Tema : Kegiatan Sehari-hari 

Alokasi Waktu : 15 menit Jumlah Soal : 10 

 

No Indikator 
No 

soal 

Jenjang Kemampuan dan Tingkat kesulitan 
Skor 

tertinggi 

Kunci 

jawaban 
Mudah Sedang Sulit 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

1 a. Menjelaskan 

pengertian sistem 

barter 

b. Mempraktikkan 

sistem barter, antara 

sumber daya alam 

hewan (ayam) dengan 

hasil dari sumber 

daya alam tumbuhan 

(beras) 

1 

2 

4 

3 

√ 

√ 

√ 

         

 

 

√ 
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2 a. Menjelaskan sumber 

daya alam tumbuhan 

b. Menyebutkan hasil 

dari sumber daya 

alam tumbuhan 

seperti meja, kursi, 

kayu, papan tulis 

 

5 

6 

7 

√  

√ 

 

 

√ 

           

3 a. Mengidentifikasi 

papan tulis sebagai 

contoh bangun datar 

b. Menjelaskan sifat-

sifat bangun datar 

8 

9 

 

10 

 √      

√ 

  

 

 

√ 
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Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Soal:  

1. Tulis nama dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah tersedia  

2. Jawablah pertanyaan pada lembar jawaban yang telah tersedia  

3. Kerjakan secara teliti dan cermat  

4. Waktu 15 menit  

5. Selamat bekerja dan semoga sukses  

 

1. Kegiatan tukar menukar barang dengan barang disebut . . . . 

2. Sebutkan 2 contoh barang yang bisa dibarter . . . . 

3. Pada jaman dahulu, si A mempunyai seekor ayam, dan si B mempunyai 

sekarung beras. Si A pada waktu itu ingin memiliki beras untuk makan. Dan si 

B ingin ayam untuk lauk-pauk. Berarti si A dan si B harus melakukan . . . . 

4. Sistem barter harus mempunyai . . . . kebutuhan dan keinginan 

5. Semua benda yang ada di sekitar yang berasal dari tumbuhan disebut  . . . .  

6. Apa manfaat dari sumber daya alam tumbuhan . . . . 

7. Ayah akan membuat meja dan kursi. Bahan apa yang dibutuhkan ayah . . . . 

8. Persegi panjang mempunyai . . . . sisi 

9. Gambarlah bangun datar persegi . . . . 

10. Sebutkan sifat-sifat bangun persegi panjang . . . . 

 

 

 

 

 

Nama : ……………………… 

No : ……………………… 

Kelas : ……………………… 
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Kunci Jawaban Evaluasi dan Pedoman Penskoran 

 

No Kunci Jawaban Skor 
Skor 

Total 

1 Barter 1 1 

2 Ayam 

beras 

1 

1 

2 

3 Barter 2 2 

4 kesamaan 1 1 

5 Sumber daya alam tumbuhan 1 1 

6 Bisa di buat meja, kursi, 1 1 

7 Kayu  2 2 

8 4 sisi 1 1 

9  

 

 

2 2 

10 Mempunyai dua sisi yang berhadapan sama panjang 2 2 

  15 15 

 

Skor =  
𝐵

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

(Poerwanti: 2008) 

Skor =  
𝐵

𝑆𝑡
 x 100 %   =  

15

15
 x 100 %   = 100 

keterangan:  

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes bentuk 

penguraian).  

St = skor teoritis 

 

 



278 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN CATATAN 

LAPANGAN SIKLUS 1, 

SIKLUS 2, DAN SIKLUS 3 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS 1  

 

Nama Sekolah : SD N Kalibanteng Kidul 02 

Kelas : III 

Semester : II 

Waktu : 29 Januari 2013 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer pada saat pembelajaran 

IPS berlangsung, didapatkan hasil sebagai berikut. 

1. Pra Kegiatan Pembelajaran 

Guru  :   Kegiatan sebelum pembelajaran guru mengucapkan  

 salam dan doa dilanjutkan dengan absensi dan 

pengkondisian kelas 

Siswa :  Siswa menjawab salam dari guru, berdoa secara bersama 

yang dipimpin oleh ketua kelas, dan siap mengikuti 

pembelajaran 

2. Kegiatan Awal 

Guru : Kegiatan awal guru memotivasi  siswa dengan cara  

permainan kotak ajaib. Di dalam kotak ajaib terdapat 3 

bola pingpong yang salah satunya bertuliskan tema 

yang akan dipelajari. Salah satu siswa mengambil bola 

pingpong tersebut, bola pingpong yang bertuliskan tema 

kegiatan sehari-hari adalah tema yang akan dipelajari. 

Kemudian siswa diajak bernyanyi lagu di sini senang di 

sana senang dengan perubahan syair yang 

menyesuaikan materi yang akan dipelajari. Setelah itu 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

melakukan apersepsi 

Siswa : Kegiatan awal siswa tertarik untuk memperhatikan 

penjelasan guru, karena guru melakukan permainan 

kotak ajaib yang membuat siswa tertarik 
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memperhatikannya. Salah satu siswa mengambil kertas 

yang ada dalam tabung yang bertuliskan tema yang 

akan dipelajari. Kemudian siswa bernyanyi secara 

bersama-sama dan menanggapi apersepsi yang di 

ajukan oleh guru dengan antusias. 

3. Kegiatan Inti 

Guru : Kegiatan inti guru sudah menyampaikan materi 

pembelajaran sesuai rencana melalui model think pair 

share dengan CD pembelajaran. Materi yang 

disampaikan guru berupa tematik dengan mata 

pelajaran tematiknya adalah IPS, PKn, dan IPA. Setelah 

materi tersampaikan ke siswa, guru memberikan lembar 

kerja siswa individu  untuk dikerjakan secara individu. 

Kemudian guru membentuk siswa menjadi kelompok 

yang terdiri dari dua orang siswa setiap kelompoknya. 

Kemudian guru membagi LKS kelompok, dan 

membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

Siswa : Kegiatan inti pada siklus 1 siswa memperhatikan CD 

pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui 

penjelasan singkat yang dilakukan guru siswa 

mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam CD 

pembelajaran tersebut dengan cara menuliskan dipapan 

tulis. Tulisan-tulisan siswa yang ada di papan tulis 

diarahkan dan dibimbing oleh guru  sebagai catatan 

untuk semua siswa. Setelah materi tersampaikan ke 

siswa, kemudian siswa mengerjakan LKS individu. Ini 

merupakan tahapan dari Think yaitu berpikir secara 

individu. Dilanjutkan mengerjakan LKS kelompok dan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 
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4. Kegiatan Akhir 

Guru : Kegiatan akhir guru dan siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran yaitu dalam kegiatan jual beli antara 

penjual dan pembeli harus ada kesepakatan sehingga 

terjadi transaksi jual beli. Tempat-tempat kegiatan jual 

beli di lingkungan tempat tinggal meliputi warung, 

toko, super market dan pasar. Kekhasan bangsa 

Indonesia seperti menghargai kebhinekaan, 

keramahtamahan dan memiliki kekayaan alam yang 

melimpah. Kenampakan alam daratan berupa gunung, 

pegunungan dan dataran. Kemudian siswa mengerjakan 

evaluasi. Dan dilanjutkan dengan tindak lanjut yang 

dilakukan guru yaitu pengayaan dan remedial. 

Siswa : Kegiatan akhir siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran, melaksanakan tes tertulis, menanggapi 

motivasi dari guru dan melaksanakan tindak lanjut yang 

diberikan guru yaitu siswa yang belum tuntas 

mengerjakan lagi soal evaluasi dan yang sudah tuntas 

mengerjakan soal LKS yang dimiliki siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

 

 
 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS 2 

 

Nama Sekolah : SD N Kalibanteng Kidul 02 

Kelas : III 

Semester : II 

Waktu : 31 Januari 2013 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer pada saat pembelajaran 

IPS berlangsung, didapatkan hasil sebagai berikut. 

 

1. Pra Kegiatan Pembelajaran 

Guru  :   Kegiatan sebelum pembelajaran guru mengucapkan  

 salam dan doa dilanjutkan dengan absensi dan 

pengkondisian kelas 

Siswa :  Siswa menjawab salam dari guru, berdoa secara bersama 

yang dipimpin oleh ketua kelas, dan siap mengikuti 

pembelajaran 

2. Kegiatan Awal 

Guru : Kegiatan awal guru memotivasi  siswa dengan cara  

permainan kotak ajaib. Di dalam kotak ajaib terdapat 3 

bola pingpong yang salah satunya bertuliskan tema 

yang akan dipelajari. Salah satu siswa mengambil bola 

pingpong tersebut, bola pingpong yang bertuliskan tema 

kegiatan sehari-hari adalah tema yang akan dipelajari. 

Kemudian siswa diajak bernyanyi lagu di sini senang di 

sana senang dengan perubahan syair yang 

menyesuaikan materi yang akan dipelajari. Setelah itu 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

melakukan apersepsi 

Siswa : Kegiatan awal siswa tertarik untuk memperhatikan 

penjelasan guru, karena guru melakukan permainan 
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kotak ajaib yang membuat siswa tertarik 

memperhatikannya. Salah satu siswa mengambil kertas 

yang ada dalam tabung yang bertuliskan tema yang 

akan dipelajari. Kemudian siswa bernyanyi secara 

bersama-sama dan menanggapi apersepsi yang di 

ajukan oleh guru dengan antusias. 

3. Kegiatan Inti 

Guru : Kegiatan inti guru sudah menyampaikan materi 

pembelajaran sesuai rencana melalui model think pair 

share dengan CD pembelajaran. Materi yang 

disampaikan guru berupa tematik dengan mata 

pelajaran tematiknya adalah IPS, PKn, dan IPA. Setelah 

materi tersampaikan ke siswa, guru memberikan lembar 

kerja siswa individu  untuk dikerjakan secara individu. 

Kemudian guru membentuk siswa menjadi kelompok 

yang terdiri dari dua orang siswa setiap kelompoknya. 

Kemudian guru membagi LKS kelompok, dan 

membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

Siswa : Kegiatan inti pada siklus 1 siswa memperhatikan CD 

pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui 

penjelasan singkat yang dilakukan guru siswa 

mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam CD 

pembelajaran tersebut dengan cara menuliskan dipapan 

tulis. Tulisan-tulisan siswa yang ada di papan tulis 

diarahkan dan dibimbing oleh guru  sebagai catatan 

untuk semua siswa. Setelah materi tersampaikan ke 

siswa, kemudian siswa mengerjakan LKS individu. Ini 

merupakan tahapan dari Think yaitu berpikir secara 

individu. Dilanjutkan mengerjakan LKS kelompok dan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 
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4. Kegiatan Akhir 

Guru : Kegiatan akhir guru dan siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran yaitu dalam kegiatan jual beli antara 

penjual dan pembeli harus ada kesepakatan sehingga 

terjadi transaksi jual beli. Tempat-tempat kegiatan jual 

beli di lingkungan tempat tinggal meliputi warung, 

toko, super market dan pasar. Kekhasan bangsa 

Indonesia seperti menghargai kebhinekaan, 

keramahtamahan dan memiliki kekayaan alam yang 

melimpah. Kenampakan alam daratan berupa gunung, 

pegunungan dan dataran. Kemudian siswa mengerjakan 

evaluasi. Dan dilanjutkan dengan tindak lanjut yang 

dilakukan guru yaitu pengayaan dan remedial. 

Siswa : Kegiatan akhir siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran, melaksanakan tes tertulis, menanggapi 

motivasi dari guru dan melaksanakan tindak lanjut yang 

diberikan guru yaitu siswa yang belum tuntas 

mengerjakan lagi soal evaluasi dan yang sudah tuntas 

mengerjakan soal LKS yang dimiliki siswa. 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS 3 

 

Nama Sekolah : SD N Kalibanteng Kidul 02 

Kelas : III 

Semester : II 

Waktu : 4 Februari 2013 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer pada saat pembelajaran 

IPS berlangsung, didapatkan hasil sebagai berikut. 

 

1. Pra Kegiatan Pembelajaran 

Guru  :   Kegiatan sebelum pembelajaran guru mengucapkan  

 salam dan doa dilanjutkan dengan absensi dan 

pengkondisian kelas 

Siswa :  Siswa menjawab salam dari guru, berdoa secara bersama 

yang dipimpin oleh ketua kelas, dan siap mengikuti 

pembelajaran 

2. Kegiatan Awal 

Guru : Kegiatan awal guru memotivasi  siswa dengan cara  

permainan kotak ajaib. Di dalam kotak ajaib terdapat 3 

bola pingpong yang salah satunya bertuliskan tema 

yang akan dipelajari. Salah satu siswa mengambil bola 

pingpong tersebut, bola pingpong yang bertuliskan tema 

kegiatan sehari-hari adalah tema yang akan dipelajari. 

Kemudian siswa diajak bernyanyi lagu di sini senang di 

sana senang dengan perubahan syair yang 

menyesuaikan materi yang akan dipelajari. Setelah itu 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

melakukan apersepsi 

Siswa : Kegiatan awal siswa tertarik untuk memperhatikan 

penjelasan guru, karena guru melakukan permainan 
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kotak ajaib yang membuat siswa tertarik 

memperhatikannya. Salah satu siswa mengambil kertas 

yang ada dalam tabung yang bertuliskan tema yang 

akan dipelajari. Kemudian siswa bernyanyi secara 

bersama-sama dan menanggapi apersepsi yang di 

ajukan oleh guru dengan antusias. 

3. Kegiatan Inti 

Guru : Kegiatan inti guru sudah menyampaikan materi 

pembelajaran sesuai rencana melalui model think pair 

share dengan CD pembelajaran. Materi yang 

disampaikan guru berupa tematik dengan mata 

pelajaran tematiknya adalah IPS, PKn, dan IPA. Setelah 

materi tersampaikan ke siswa, guru memberikan lembar 

kerja siswa individu  untuk dikerjakan secara individu. 

Kemudian guru membentuk siswa menjadi kelompok 

yang terdiri dari dua orang siswa setiap kelompoknya. 

Kemudian guru membagi LKS kelompok, dan 

membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

Siswa : Kegiatan inti pada siklus 1 siswa memperhatikan CD 

pembelajaran yang diputar oleh guru kemudian melalui 

penjelasan singkat yang dilakukan guru siswa 

mengkonstruksi pengetahuan yang ada dalam CD 

pembelajaran tersebut dengan cara menuliskan dipapan 

tulis. Tulisan-tulisan siswa yang ada di papan tulis 

diarahkan dan dibimbing oleh guru  sebagai catatan 

untuk semua siswa. Setelah materi tersampaikan ke 

siswa, kemudian siswa mengerjakan LKS individu. Ini 

merupakan tahapan dari Think yaitu berpikir secara 

individu. Dilanjutkan mengerjakan LKS kelompok dan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 



287 

 

 
 

 

4. Kegiatan Akhir 

Guru : Kegiatan akhir guru dan siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran yaitu dalam kegiatan jual beli antara 

penjual dan pembeli harus ada kesepakatan sehingga 

terjadi transaksi jual beli. Tempat-tempat kegiatan jual 

beli di lingkungan tempat tinggal meliputi warung, 

toko, super market dan pasar. Kekhasan bangsa 

Indonesia seperti menghargai kebhinekaan, 

keramahtamahan dan memiliki kekayaan alam yang 

melimpah. Kenampakan alam daratan berupa gunung, 

pegunungan dan dataran. Kemudian siswa mengerjakan 

evaluasi. Dan dilanjutkan dengan tindak lanjut yang 

dilakukan guru yaitu pengayaan dan remedial. 

Siswa : Kegiatan akhir siswa membuat kesimpulan 

pembelajaran, melaksanakan tes tertulis, menanggapi 

motivasi dari guru dan melaksanakan tindak lanjut yang 

diberikan guru yaitu siswa yang belum tuntas 

mengerjakan lagi soal evaluasi dan yang sudah tuntas 

mengerjakan soal LKS yang dimiliki siswa. 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

SIKLUS 1, SIKLUS 2, DAN 

SIKLUS 3 
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LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

Siklus   :  1 

Hari dan Tanggal :  Senin, 29 Januari 2013 

 

No Pernyataan Jawaban 

1 Bagaimana minat belajar siswa kelas 

III SD pada umumnya saat 

pembelajaran IPS menggunakan 

model think pair share dengan media 

CD pembelajaran ?  

Minat belajar dapat diukur melalui 

aktivitas siswa. berdasarkan hasil 

aktivitas siswa pada siklus 1 

berkategori baik 

2 Berdasarkan hasil belajar IPS, apakah 

sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  ? 

Tujuan pembelajaran tercermin 

dalam hasil belajar siswa. hasil 

belajar dapat diukur melalui 

evaluasi. Berdasarkan hasil 

evaluasi mayoritas siswa sudah 

tuntas dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  

3 Apakah anda mengalami kesulitan 

pada saat mengajar IPS menggunakan 

model think pair share dengan media 

CD pembelajaran  ? Apa kesulitannya  

? 

Iya ada sedikit kesulitan. Pada 

siklus 1 kesulitannya adalah 

memanajemen waktu dan 

mengendalikan siswa ketika siswa 

merasa kebingungan  karena 

mengerjakan soal LKS yang sama 

(Think dan Pair) 

4 Bagaimana hasilnya belajar IPS 

menggunakan model think pair share 

dengan media CD pembelajaran  

Siklus 1 sejumlah 24 siswa dari 36 

siswa (66,67 %) sudah memenuhi 

KKM dan 12 siswa dari 36 siswa 

(33,33 %) belum memenuhi KKM 
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LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

Siklus   :  2 

Hari dan Tanggal :  Kamis, 31 Januari 2013 

 

No Pernyataan Jawaban 

1 Bagaimana minat belajar siswa kelas 

III SD pada umumnya saat 

pembelajaran IPS menggunakan 

model think pair share dengan media 

CD pembelajaran ?  

Minat belajar dapat diukur 

melalui aktivitas siswa. 

berdasarkan hasil aktivitas siswa 

pada siklus 2 berkategori baik 

2 Berdasarkan hasil belajar IPS, apakah 

sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  ? 

Tujuan pembelajaran tercermin 

dalam hasil belajar siswa. hasil 

belajar dapat diukur melalui 

evaluasi. Berdasarkan hasil 

evaluasi mayoritas siswa sudah 

tuntas dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  

3 Apakah anda mengalami kesulitan 

pada saat mengajar IPS menggunakan 

model think pair share dengan media 

CD pembelajaran  ? Apa kesulitannya  

? 

Iya ada sedikit kesulitan. Pada 

siklus 2 kesulitannya adalah siswa 

merasa bosan dengan model think 

pair share dengan media CD 

pembelajaran . Siswa bosan saat 

mengerjakan LKS think dan LKS 

pair 

4 Bagaimana hasilnya belajar IPS 

menggunakan model think pair share 

dengan media CD pembelajaran  

Siklus 2 sejumlah 28 siswa dari 

36 siswa (77,28 %) sudah 

memenuhi KKM dan 8 siswa dari 

36 siswa (22,22 %) belum 

memenuhi KKM. 
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LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

Siklus   :  3 

Hari dan Tanggal :  Senin, 4 Februari 2013 

 

No Pernyataan Jawaban 

1 Bagaimana minat belajar siswa kelas 

III SD pada umumnya saat 

pembelajaran IPS menggunakan 

model think pair share dengan media 

CD pembelajaran ?  

Minat belajar dapat diukur 

melalui aktivitas siswa. 

berdasarkan hasil aktivitas siswa 

pada siklus 2 berkategori  sangat 

baik 

2 Berdasarkan hasil belajar IPS, apakah 

sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  ? 

Tujuan pembelajaran tercermin 

dalam hasil belajar siswa. hasil 

belajar dapat diukur melalui 

evaluasi. Berdasarkan hasil 

evaluasi mayoritas siswa sudah 

tuntas dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  

3 Apakah anda mengalami kesulitan 

pada saat mengajar IPS menggunakan 

model think pair share dengan media 

CD pembelajaran  ? Apa kesulitannya  

? 

Iya ada sedikit kesulitan. Pada 

siklus 3 tidak ada kesulitan secara 

berarti. 

4 Bagaimana hasilnya belajar IPS 

menggunakan model think pair share 

dengan media CD pembelajaran  

Siklus 3 sejumlah 31 siswa dari 

36 siswa (86,11 %)sudah 

memenuhi KKM dan 5 siswa dari 

36 siswa (13,89 %) belum 

memenuhi KKM. 
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LAMPIRAN FOTO-FOTO 

DALAM PEMBELAJARAN 
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LAMPIRAN FOTO SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang permainan tabung ajaib 

 

 

 

 

 

 

Siswa bernyanyi secara bersama-sama 
Siswa memperhatikan apersepsi dari 

guru 
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Siswa mempraktikan transaksi jual beli Siswa mempraktikan transaksi jual beli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memperhatikan tayangan CD 

pembelajaran 

Siswa memperhatikan tayangan CD 

pembelajaran 
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Siswa mengkonstruksi pengetahuan 

yang didapat dari tayangan CD 

pembelajaran 

Siswa mengkonstruksi pengetahuan 

yang didapat dari tayangan CD 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan soal LKS Individu 

(think) 

Siswa mengerjakan soal LKS kelompok 

(pair) 
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Guru membimbing diskusi kelompok 

(pair) 

Siswa selesai mengerjakan diskusi 

kelompok (pair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 
Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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LAMPIRAN FOTO SIKLUS 2 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
Siswa bernyanyi bersama 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memperhatikan CD 

pembelajaran 

Siswa mengkonstruksikan pengetahuan 

dari CD pembelajaran 
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Antusiasme siswa dalam pembelajaran 

 

Siswa mengerjakan LKS individu  

(think) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan LKS individu  

(think) 

Siswa selesai mengerjakan diskusi 

kelompok (pair) 
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Siswa antusias saat diberi kesempatan 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

(share) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan evaluasi 
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LAMPIRAN FOTO SIKLUS 3 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
Siswa bernyanyi bersama 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa memperhatikan CD 

pembelajaran 

Siswa mengkonstruksikan pengetahuan 

dari CD pembelajaran 
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Siswa mengerjakan LKS individu  

(think) 

Siswa mengerjakan LKS kelompok  

(pair) 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mempresentasikan kerja 

kelompok (share) 
Siswa mendapatkan reward akhir 

 


