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ABSTRAK 

Dianawati, Melisa. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Quantum 

Teaching dengan Multimedia Interaktif Siswa Kelas VB SDN Sekaran 01 Kota 

Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Semarang. Pembimbing I Dra. Arini Estiastuti, M.Pd dan pembimbing II 

Atip Nurharini, S.Pd.,M.Pd. 

 

IPS merupakan mata pelajaran yang menelaah masalah-masalah dalam masyarakat yang 

muncul seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi. IPS mempunyai 

fungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan sosial peserta didik 

agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Namun dalam 

praktiknya, terjadi ketidaksesuaian di sekolah. Dari hasil refleksi dan observasi awal yang 

dilaksanakan di kelas VB SDN Sekaran 01, didapatkan permasalahan rendahnya kualitas 

pembelajaran IPS dengan fakta ketuntasan hasil belajar siswa hanya mampu mencapai 48%. 

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terjadi peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas VB SDN Sekaran 01 Semarang? Sedangkan 

tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa kelas VB SDN Sekaran 01 Semarang. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 

adalah guru kelas dan siswa kelas VB SDN Sekaran 01 yaitu sebanyak 25 siswa yang terdiri 

dari 13 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari 1 kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 

tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

multimedia interaktif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

dalam pembelajaran IPS. Keterampilan guru pada siklus I mendapatkan skor 17 persentase 

sebesar 53% dengan kategori cukup, siklus II mendapatkan skor 25 persentase sebesar 75% 

dengan kategori baik, siklus III mendapatkan skor 28 persentase sebesar 81,25% dengan 

kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan skor 16,8 persentase sebesar 

60% dengan kategori cukup, siklus II mendapatkan skor sebesar  19,44 persentase sebesar 69% 

dengan kategori baik, siklus III mendapatkan skor 23,48 persentase sebesar 83,85% dengan 

kategori sangat baik. Ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus I mendapatkan rata-rata sebesar 

70,16 dengan persentase ketuntasan sebesar 64% , siklus II hasil belajar mendapatkan rata-rata 

sebesar 71,16 dengan persentase ketuntasan sebesar 76%, dan siklus III hasil belajar 

mendapatkan rata-rata 85,52 dengan persentase ketuntasan sebesar 96%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

multimedia interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Saran yang dapat 

disampaikan adalah guru perlu menerapkan  model pembelajaran inovatif dan media yang 

bervariasi, siswa diharapkan lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, serta sekolah 

sebaiknya menyediakan fasilitas yang menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar serta 

selalu mendukung temuan guru dalam menemukan inovasi pembelajaran. 

 

Kata kunci : kualitas pembelajaran IPS, model Quantum Teaching, multimedia interaktif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kurikulum dapat diartikan sebagai  kerangka konseptual sebuah 

pendidikan. Pada saat ini, kurikulum yang sedang dikembangkan adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Di dalam KTSP SD dan MI 

terkandung beragam mata pelajaran, salah satunya adalah Ilmu pengetahuan 

sosial. Terkait hal tersebut, Ilmu Pengetahuan Sosial sebagaimana yang 

dicantumkan dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006, menyatakan bahwa mata 

pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan  terpadu dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih 

luas dan mendalam di bidang ilmu yang berkaitan (BSNP, 2006:9). 

Selanjutnya menelaah lebih lanjut pada Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pelajaran IPS, dapat mengarahkan peserta didik agar 

mempunyai kemampuan dalam mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya, mempunyai kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan 
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keterampilan dalam kehidupan sosial, mempunyai komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta mempunyai kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional dan global (BSNP, 2006:575). IPS sangat penting 

dipelajari karena erat kaitannya dengan kita yang hidup sebagai makhluk sosial. 

Selain itu IPS juga dapat meningkatkan kepekaan sosial siswa terhadap masalah-

masalah sosial di lingkungan sekitar. 

Tujuan pembelajaran IPS seperti dijelaskan di atas dapat tercapai dengan  

baik apabila didukung oleh suatu model pembelajaran yang menarik. Model 

pembelajaran tersebut haruslah yang memungkinkan siswa untuk turut berperan 

aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antar siswa, siswa dengan 

guru, maupun siswa dengan sumber belajar. Pembelajaran juga akan berlangsung 

dengan baik jika pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan belajar 

siswa, siswa yang aktif akan mengalami dan  menemukan konsep-konsep yang 

dipelajarinya sendiri. Berbagai sumber belajar serta media yang menarik juga 

akan membantu siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran (Isjoni, 2011:14).  

Berdasarkan temuan Depdiknas dalam Naskah Akademik Kajian 

Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), (2007:8) 

terdapat permasalahan pada pelaksanaan KTSP mata pelajaran IPS yaitu ada 

kecenderungan pemahaman yang salah bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran yang 

cenderung pada hafalan. Guru dalam menerapkan metode pembelajaran IPS lebih 

menekankan pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas siswa. Aktivitas guru 

merupakan segala bentuk kegiatan dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran 
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yang dilakukan oleh guru kurang variatif. Guru hanya terfokus untuk 

menghabiskan materi yang harus diajarkan, sehingga siswa kurang antusias dan 

kurang memahami materi yang dipelajari.  

Permasalahan terhadap pembelajaran IPS juga ditemukan pada siswa 

kelas VB SD N Sekaran 01 Semarang. Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan 

peneliti dengan kolaborator di kelas VB SDN Sekaran 01 Semarang  yang 

dilakukan pada tanggal 6 September 2012, menjumpai permasalahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran  IPS. Pembelajaran IPS berlangsung kurang optimal 

karena guru belum secara maksimal menerapkan model pembelajaran inovatif.  

Ketika proses pembelajaran pada saat materi peninggalan kerajaan Hindhu-Budha 

berlangsung, belum terlihat interaksi yang baik antara guru dan siswa.Pada awal 

sampai akhir pembelajaran guru hanya menjelaskan materi di depan kelas tanpa 

disertai dengan adanya stimulus berupa tanya jawab intensif  yang mampu 

mengakomodir kebutuhan siswa. Guru juga kurang memberikan motivasi kepada 

siswa. Kurangnya pemberian reward kepada siswa juga mengakibatkan tidak 

munculnya minat pada diri siswa. Guru hanya memberikan reward bagi anak 

yang aktif bertanya, sedangkan anak yang duduk diam  tidak pernah diberi reward 

sehingga siswa menjadi cepat jenuh dan mengalihkan perhatiannya pada aktivitas 

lain seperti berbicara dengan teman sebangkunya atau bermain-main dengan alat 

tulisnya.  

Faktor lain yang menyebabkan permasalahan pembelajaran IPS dikelas 

VB SDN Sekaran 01 yaitu media yang digunakan kurang variatif. Media yang 

digunakan hanya berupa gambar peninggalan kerajaan Hindhu-Budha yang 
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dicetak dengan ukuran yang kecil. Hal-hal tersebut menyebabkan siswa kurang 

tertarik dan menjadi cepat jenuh. Penguasaan materi siswa juga tidak optimal 

karena siswa mudah lupa dengan materi yang baru diajarkan. 

Pemaparan mengenai permasalahan pembelajaran IPS di atas, tentunya 

menjadikan kualitas pembelajaran IPS rendah. Kualitas pembelajaran IPS yang 

rendah didukung data dari hasil belajar siswa kelas VB SDN Sekaran 01 pada 

tahun ajaran 2012/2013 yang  menunjukkan hasil yang kurang optimal. Hal ini 

terlihat dengan banyaknya siswa yang mendapat nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah yaitu 65. Data tersebut 

menunjukkan nilai terendah siswa adalah sebesar 43 dan  nilai tertinggi 80, serta 

sebagian besar siswa lainnya mendapatkan nilai sekitar 70-an dengan rata-rata 

kelas 64,12. Dari 25 siswa terdapat 13 siswa yang nilainya di bawah KKM. Selain 

itu, dari data dokumen study yang tertulis pada hasil rapor tahun 2011 

menunjukkan adanya hambatan dalam pembelajaran IPS. Melihat data hasil 

belajar IPS tersebut, tentunya perlu sekali untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS.  

Berdasarkan kondisi di atas, pada tanggal 9 September 2012 peneliti 

bersama kolaborator berinisiatif mencari suatu pemecahan masalah yang 

bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan meningkatkan 

antusiasme dan aktivitas siswa dalam pembelajaran, serta meningkatkan 

keterampilan guru. Salah satu model pembelajaran yang dipandang kondusif dapat 

meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah model pembelajaran Quantum 

Teaching. Quantum Teaching dalam pembelajaran merupakan interaksi yang 
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terjadi di dalam kelas antara siswa dengan lingkungan belajar yang efektif. 

(DePorter, 2010:35). 

Kualitas pembelajaran IPS dapat  meningkat apabila dalam 

pembelajarannya menerapkan model Quantum teaching. Hal tersebut disebabkan 

karena model pembelajaran Quantum Teaching menguraikan beberapa metode 

atau cara-cara baru yang akan lebih memudahkan dalam melakukan proses belajar 

mengajar lewat pemaduan seni dan pencapaian-pencapaian yang terarah. Quantum 

Teaching merangkaikan yang paling baik dari yang terbaik menjadi sebuah paket 

multisensori, multi kecerdasan, dan cocok dengan otak, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kemampuan guru untuk dapat merangsang anak untuk berprestasi. 

Model pembelajaran ini mempunyai ciri khas yang menjadi suatu keunggulan 

tersendiri, ciri khas tersebut diantaranya: 1) adanya unsur demokrasi dalam 

pengajaran. 2) adanya kepuasan dalam diri anak. 3) adanya unsur pemantapan 

dalam penguasaan materi atau suatu keterampilan yang diajarkan. 4) adanya unsur 

kemampuan pada seorang guru dalam merumuskan temuan yang dihasilkan si 

anak dalam bentuk konsep, teori, model, dan sebagainya (A‟la, 2010: 41). 

Pembelajaran IPS akan lebih berhasil apabila dalam menerapkan model 

pembelajaran Quantum Teaching, juga didukung oleh multimedia Interaktif. 

Multimedia interaktif itu sendiri adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan 

alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Penggunaan teknologi 

multimedia interaktif akan mampu membawa kita kepada situasi belajar learning 

with effort akan digantikan dengan learning with fun. Jadi proses pembelajaran 
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yang menyenangkan, kreatif, dan tidak membosankan menjadi pilihan para guru  

(Rusman, 2011:335). 

Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa model Quantum 

Teaching dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti halnya penelitian 

yang dilakukan oleh Ketsia Galanggoga pada tahun 2011, dengan judul penelitian 

“Penerapan Model Quantum Teaching Rancangan Tandur untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV Mata Pelajaran IPS di SDN Madyopuro 2 Kota 

Malang”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari 

siklus I menuju siklus II, yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai pada siklus I 

sebesar 57,44 dan meningkat menjadi 76,11 pada siklus II. Selanjutnya penelitian 

mengenai pembelajaran dengan menggunakan Multimedia Interaktif, juga pernah 

dilakukan oleh Neny Triana Wulandari pada tahun 2012 dengan judul penelitian 

“Pengembangan Multimedia Interaktif  IPS Kelas IV SD Karangwuni” . Dari hasil 

pengembangan multimedia pembelajaran IPS ini menunjukan adanya peningkatan 

pencapaian hasil belajar IPS siswa, berdasarkan acuan standar KKM yang 

ditentukan, di mana hasil dari pre-test sebesar 83,4% meningkat menjadi 96% 

pada hasil post-test-nya. Hasil tersebut menunjukan bahwa produk hasil 

pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPS ini layak digunakan 

sebagai media pembelajaran untuk mendukung dan meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV di Sekolah Dasar. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Quantum Teaching dengan Multimedia 

Interaktif, akan digunakan dalam penelitian ini.  
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Adapun manfaat paling esensial dalam penelitian ini adalah peningkatan 

proses kegiatan pembelajaran IPS yang ditandai dengan tingginya aktivitas siswa 

dan keterampilan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut terlihat 

ketika proses pembelajaran dengan model Quantum Teaching, partisipasi siswa 

lebih tinggi karena siswa dibentuk berkelompok untuk melaksanakan diskusi 

terhadap materi IPS seperti halnya pada materi peristiwa proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Selain itu, Quantum Teaching lebih menuntut kreativitas guru dalam 

menciptakan variasi pengelolaan pembelajaran IPS untuk menstimulus keinginan 

bawaan siswa untuk belajar IPS dalam materi proklamasi khususnya, sehingga 

guru terbiasa untuk berpikir kreatif di setiap harinya.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil 

judul penelitian yaitu ”Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model 

Quantum teaching dengan Multimedia Interaktif  Siswa Kelas VB SDN Sekaran 

01 Semarang”. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN 

MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Apakah model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

multimedia interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas 

VB SD N Sekaran 01 Semarang? 
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Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Apakah model pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS di kelas VB 

SDN Sekaran 01? 

2) Apakah model pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VB SDN 

Sekaran 01? 

3) Apakah model Pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif 

dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPS di kelas VB SDN 

Sekaran 01? 

 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

  Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, penulis melaksanakan 

penelitian tindakan kelas melalui penerapan model Quantum Teaching dengan 

multimedia interaktif. 

  Quantum Teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dengan 

cara menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui 

interaksi yang terjadi di dalam kelas. Adapun kerangka yang dimiliki oleh 

Quantum Teaching adalah kerangka “TANDUR” yang dijelaskan sebagai berikut: 

1.2.2.1. Tumbuhkan 

Tumbuhkan minat dengan memuaskan “Apakah manfaatnya 

bagiku”(AMBAK), dan manfaatkan kehidupan pelajar. 
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1.2.2.2. Alami  

  Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti 

semua pelajar 

1.2.2.3. Namai  

  Sediakan kata kunci, konsep, modul, rumus, strategi, sebuah “masukan”. 

1.2.2.4. Demonstrasikan 

  Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk “menunjukkan bahwa mereka 

tahu”. Dalam hal ini, siswa diminta mempersentasikan hasil diskusi. 

1.2.2.5. Ulangi 

  Tunjukkan pelajar cara-cara mengulang materi dan menegaskan, “Aku 

tahu bahwa aku memang tahu ini. 

1.2.2.6. Rayakan 

  Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan 

keterampilan dan ilmu pengetahuan (Deporter, 2010:39) 

  Sedangkan dalam pembelajaran Quantum Teaching dengan bantuan 

multimedia interaktif, maka langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai 

berikut: 

1.2.2.1. Guru menyiapkan rancangan pembelajaran Quantum Teaching dengan 

multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini berupa pertanyaan- 

interaktif dalam media laptop. 

1.2.2.2. Guru menyampaikan Apersepsi untuk memunculkan “AMBAK” dengan 

tayangan video, gambar atau pertanyaan (Tumbuh). 
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1.2.2.3. Guru membentuk siswa berkelompok untuk berdiskusi dalam penemuan 

konsep (Alami). 

1.2.2.4. Guru membuat strategi dengan memunculkan gambar, video ataupun 

jembatan keledai untuk memberi stimulus kepada siswa dalam 

menemukan suatu konsep dari materi yang didiskusikan (Namai). 

1.2.2.5. Siswa mendemonstrasikan hasil diskusi di depan kelas (Demonstrasikan) 

1.2.2.6. Guru menayangkan sebuah pertanyaan mengenai materi proklamasi 

melalui multimedia interaktif untuk mengulang materi yang sudah 

mereka diskusikan (Ulangi). 

1.2.2.7. Guru memberikan reward bagi siswa yang telah berhasil menyelesaikan 

tugasnya (Rayakan). 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut:  

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VB 

SDN Sekaran 01 melalui model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

Multimedia Interaktif 

1.3.2.  Tujuan khusus 

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif di kelas VB 

SDN Sekaran 01 
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2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif di kelas VB 

SDN Sekaran 01 

3) Meningkatkan  hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif di kelas VB 

SDN Sekaran 01 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN  

  Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, adapaun penjelasannya sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian  ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa 

konsep pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif sebagai 

bahan referensi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi umumnya 

serta dapat menambah kajian mengenai hasil pembelajaran IPS. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Manfaat bagi siswa 

 Manfaat bagi siswa dalam penelitian ini adalah dapat meningkatkan 

pemahaman siswa mengenai materi-materi IPS, menumbuhkan minat belajar 

sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat.  
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1.4.2.2. Manfaat bagi guru 

Manfaat bagi guru adalah dapat menambah wawasan mengenai inovasi 

pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum, sehingga mempermudah guru dalam  

mengatasi  permasalahan pembelajaran IPS di kelas.  

1.4.2.3.Manfaat bagi sekolah 

Manfaat bagi sekolah adalah dapat dijadikan sebagai motivasi terhadap 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pula pada 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.   KAJIAN TEORI 

2.1.1.  Hakekat Belajar dan Pembelajaran 

Aktivitas belajar memang tidak akan pernah lepas dari kebutuhan kita 

sehari-hari. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

(ke arah positif) secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Namun perubahan yang terjadi dalam aspek-

aspek kematangan, pertumbuhan, dan perkembangbiakan tidak termasuk 

perubahan dari pengertian belajar (Daryanto, 2010:2). 

Pendapat lain mengatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas yang 

dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Aktivitas yang 

bersifat psikologis, yaitu aktivitas yang merupakan proses mental misalnya 

berpikir, menyimpulkan, atau menyimak. Sedangkan aktivitas yang bersifat 

fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan proses penerapan misalnya kegiatan 

praktik, apresiasi, dan latihan (Rusman dkk, 2011:7). 

Sedangkan Baharuddin (2007:11), menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan 

sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Dengan demikian, 
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belajar tidak hanya dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pelajar saja. 

Namun aktivitas yang dialami seluruh manusia di dunia ini.  

Jadi, dari pendapat para ahli di atas dapat dikatakan, bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku secara keseluruhan yang 

didapatkan dari pengalaman, perubahan ini bersifat terus menerus. Selain itu 

belajar juga merupakan proses seseorang untuk memahami sesuatu dari tidak bisa, 

menjadi bisa karena adanya suatu stimulus dan akhirnya menghasilkan suatu 

respons. Dalam penelitian ini, belajar yang dimaksudkan adalah proses perubahan 

tingkah laku siswa dimana sebelumnya siswa tidak mengetahui materi peristiwa 

proklamasi pada pembelajaran IPS, kemudian melalui proses belajar-mengajar 

menyebabkan siswa akhirnya mampu memahami materi proklamasi tersebut.  

Berbeda dengan konsep belajar, pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. 

Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak yaitu siswa sebagai pembelajar dan 

guru sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran, yang terpenting adalah terjadinya 

proses belajar (Susilana, 2009:1).  

Selanjutnya  Isjoni (2009 : 14), menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Hal tersebut 

diartikan bahwasanya aktivitas apapun yang dilakukan siswa baik itu berupa fisik 

ataupun mental merupakan inti utama dari pembelajaran. Pembelajaran pada 

dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan 

kegiatan belajar. Kegiatan belajar tersebut merupakan transfer ilmu dari guru yang 
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memberikan stimulus berupa materi proklamasi kemerdekaan dalam mata 

pelajaran IPS sehingga nantinya siswa akan memberikan respon berupa 

pengetahuan mengenai materi yang sudah diajarkan. Pembelajaran merupakan 

suatu wadah bagi peserta didik dan pendidik untuk menuangkan segala kegiatan 

belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Anitah  (2009: 1.18) pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku berupa peningkatan intelektual, kematangan mental dan 

perubahan sikap ke arah positif  dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi 

hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku si belajar. Jadi, diharapkan 

dengan stimulus yang diberikan oleh guru, siswa akan merespon dengan baik 

stimulus tersebut sehingga tujuan dari kegiatan belajar akan tercapai maksimal. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dengan peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam proses komunikasi itu dapat 

dilakukan secara verbal, dan dapat pula secara nonverbal, seperti penggunaan 

media komputer dalam pembelajaran. Esensi pembelajaran adalah ditandai oleh 

serangkaian kegiatan komunikasi.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi 

siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar   

sehingga dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. 

Tidak hanya itu, adanya proses pembelajaran ditandai juga dengan perubahan 

tingkah laku yang dialami siswa akibat interaksi dan komunikasi siswa dengan 

komponen di lingkungan sekitarnya. Lingkungan belajar merupakan suatu sistem 
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yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. 

Semua unsur atau komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan 

semuanya berfungsi dengan berorientasi pada tujuan. 

Dalam penelitian ini, proses pembelajaran ditandai dengan interaksi guru 

ketika memberikan stimulus berupa materi peristiwa proklamasi yang sudah 

dirancang dengan komponen lingkungan belajar sehingga akan timbul respon dari 

siswa berupa kegiatan belajar memahami konsep berupa stimulus-stimulus yang 

diberikan oleh guru. 

2.1.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar dan Pembelajaran 

  Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil 

belajar adalah kondisi internal dan eksternal peserta didik. Kondisi internal 

mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh. Kondisi psikis, seperti 

kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial, seperti kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, kesempurnaan dan kualitas 

kondisi internal yang dimiliki oleh peserta didikakan berpengaruh terhadap 

kesiapan, proses, dan hasil belajar. Peserta didik yang mengalami kelemahan 

dibidang fisik akan mengalami kesulitan dan hambatan ketika proses 

pembelajaran. Peserta didik yang bermotivasi rendah juga kan mengalami 

kesulitan dalam mempersiapkan diri dalam memulai belajar. Faktor-faktor 

internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar 

sebelumnya, dan perkembangan.  

  Sama kompleksnya pada kondisi internal adalah kondisi eksternal yang 

ada di lingkungan peserta didik. Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan 
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tingkat kesulitan materi belajar yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, 

dan hasil belajar (Anitah, 2009:1.9).  

2.1.1.2. Teori Belajar yang Mendasari Penelitian 

2.1.1.2.1.Teori Belajar Behavioristik 

Teori belajar behavioristik mengatakan bahwa yang terpenting dalam 

proses belajar adalah stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, apa yang 

terjadi diantara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan, 

karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur.  Yang dapat diamati hanyalah 

stimulus dan respon.  Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru (stimulus) dan 

apa yang dihasilkan siswa (respon), semuanya harus dapat diamati dan diukur.  

Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal 

yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. 

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor 

penguatan (reinforcement). Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat 

timbulnya respon.  Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka 

respon akan semakin kuat, begitu juga bila penguatan dikurangi (negative 

reinforcement) responpun akan tetap dikuatkan (Slavin, 2010:143). Apabila kita 

tinjau model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, sangat bertalian 

erat dengan teori belajar behavioristik. Dalam Quantum Teaching, yang terpenting 

adalah bagaimana guru mampu menciptakan “AMBAK” untuk siswa (stimulus), 

dan dengan stimulus yang diberikan guru tersebut, siswa akhirnya memberikan 

respon dengan menunjukkan aktivitasnya dalam kegiatan pembelajaran. Selain 



18 

 

 

 

itu, dalam Quantum Teaching terdapat sintaks “Rayakan” yang termasuk dalam 

penguatan di mana hal tersebut turut menguatkan timbulnya respons. 

2.1.1.2.1.Teori Belajar Humanistik 

Menurut Abraham hal yang terpenting dalam melihat manusia adalah 

potensi yang dimilikinya. Teori Belajar Humanistik merupakan suatu teori dalam 

pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta 

peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Salah satu ide yang 

penting dalam pendidikan humanistik adalah siswa harus mempunyai kemampuan 

untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar. Aliran humanistik 

memandang bahwa belajar bukan sekadar pengembangan kualitas kognitif saja, 

melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan 

seluruh bagian atau domain yang ada. Domain-domain tersebut meliputi domain 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendekatan humanistik 

dalam pembelajaran menekankan pentingnya perasaan, komunikasi yang terbuka 

dan nilai-nilai yang dimiliki siswa (Baharuddin, 2010:142).  

Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama 

proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan. Peran guru dalam 

pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa sedangkan 

guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan 

siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi 

siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. 

Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang 

bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan 
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sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, 

berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri 

secara bertanggungjawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar 

aturan, norma, disiplin atau etika yang berlaku (Hamalik, 2010:37). 

Dari uraian mengenai teori humanistik di atas, bila kita hubungkan 

dengan penelitian ini maka model pembelajaran Quantum Teaching yang 

digunakan sangat sesuai dengan teori humanistik ini. Dalam pembelajaran guru 

memfokuskan pada karakterisitik peserta didik. Pembelajaran dititikberatkan pada 

aktivitas diri siswa sehingga setiap individu peserta didik diberi kebebasan 

berinteraksi dengan siswa lain, guru maupun dengan sumber belajar yang 

digunakan. 

 

2.1.2.  Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. 

Secara definitif  efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, yang dimaksud efektivitas 

belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran 

(Daryanto, 2011:54). 

Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi komunikasi 

antara sumber belajar, guru, dan siswa. Interaksi tersebut dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media, di mana 
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sebelumnya telah menentukan model pembelajaran yang akan diterapkan 

(Rusman,  2011:16). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah suatu tingkat keberhasilan untuk suatu pencapaian tujuan dalam proses 

memfasilitasi dan mengorganisir lingkungan bagi peserta didik. Pencapaian tujuan 

tersebut meliputi 3 ranah pendidikan yaitu berupa peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan pengembangan sikap (pengalaman) melalui proses pembelajaran 

berupa interaksi antara seluruh komponen pembelajaran. 

Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku 

pembelajaran guru (teacher’s behavior), perilaku dan dampak belajar siswa 

(student’s behavior), iklim pembelajaran (learning climate), materi pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Keenam indikator tersebut 

mempunyai peran vital agar tercapainya kualitas pembelajaran (Depdiknas, 

2004:7).  

Perilaku pembelajaran pendidik dapat dilihat dari kinerja guru seperti 

membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar. Menjadi seorang 

pendidik haruslah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berorientasi 

pada kebutuhan siswa, untuk itu seorang guru harus menguasai displin ilmu serta 

mempunyai kepribadian dan keprofesionalan sebagai pendidik. Akibat dari 

perilaku pendidik di atas adalah terbentuknya perilaku dan dampak belajar siswa, 

jika seorang guru mempunyai keprofesionalan dan kepribadian yang baik, 

tentunya siswa akan terpengaruh positif oleh perilaku pendidik tersebut. Namun 

tidak hanya itu, selain karena faktor pendidik, iklim pembelajaran yang di 
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dalamnya mencakup suasana kelas yang kondusif dan perwujudan nilai serta 

semangat ketauladanan dan kreativitas pendidik akan semakin menggairahkan 

siswa dalam proses pembelajaran.  

Materi yang berkualitas pun akan memberikan sumbangsih bagi kualitas 

pembelajaran. Dengan penyampaian materi yang didukung oleh sebuah media 

yang berkualitas akan semakin mempercepat pencapaian sebuah tujuan 

pembelajaran yang sudah dirancang dalam suatu sistem pembelajaran. Efektivitas 

belajar juga dapat mendukung adanya kualitas pembelajaran. Menurut Daryanto 

(2011:54), aspek-aspek efektivitas belajar diantaranya peningkatan pengetahuan, 

peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, kemampuan adaptasi, 

peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi, dan peningkatan interaksi kultural. 

Aspek-aspek efektivitas belajar ini mempunyai peran penting dalam menciptakan 

suatu kualitas yang baik. 

Dalam penelitian ini, indikator kualitas pembelajaran yang akan diteliti 

adalah keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Dalam ketiga indikator 

ini sudah mencakup 6 indikator kualitas pembelajaran yang sudah disebutkan. 

Indikator perilaku guru, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran termasuk dalam variabel keterampilan guru, sedangkan untuk 

perilaku siswa dan iklim pembelajaran termasuk dalam variabel aktivitas siswa. 

Dari kedua variabel tersebut akan bermuara pada hasil belajar yang merupakan 

hasil penilaian dari  keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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2.1.3.  Keterampilan Guru Sebagai Faktor Pendukung Kualitas 

Pembelajaran 

  Mengajar merupakan salah satu komponen dari kompetensi-kompetensi 

guru, dan setiap guru harus menguasainya serta terampil melaksanakan kegiatan 

mengajar tersebut. Dalam mengajar, guru berhadapan dengan sekelompok siswa 

di mana mereka adalah makhluk hidup yang memerlukan bimbingan dan 

pembinaan untuk menuju kedewasaan. Dapat dijabarkan di sini bahwasanya 

mengajar adalah usaha untuk mengorganisasikan lingkungan dalam hubungannya 

dengan anak didik dan bahan pengajaran (Daryanto, 2010:159). 

Tugas mengajar adalah pekerjaan khusus yang dilakukan oleh guru atau 

dosen. Pekerjaan ini berwujud rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dengan melaksanakan proses mengatur dan mengorganisasi kegiatan belajar 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. 

Keberhasilan mengajar, selain ditentukan oleh faktor kemampuan, 

motivasi, dan keaktifan siswa dalam belajar serta kelengkapan 

fasilitas/lingkungan belajar, juga akan banyak bergantung pada kemampuan guru 

dalam mengembangkan berbagai keterampilan dasar mengajar.  

Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang 

menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan 

terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan 

pembelajaran secara lebih efektif. Keterampilan dasar mengajar bersifat generik, 

yang berarti bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua guru, baik guru 

TK, SD, SMP, SMA maupun dosen di perguruan tinggi. Dengan pemahaman dan 
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kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar secara utuh dan 

terintegrasi, guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Sehubungan dengan pelaksanaan pengajaran, ada 8 keterampilan dasar 

mengajar, sebagai berikut: 

2.1.3.1. Keterampilan menjelaskan 

Penjelasan diperlukan karena tidak terdapat dalam buku, guru harus 

menuturkan secara lisan. Hal ini berarti menyebabkan guru dituntut mampu 

menjelaskan. Untuk menyampaikan bahan pelajaran yang terkait dengan 

hubungan antarkonsep, guru perlu menjelaskan secara runtut dan runut. 

Menyadari akan banyaknya peristiwa belajar mengajar yang menuntut guru untuk 

dapat menjelaskan, maka keterampilan menjelaskan merupakan dasar 

keterampilan mengajar yang harus dikuasai guru. Menjelaskan pada dasarnya 

adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran. Komponen-

komponen keterampilan menjelaskan adalah: 1) orientasi/pengarahan. 2) bahasa 

yang sederhana. 3) contoh yang baik dan sesuai. 4) struktur yang jelas dengan 

penekanan pada pokok-pokok. 5) variasi dalam penyajian. 6) latihan dan umpan 

balik. 

2.1.3.2. Keterampilan bertanya 

  Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri sebab pada 

umumnya guru dalam pengajarannya melibatkan tanya jawab. Hampir seluruh 

proses evaluasi, pengukuran, penilaian, pengujian dilakukan melalui pertanyaan. 

Dalam proses belajar mengajar, bertanya memegang peranan penting sebab 
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pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. 

Komponen keterampilan bertanya akan berpengaruh baik terhadap 

pemahaman siswa. Komponen bertanya yang harus diperhatikan diantaranya 

adalah: 1) kejelasan dan kaitan pertanyaan. 2) kecepatan dan selang waktu. 3) arah 

dan distribusi penunjukan(penyebaran). 4) teknik penguatan. 5) teknik menuntun. 

6) teknik menggali. 7) pemusatan. 8) pindah gilir. 9) pemberian waktu berpikir.  

2.1.3.3. Keterampilan menggunakan variasi 

Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru di 

dalam menggunakan bermacam kemampuan untuk mewujudkan tujuan belajar 

siswa sekaligus mengatasi kebosanan dan menimbulkan minat, gairah, dan 

aktivitas belajar yang efektif. Guru harus pandai-pandai dalam menggunakan seni 

mengajar situasi dengan mengubah gaya mengajar, menggunakan media 

pembelajaran atau mengubah pola interaksi dengan maksud menciptakan suasana 

pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

Variasi gaya mengajar meliputi beberapa komponen keterampilan. 

Komponen keterampilan gaya mengajar mencakup beberapa hal seperti variasi 

suara guru, variasi mimik dan gestural, perubahan posisi, kesenyapan, pemusatan 

perhatian, serta kontak pandang. Sedangkan variasi media pengajaran dapat 

dilakukan guru dengan memilih media dan bahan pembelajaran yang dapat dilihat 

seperti sketsa dan gambar atau komputer, dapat didengar seperti penggunaan 

rekaman, dan penggunaan variasi media yang dapat diraba dan dimanipulasi 
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seperti tiruan benda atau pengamatan langsung. Untuk variasi pola interaksi dan 

kegiatan dapat dilakukan dengan kegiatan klasikal dan kelompok kecil. 

2.1.3.4.Keterampilan memberi penguatan 

Keterampilan memberikan penguatan perlu mendapat perhatian, sebab 

respons positif adalah penghargaan yang diberikan guru karena siswa 

menunjukkan perilaku positif. Siswa yang berprestasi akan mempertahankan 

prestasinya manakala guru memberikan penghargaan atas prestasi tersebut. 

Bahkan dengan penghargaan yang diberikan guru, timbul motivasi kuat untuk 

meningkatkan prestasi. Memberikan penguatan dalam kegiatan belajar mengajar 

diartikan pula sebagi respons terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut.  

Beberapa komponen yang perlu dipahami dan dikuasai oleh calon guru 

atau guru,agar ia dapat memberikan penguatan secara bijaksana dan sistemis 

adalah: 1) penguatan verbal. 2) penguatan gestural. 3) penguatan dengan cara 

mendekati anak. 4) penguatan dengan sentuhan. 5) penguatan dengan kegiatan 

menyenangkan. 6) penguatan berupa simbol atau benda. 7) penguatan tak penuh. 

2.1.3.5.Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha diberikan guru untuk 

mengkondisikan mental siswa agar siap dalam menerima pelajaran. Dalam  

membuka pelajaran, siswa harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan 

langkah-langkah yang akan ditempuh. Komponen keterampilan membuka 

pelajaran diantaranya: 1) membangkitkan minat siswa. 2) menimbulkan motivasi. 

3) memberi acuan atau struktur. 4) menunjukkan kaitan.  
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Keterampilan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam 

mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru dapat 

menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan 

tingkat keberhasilan guru dalam pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan guru 

dalam menutup pelajaran antara lain: 1) meninjau kembali. 2) mengevaluasi. 3) 

memberi dorongan psikologi atau sosial.       

2.1.3.6.Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru 

melayani kegiatan siswa dalam belajar secara kelompok dengan jumlah siswa 

berkisar antara 3-5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. 

Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual 

adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan 

waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-

tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual siswa.  

Komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi 

kelompok yaitu:  1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

dengan cara merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi. 

2) memperjelas masalah untuk menghindari kesalahpahaman. 3) menganalisis 

pandangan siswa. 4) meningkatkan urunan siswa dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang menentang. 5) memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi. 6) menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi 

(Sardiman, 2011:101).  
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2.1.3.7. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam 

mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. 

Kemampuan ini erat kaitannya dengan kemampuan guru untuk menciptakan  

kondisi yang menguntungkan, menyenangkan siswa dan penciptaan disiplin 

belajar secara sehat. 

Komponen dalam mengelola kelas menurut Rusman (2011:90) dapat 

dijabarkan sebagi berikut: 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal seperti pemusatan perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran, menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan 

perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, memberi 

peringatan. 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian  kondisi belajar yang 

optimal seperti memodifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, dan 

melaksanakan remidial. 

2.1.3.8. Keterampilan membimbing kelompok kecil  

Diskusi kelompok kecil merupakan suatu proses belajar yang dilakukan 

dalam kerjasama kelompok yang bertujuan memecahkan suatu permasalahan, 

mengkaji konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Keterampilan berdiskusi 

sangat penting dilatihkan kepada anak-anak SD. Dengan keterampilan tersebut 

anak-anak akan memiliki kebebasan atau rasa kemerdekaan yang kuat di dalam 

mengemukakan suatu pendapat, sehingga kehidupan belajarnya atau 



28 

 

 

 

kehidupannya kelak akan menjadi lebih maju dan dinamis. Komponen yang perlu 

dikuasai guru dalam membimbing diskusi kelompok yaitu: 1) memusatkan 

perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi dengan cara merumuskan tujuan 

dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi. 2) memperjelas masalah untuk 

menghindari kesalahpahaman. 3) menganalisis pandangan siswa. 4) meningkatkan 

urunan siswa dengan  cara  mengajukan pertanyaan yang menantang. 5) 

memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. 6) menutup diskusi dengan 

membuat rangkuman hasil diskusi (Murni, 2011:71). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa keterampilan mengajar 

guru adalah seperangkat kemampuan/kecakapan guru dalam melatih/membimbing 

aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya berkembang dan 

menyesuaikan diri kepada lingkungan. Keterampilan mengajar guru merupakan 

penilaian berupa tanggapan/pendapat  siswa terhadap kemampuan/kecakapan guru 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Guru juga harus mempunyai delapan  

keterampilan mengajar sehingga dapat menguasai dan mengembangkan proses 

pembelajaran secara optimal. Dengan guru menguasai kedelapan keterampilan 

mengajar tersebut tentunya akan mendorong aktivitas siswa dan mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Secara tidak langsung penguasaan keterampilan dasar 

mengajar guru ini akan berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran IPS di 

mana pemahaman siswa dalam materi IPS khususnya materi peritiwa proklamasi 

Indonesia dapat tercapai dengan baik. Namun keterampilan dasar mengajar di atas 

tidak harus diterapkan dalam satu kali pembelajaran, tetapi bergantung dengan 

penggunaan model pembelajaran.  
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Dalam penelitian ini, peningkatan keterampilan dasar seorang guru agar 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran diamati dalam pembelajaran yang 

menggunakan model Quantum Teaching  dengan  Multimedia Interaktif.  

Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Quantum Teaching  dengan  Multimedia Interaktif yaitu keterampilan membuka 

pelajaran untuk menciptakan “AMBAK”, keterampilan mengajukan variasi 

pertanyaan sehingga dapat menggali pengetahuan siswa, keterampilan 

menjelaskan materi dengan menggunakan multimedia interaktif,  keterampilan 

membimbing kelompok dalam kegiatan diskusi dengan multimedia interaktif, 

keterampilan mengadakan variasi dalam penemuan konsep, keterampilan 

mengelola kelas dalam kegiatan persentasi pembelajaran Quantum Teaching, 

keterampilan memberikan penguatan kepada siswa, dan keterampilan menutup 

pelajaran. 

 

2.1.4. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani 

atau rohani. Aktivitas jasmani yang dimaksud adalah aktivitas yang berkaitan 

dengan kegiatan fisik seseorang, sedangkan aktivitas rohani lebih berkaitan 

dengan mental, moral dan kejiwaan seseorang. Aktivitas siswa selama proses 

belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk 

belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar  (Rohani, 2010: 8). Aktivitas siswa ini akan 
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mempengaruhi proses pembelajaran dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan. 

Diedrich dalam Sardiman (2011: 101 ) menggolongkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut;  

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan. 2) Oral activities, seperti 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 3) Listening activities seperti 

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 4) Writing activities 

seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, puisi. 5) Drawing activities 

seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 6) Motor activities seperti 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, mereparai, bermain, berkebun, 

berternak. 7) Mental activities seperti, menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 8) Emotional activities 

seperti menaruh minat, merasa bosan, bersemangat, bergembira, berani, tenang 

dan gugup. 

Aktivitas siswa merupakan aktivitas fisik/jasmani maupun rohani/mental. 

Dalam kegiatan pembelajaran, aktivitas siswa sangat diperlukan, tanpa adanya 

aktivitas siswa, kegiatan pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. 

Aktifnya siswa dalam pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya 

keinginan siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila 

ditemukan ciri-ciri perilaku sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau 
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mengerjakan tugas serta dapat menjawab pertanyaan. Semua ciri tersebut pada 

dasarnya dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi proses dan segi hasil. 

Hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran 

adalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan 

menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun antar siswa 

itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi meriah dan 

kondusif, di mana masing-masing siswa dapat berpartisipasi menunjukkan 

kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan 

mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang akan 

mengarah pada peningkatan kualitas pembelajaran.  

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas siswa adalah serangkaian 

kegiatan belajar mengajar ataupun suatu proses interaksi antara siswa dengan 

guru, interaksi antar siswa, maupun interaksi siswa dengan sumber belajar, dalam 

proses pembelajaran IPS secara sadar dalam rangka untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Daftar aktivitas siswa tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk 

membuat instrumen untuk mengukur aktivitas siswa juga menentukan deskriptor 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model Quantum Teaching dan 

multimedia interaktif. 

Indikator aktivitas siswa dalam penelitian pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif yaitu 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (emotional activities, visual 

activities), partisipasi siswa dalam penciptaan “AMBAK” (visual activities, 
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listening activities, dan oral activities), siswa melakukan diskusi kelompok (oral 

activities, listening activities, emotional activities, writing activities, mental 

activities), menemukan konsep dari hasil diskusi kelompok (writing activities), 

mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok(emotional, activities, mental 

activities, listening activities, visual activities), menyimpulkan hasil pembelajaran 

(oral activities, mental activities), dan mengerjakan soal evaluasi (oral activities 

dan writing activities). 

 

2.1.5. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah 

melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Sudjana, 

2004:22).  

Sedangkan Anitah (2009:2.19) menjelaskan bahwa hasil belajar 

merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam  belajar. 

Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar 

haruslah menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang 

baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari.  

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

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pada pemikiran 

Gagne dalam Suprijono(2009:5), hasil belajar berupa: 
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1) Infomasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

4) Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku. 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi belajar dari 

Bloom dalam (Poerwanti, 2008:28-30) yang secara garis besar membaginya 

menjadi 3 ranah, yakni kognitif, afektif dan ranah psikomotorik.  

1) Ranah kognitif 

 Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori: pengetahuan/ingatan, 

pemahaman, penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi. 
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2) Ranah afektif 

 Berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil belajar yang 

paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misal wawancara, 

angket, dan lembar observasi sikap. 

3) Ranah psikomotor  

 Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. Penjabaran ranah 

psikomotor ini sangat sukar karena sering kali tumpang tindih dengan ranah 

kognitif dan afektif. Instrumen penilaian yang dikembangkan biasanya 

menggunakan lembar observasi unjuk kerja. 

  Dalam penelitian ini, penilaian hasil belajar siswa mengacu pada 3 ranah 

yang sudah dijelaskan di atas. Penilaian dari masing-masing ranah mempunyai 

persentase yang sudah disesuaikan dengan materi peritiwa sekitar proklamasi 

yang akan disampaikan. Persentase tersebut adalah ranah kognitif 50%, ranah 

afektif 25%, dan ranah psikomotorik 25%. Hal tersebut dikarenakan, dalam materi 

IPS yang akan disampaikan, penilaian terhadap kemampuan kognitif siswa perlu 

ditonjolkan. 

Penilaian terhadap hasil belajar siswa mutlak menjadi kewajiban seorang 

guru. Dikatakan sebagai kewajiban bagi setiap guru karena pada akhirnya guru 

harus memberikan informasi kepada lembaga atau siswanya, bagaimana dan 

sampai mana penguasaan dan keterampilan yang telah dicapainya. Setelah guru 

melakukan pengukuran yang didapatkan dari nilai hasil ulangan misalnya, guru 
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membandingkan nilai hasil pengukuran tersebut dengan suatu kriteria 

keberhasilan (Uno, 2011:190).  

Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam 

suatu kompetensi dasar berkisar antara 0% -100%. Kriteria ideal untuk masing-

masing indikator minimal 75%. Namun satuan pendidikan dapat menetapkan 

kriteria atau tingkat pencapaian indikator, apakah 50 %, 60% atau 70%. Penetapan 

itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta didik dan 

guru serta ketersediaan prasarana dan sarana. Bagi peserta didik yang belum 

berhasil mencapai kriteria tersebut dapat diberi kesempatan untuk mengikuti 

kegiatan remedial yang berupa tatap muka dengan guru atau diberi kesempatan 

untuk belajar sendiri, kemudian dilakukan evaluasi dengan cara: menjawab 

pertanyaan sesuai dengan topiknya, membuat rangkuman pelajaran, atau 

mengerjakan tugas mengumpulkan data (Chamisijatin, 2008:6.33). 

Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh 

siswa berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam 

bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam 

berbagai aspek kehidupan. Sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah 

laku secara kuantitatif dan kualitatif.  

 

2.1.6.  Hakekat Pembelajaran IPS di SD 

2.1.6.1. Pengertian dan Tujuan IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang diberikan 

dari SD sampai SMP di mana dalam IPS ini terintegrasi berbagai cabang ilmu 
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sosial yang akan mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Menurut Sardjiyo (2008:26) IPS adalah 

bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial 

di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu 

keterpaduan. Maka dari itu, dapat kita lihat bahwasanya IPS erat kaitannya 

dengan fenomena kehidupan kita sehari-hari. Memahami IPS, akan memberikan 

pengalaman kepada kita untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan gejala-gejala 

sosial yang timbul di lingkungan sekitar kita. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan 

Humaniora. Ilmu-Ilmu Sosial mempelajari aspek-aspek kehidupan yang meliputi 

aspek sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi dan politik. Sedangkan 

humaniora meliputi norma, nilai, bahasa, dan seni yang menjadi komponen 

kehidupan masyarakat. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang 

mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan 

sosialnya. Pada tingkat pendidikan dasar, pelajaran ilmu sosial disampaikan 

secara terpadu. Keterpaduan ini berupa penggabungan beberapa bidang ilmu 

sosial menjadi satu mata pelajaran yang disebut Ilmu Pengetahuan Sosial. Mata 

pelajaran IPS juga disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam 

proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Pendidikan IPS bertujuan untuk membina anak didik menjadi warga 

negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian 
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sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk 

merealisasikan tujuan tersebut, maka proses pembelajaran tidak hanya terbatas 

pada aspek-aspek pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotor) saja 

melainkan meliputi juga aspek sikap (afektif) dalam menghayati serta menyadari 

kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, hambatan, dan persaingan 

(Sumaatmadja, dkk 2005:10 ). 

Pendidikan IPS adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu 

sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan 

nasional yang berdasarkan Pancasila. 

Sesuai dengan tujuan IPS menurut Trianto (2010:176) bahwasanya Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 

masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang 

menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program 

pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan dengan baik.  

Sedangkan menurut Sardjiyo (2009:1.28) tujuan pendidikan IPS di SD 

sebagai berikut: 

1) Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupannya kelak dimasyarakat; 
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2) Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan 

menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat; 

3) Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian; 

4) Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan 

keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian 

dari kehidupan tersebut; 

5) Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2.1.6.2. Ruang Lingkup IPS SD 

Ruang lingkup IPS adalah kehidupan sosial manusia di masyarakat. Oleh 

karena itu masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS. Aspek kehidupan 

sosial apa pun yang kita pelajari bersumber dari masyarakat. Dengan demikian, 

masyarakat ini menjadi sumber materi IPS. Materi IPS yang berupa kehidupan 

sosial manusia dengan segala aspek dan permasalahannya tidak selalu dapat kita 

pelajari secara langsung dari sumber utamanya di masyarakat (Sardjiyo, 

2009:1.29). 

Dalam kurikulum yang memuat standar isi, ruang lingkup mata pelajaran 

IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

(1) Manusia, tempat, dan lingkungan. 

(2) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 
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(3) Sistem sosial dan budaya.  

(4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

(BSNP, 2006:575)  

Berdasarkan uraian di atas dapat didefinisikan bahwa ruang lingkup IPS 

adalah kehidupan manusia di masyarakat dalam konteks sosial dengan berbagai 

macam aspek, ruang, dan proses interaksi sosialnya. 

Sebagai program pendidikan, IPS yang layak harus mampu memberikan 

berbagai pengertian yang mendasar, melatih keterampilan serta mengembangkan 

moral yang dibutuhkan agar peserta didik menjadi warga masyarakat yang 

berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 

Ketiga aspek yang dikaji dalam proses pendidikan IPS (memberikan 

berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan serta 

mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan) merupakan karakteristik IPS 

sendiri (Wahab, 2009: 1.24).  

Dalam pembelajaran IPS di SD, seorang guru IPS hendaknya menguasai 

perbedaan konsep-konsep esensial ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial 

sehingga upaya membentuk subjek didik sesuai tujuan pembelajaran IPS dapat 

tercapai. Dalam membentuk subjek didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

IPS, sebelumnya guru harus memperhatikan karaktersiktik siswa SD. Adapun 

karakteristik dari siswa SD tersebut antara lain: 1) senang bermain. 2) senang 

bergerak. 3) senang bekerja dalam kelompok. 4) senang melakukan sesuatu secara 

langsung. 5) anak SD umunya cengeng dan manja. 6) anak sulit memahami 
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pembicaraan orang lain. 7) senang diperhatikan. 8) rasa ingin tahu tinggi (Sardjiyo 

2009:1.30). 

Dengan mengetahui karakteristik di atas, diharapkan guru mampu 

menerapkan suatu model pembelajaran yang cocok dengan siswa usia SD maupun 

dengan materi pembelajarannya. Sehingga tujuan pembelajaran yang sudah 

ditetapkan oleh pendidik itu sendiri dapat tercapai dengan baik.  

2.1.6.3. Materi Pembelajaran IPS di Kelas V 

Materi IPS tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat. Oleh karena 

itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya 

merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Menurut 

Hidayati (2008:1.26), ada lima macam sumber materi IPS, salah satu materi IPS 

adalah sejarah misalnya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia.  

Materi pelajaran IPS selalu berhubungan dengan manusia dan 

permasalahannya. Taneo (2008:1.5) juga mengemukakan bahwasanya  IPS 

berusaha mengintegrasikan materi dari berbagai ilmu sosial dengan menampilkan 

permasalahan sehari-hari masyarakat di lingkungan sosial. IPS merupakan aspek 

penting dari ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan diadaptasikan untuk digunakan 

dalam pengajaran di sekolah.  

Adapun materi IPS kelas tinggi khususnya kelas V meliputi : sejarah, 

kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa; sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan kemajuan teknologi (BSNP, 2006:579-581). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materi IPS adalah 

segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia baik dari masa lampau maupun 
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ketika masa perkembangannya serta aspek kehidupan manusia yang menampilkan 

permasalahan sehari-hari masyarakat di lingkungan  sekitarnya. Apabila dikaitkan 

dengan karakteristik siswa SD, tentunya materi IPS harus disajikan secara 

menarik dalam pembelajaran. Rasa ingin tahu yang menjadi salah satu 

karakteristik siswa SD, dapat kita manfaatkan dengan memberikan konsep baru 

yang menarik dengan mengaitkan pengetahuan yang lama sudah dikuasai siswa. 

Selain itu, dalam pengelolaan pembelajaran IPS akan lebih baik jika materi 

disajikan dengan sebuah permasalahan yang akan didiskusikan dan dicari 

penyelesaiannya dalam kelompok. Dalam penelitian ini, materi mata pelajaran 

IPS yang akan disampaikan adalah KD : menghargai jasa dan peranan para tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan.  

 

2.1.7. Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Model Pembelajaran Quantum Teaching, menguraikan cara-cara baru 

yang memudahkan proses belajar lewat pemaduan seni dan pencapaian yang 

terarah, apapun mata pelajaran yang anda ajarkan. Quantum Teaching 

menawarkan suatu sintesis dari hal-hal yang dicari, cara-cara baru untuk 

memaksimalkan dampak usaha pengajaran melalui perkembangan hubungan, 

penggubahan belajar dan penyampaian kurikulum. Quantum Teaching adalah 

penggubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar 

momen belajar. Interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar efektif yang 

mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat 
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alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi 

orang lain (De Porter, 2010:34). 

A‟la ((2010: 24) menjelaskan, dalam pembelajaran Quantum Teaching 

yang terpenting adalah bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu 

selalu butuh dan ingin terus belajar. Model Quantum Teaching hampir sama 

dengan sebuah simponi, yaitu ada banyak unsur yang menjadi faktor pengalaman 

musik. Unsur itu dibagi menjadi dua kategori yaitu konteks dan isi.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya model Quantum 

Teaching merupakan suatu model pembelajaran yang efektif di mana di dalamnya 

memanfaatkan semua komponen yang ada di dalam lingkungan sehingga muncul 

suatu keterpaduan layaknya simponi, sehingga akan menciptakan kondisi 

pembelajaran yang menyenangkan, aktif serta kreatif. Komponen yang ada dalam 

lingkungan tersebut diantaranya suasana kelas, sarana dan prasarana, musik, 

permainan dan lain sebagainya. Dengan terkemasnya pembelajaran yang 

menyenangkan, maka akan berdampak positif  pada pencapaian tujuan 

pembelajaran yang diharapkan.  

Asas utama Quantum Teaching adalah “Bawalah mereka ke dunia kita, 

dan antarkan dunia kita ke dunia mereka”. Dalam artian apa yang ada dalam diri 

pendidik harus mampu membawa anak didik untuk memahami dan mencoba 

menerapkannya dalam kehidupan. Jika sudah masuk dalam dunia murid maka 

akan lebih mudah untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai 

dengan keinginannya dan mampu membawa mereka untuk tetap belajar (A‟la, 

2010: 27). 
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Quantum Teaching juga memiliki lima prinsip atau kebenaran tetap. 

Serupa dengan Asas Utama, “Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita, Antarkan 

Dunia Kita ke Dunia Mereka”, prinsip-prinsip ini mempengaruhi seluruh aspek 

Quantum Teaching. Prinsip-prinsip tersebut adalah segalanya berbicara, segalanya 

bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha dan jika layak 

dipelajari, maka layak pula dirayakan (De Porter, 2010:36). 

2.1.7.1. Kelebihan Model Quantum Teaching 

Jika seorang guru belum pernah sama sekali mengenal apa itu Quantum 

Teaching, memang akan merasa kesulitan dalam menerapkannya di ruangan 

kelas. Tentunya itu sangat wajar terjadi, sebab tidak semua guru mengenal jauh 

tentang apa itu Quantum Teaching. A‟la (2010: 61) menjelaskan beberapa 

petunjuk yang bisa dimanfaatkan untuk dapat menerapkan Quantum Teaching di 

ruangan kelas. Petunjuk tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Guru wajib memberikan keteladanan sehingga layak menjadi panutan bagi 

peserta didik, berbicaralah yang jujur, jadi pendengar yang baik dan selalu 

gembira. 

2) Guru harus membuat suasana belajar yang menyenangkan/kegembiraan. 

(bangkitnya minat, adanya keterlibatan penuh, serta terciptanya makna, 

pemahaman dan nilai yang membahagiakan pada diri peserta didik) 

3) Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bisa membawa kegembiraan 

4) Guru harus memahami bahwa perasaan dan sikap akan terlibat dan 

berpengaruh yang kuat pada proses belajarnya 
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5) Memutar musik klasik ketika proses pembelajaran. Namun sekali-kali akan 

diputarkan musik instrumental dan bisa diselingi jenis musik lain untuk 

bersenang-senang dan jeda dalam pembelajaran 

6) Sikap guru kepada peserta didik harus selalu memotivasi 

7) Menerapkan 8 kunci keunggulan kedalam rencana pembelajaran yaitu 

integritas, kegagalan awal kesuksesan, bicaralah dengan niat baik, hidup disaat 

ini, komitmen, tanggung jawab, sikap luwes dan fleksibel, keseimbangan. 

Dengan mengimplementasikan petunjuk penggunaan model Quantum 

Teaching, akan dirasakan oleh guru dan siswa beberapa kelebihan model ini. 

Model pembelajaran Quantum Teaching memiliki kelebihan-kelebihan 

diantaranya:  

1) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam model Quantum 

Teaching, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar 

menyesuaikan diri dan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-

masing.  

2) Mengembangkan rasa percaya diri pada siswa. Melalui model ini, juga dapat 

menunjukkan gaya belajar terbaik dari setiap orang, sehingga siswa mampu 

mengoptimalkan cara belajarnya untuk dijadikan pegangan dalam mencapai 

keberhasilan. 

3) Menumbuhkan kreativitas siswa dalam belajar. Model pembelajaran Quantum 

Teaching ini mencoba memberikan siswa kebebasan berekspresi dalam belajar 

sesuai dengan tipe belajar masing-masing dan memasang musik latar untuk 

menciptakan suasana yang santai.  
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4) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam suatu lingkungan yang 

menyenangkan. Melalui pembelajaran yang menyenangkan dapat merangsang 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran, siswa akan lebih aktif 

dalam pembelajaran, misalnya pada pembelajaran Quantum Teaching, siswa 

akan berdiskusi dengan temannya, secara otomatis hal itu akan membuat siswa 

berkomunikasi dengan temannya dan juga dengan guru sehingga akan tercipta 

komunikasi yang multi arah (Deporter, 2010: 115). 

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Quantum Teaching 

merupakan suatu model dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan 

berusaha mengkombinasikan pekerjaan mental yang menekankan dengan fisiologi 

relaks, sehingga siswa merasa gembira dalam belajar yang nantinya melahirkan 

pelajar-pelajar yang istimewa. 

2.1.7.2. Tahapan Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Tahapan ataupun kerangka pembelajaran Quantum Teaching terdiri atas 

6 tahap yang dikenal dengan konsep TANDUR, yaitu: 1) tumbuhkan. 2) alami. 3) 

namai. 4) demonstrasikan. 5) ulangi. 6) rayakan. Berkut penjelasan dari tiap-tiap 

tahap tersebut: 

2.1.7.2.1. Tumbuhkan 

Dalam tahap ini guru ditantang untuk menumbuhkan suasana yang sangat 

menyenangkan dan menggembirakan di hati setiap siswa, dalam suasana relaks, 

tumbuhkan interaksi dengan siswa. Yakinkan kepada siswa mengapa harus 

mempelajari ini dan itu, belajar adalah sebuah kebutuhan siswa, bukan suatu 

keharusan. 
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Melalui tahap ini guru berusaha mengikutsertakan peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Motivasi yang kuat membuat peserta didik lebih tertarik 

untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Tahap tumbuhkan ini bisa 

dilakukan dengan menggali permasalahan yang terkait dengan materi yang akan 

dipelajari, menampilkan suatu gambar atau benda nyata, video, pertanyaan, 

pantomim, lakon pendek dan lucu, drama, serta cerita. 

2.1.7.2.2. Alami  

Pada tahap ini, guru memberi pengalaman kepada siswa, dan 

memanfaatkan hasrat alami otak untuk menjelajah. Strategi yang dapat digunakan 

dalam tahap ini adalah menggunakan jembatan keledai, permainan, dan simulasi. 

Dapat pula memerankan unsur-unsur pelajaran baru dalam bentuk sandiwara. 

Berikan mereka tugas kelompok dan kegiatan yang mengaktifkan pengetahuan 

yang sudah mereka alami.  

2.1.7.2.3. Namai 

Tahap namai merupakan tahap memberikan kata kunci, konsep, model, 

atau rumus atas pengalaman yang telah diperoleh peserta didik. Tahap ini 

digunakan untuk pembahasan pelajaran, termasuk kegiatan yang perlu dilakukan 

oleh peserta didik untuk memahami pelajaran. Pemberian nama setelah 

pengalaman akan menjadikan sesuatu lebih bermakna dan berkesan bagi peserta 

didik. Untuk tahap ini, guru dapat menggunakan strategi dengan menggunakan 

susunan gambar, warna, alat bantu, kertas tulis, dan poster di dinding, dapat pula 

menggunakan jembatan keledai dan metafora.  
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2.1.7.2.4. Demonstrasikan  

Demonstrasi di sini adalah menyediakan kesempatan bagi siswa untuk 

menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sudah mengetahui dan mampu. 

Demonstrasi bisa dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan, penyajian didepan 

kelas, menunjukkan hasil pekerjaan, sandiwara, rap, lagu, penjabaran dalam 

grafik. Dalam hal ini siswa masih boleh bekerja sama dengan temannya, jawaban 

peserta didik kemudian dibahas oleh guru bersama dengan siswa, dan diikuti 

dengan rangkuman. 

2.1.7.2.5. Ulangi 

Pengulangan akan memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa 

percaya diri bahwa peserta didik memang sudah menguasai. Semakin dilakukan 

pengulangan, maka pengetahuan akan semakin mendalam.  

Pengulangan dapat dilakukan dengan menegaskan kembali pokok materi 

pelajaran, memberi kesempatan peserta didik untuk mengulangi pelajaran dengan 

teman atau melalui latihan soal. Tetapi juga bisa melalui penugasan kepada 

peserta didik untuk menyusun laporan mengenai apa yang baru saja dilakukan 

termasuk penguasaannya atas materi pelajaran. Tahapan ini dijadikan umpan balik 

bagi guru untuk mengetahui kemajuan siswa.  

2.1.7.2.6. Rayakan  

Setiap hasil yang telah dikerjakan peserta didik menuntut adanya 

pengakuan ataupun penghargaan. Hal ini merupakan suatu motivasi bagi peserta 

didik untuk lebih banyak mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Dalam tahap 

ini, berisi suatu penghargaan kepada peserta didik karena sudah menyelesaikan 
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tugas, usaha, partisipasi terhadap suatu pemerolehan keterampilan serta 

pengetahuan. Dalam tahap ini strategi yang mungkin dapat digunakan adalah 

dengan pujian, bernyanyi bersama, pamer pada pengunjung serta pesta kelas (De 

Porter, 2010: 128-136) 

 

2.1.8. Multimedia Interaktif Sebagai Media Pembelajaran yang Menarik 

Media berasal dari Bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 

medium yang berarti perantara yang dipakai untuk menunjukkan alat komunikasi. 

Secara harfiah media diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah 

film, televisi, diagram, media cetak, instruktur, dan lain sebagainya. Contoh 

beberapa media tersebut dapat dijadikan sebagai media pembelajaran (Sardiman, 

2002:6). 

Media pembelajaran merupakan wadah dari pesan, materi yang ingin 

disampaikan adalah pesan pembelajaran, sedangkan tujuan yang ingin dicapai 

adalah proses pembelajaran. Selanjutnya penggunaan media secara kreatif akan 

memperbesar kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih banyak, menyerap apa 

yang dipelajarinya lebih baik dan meningkatkan penampilan dalam melakukan 

keterampilan sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran (Susilana, 2009:7).  

Sedangkan, Indriana (2011: 15), menjelaskan bahwa media merupakan 

alat bantu yang sangat bermanfaat bagi peserta didik dan pendidik dalam proses 

belajar mengajar. Dengan adanya media pengajaran, peran guru menjadi semakin 

luas. Sedangkan anak didik akan terbantu untuk belajar dengan lebih baik, serta 
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terangsang untuk memahami subjek yang tengah diajarkan dalam bentuk 

komunikasi penyampaian pesan yang lebih efektif dan efisien.  

Dari definisi yang telah diuraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala alat pembelajaran yang digunakan guru sebagai 

perantara untuk menyampaikan pesan instruksional dalam proses belajar mengajar 

sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Dengan adanya 

media pembelajaran, peran guru menjadi semakin luas. Sedangkan anak didik 

akan terbantu untuk belajar dengan lebih baik, serta terangsang untuk memahami 

subjek yang tengah diajarkan dalam bentuk komunikasi dan penyampaian pesan 

yang lebih efektif dan efisien. 

2.1.8.1. Kualitas Media Pembelajaran 

Menentukan media yang terbaik dalam proses belajar mengajar 

merupakan aspek yang sangat penting, namun membingungkan  bagi para 

pendidik, tapi juga menjadi momen penilaian kreativitas diri pendidik.  

Indriana (2011:28) menjelaskan bahwasanya  dalam memilih media 

untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai 

berikut. 

(1) Kesesuaian dengan tujuan pengajaran, artinya menyesuaikan media 

pengajaran dengan tujuan instruksional umum atau khusus yang ada dalam 

setiap mata pelajaran. Bisa juga disesuaikan dengan tujuan kognitif, afektif 

serta psikomotorik, ataupun dengan standar kompetensi, kompetensi dasar 

dan berbagai indikatornya. 
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(2) Kesesuaian dengan materi yang diajarkan, artinya media pengajaran harus 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan, yakni bahan atau yang akan 

disampaikan dalam proses belajar dan mengajar. Selain itu tingkat kedalaman 

materi pun juga harus menjadi pertimbangan. 

(3) Kesesuaian dengan fasilitas pendukung, kondisi lingkungan dan waktu. 

Betapa pun bagusnya media pengajaran yang digunakan, apabila lingkungan 

dan fasilitas pendukung serta waktu yang ada tidak mendukung maka tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan media tersebut tidak akan tercapai 

dengan baik. 

(4) Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 

(5) Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pengajaran.  

(6) Kesesuaian dengan karakteristik siswa artinya pendidik harus mengetahui 

karakteristik siswa untuk bisa disesuaikan dengan media yang akan 

digunakan dalam proses belajar dan mengajar. 

(7) Kesesuaian dengan teori yang digunakan. Teori sangat menentukan dalam 

pemilihan media. Teori menjadi faktor penting digunakannya suatu media.  

Pemilihan media yang disesuaikan dengan tujuan, materi, serta 

kemampuan dan karakteristik pembelajaran, akan sangat menunjang efisiensi serta 

efektivitas proses dan hasil pembelajaran (Daryanto, 2011:17). 
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Dari uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

media pembelajaran sangat ditentukan dengan bagaimana cara kita sebagai 

pendidik untuk memilih media pembelajaran tersebut. Dalam memilih media 

pembelajaran terdapat patokan-patokan yang harus dipertimbangkan bagi 

pendidik untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu media. Perancangan 

pemilihan media yang sesuai dengan materi, tujuan, serta karakteristik siswa akan 

menambah kualitas suatu media pembelajaran.  

2.1.8.2. Jenis Media Pembelajaran 

Pada dasarnya media yang banyak digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran adalah media komunikasi. Menurut bentuk informasi yang 

digunakan, kita dapat memisahkan dan mengklasifikasikan media penyaji dalam 

lima kelompok besar yaitu media visual diam, media visual gerak, media audio 

visual diam, media audio visual gerak dan media audio (Riyana, 2009:14). 

Terdapat beberapa media yang mampu menyajikan materi pelajaran IPS 

secara menarik dan mudah untuk dipahami, antara lain; buku visual, film, dan 

multimedia interaktif. Tiap-tiap media memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing.  

Buku visual memiliki kelebihan yaitu, praktis karena mudah dibawa-

bawa dan dapat dibaca dimana saja, biaya produksinya pun relatif murah. Tapi 

kekurangannya adalah, hanya satu arah, hanya bisa menampilkan gambar dan 

tulisan.  

Sedangkan media film, memiliki kelebihan yaitu, mampu menampilkan 

video dan audio sehingga akan menarik minat siswa dalam belajar, dan materi 



52 

 

 

 

peristiwa proklamasi dalam pembelajaran IPS yang akan disampaikan mudah 

untuk diserap. Kekurangannya antara lain, biaya produksi yang mahal serta di 

setiap film hanya mampu menyampaikan sedikit materi.  

Multimedia interaktif memiliki kelebihan, mampu menampilkan gambar, 

video, audio, sehingga siswa dapat mudah memahami materi karena informasi 

diserap oleh indera penglihatan dan pendengaran. Selain itu, juga terdapat 

interaktivitas yang memungkinkan siswa terlibat dengan materi yang sedang 

dipelajari. Multimedia interaktif juga dapat memberikan umpan balik (respon) 

secara langsung sehingga konsep yang diterima siswa akan lebih lama terekam 

oleh memori otak siswa.  

Menurut Dale dalam Arsyad (2006:102) kemampuan siswa dalam 

merekam materi dalam otak siswa apabila dalam pembelajaran menggunakan 

media berupa audio adalah sebesar 13%, sedangkan apabila dalam pembelajaran 

guru menggunakan media visual, kemampuan otak siswa dalam merekam sebesar 

75%, dan untuk indra lainnya sebesar 12%. Apabila dikaitkan dengan definisi dari 

multimedia interaktif sendiri, media yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk dalam jenis media yang menggunakan bermacam indera dalam 

penggunaanya, sehingga kemampuan siswa dalam merekam materi dalam otak 

akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan media yang hanya menggunakan 

audio saja ataupun sebaliknya.  

2.1.8.3. Multimedia Interaktif  

Multimedia interaktif sebagai bahan ajar bertujuan untuk memperjelas 

dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, 
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mengefektifkan waktu serta dapat menggairahkan siswa dalam belajar. 

Multimedia adalah suatu media sangat komplek yang menggabungkan beberapa 

unsur media yang melibatkan teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi 

secara terintegrasi (Riyana, 2009:125).  

Jadi dapat dicatatkan bahwa multimedia pembelajaran interaktif 

merupakan suatu aplikasi pembelajaran yang ditujukan untuk menyalurkan pesan 

pembelajaran berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa dalam belajar 

sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali. Dengan 

demikian multimedia pembelajaran interaktif adalah media yang dirancang agar 

siswa dapat belajar secara mandiri, aktif dan terkendali.  

Adanya multimedia pembelajaran interaktif dapat membantu guru untuk 

mendesain pembelajaran secara kreatif. Diharapkan proses pembelajaran menjadi 

inovatif, menarik, lebih interaktif, dan lebih efektif. Kualitas belajar mengajar 

siswa dapat ditingkatkan, proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja 

dan kapan saja dan aktivitas belajar siswa juga dapat ditingkatkan. 

Manfaat tersebut akan diperoleh mengingat terdapat keunggulan dari 

sebuah multimedia pembelajaran interaktif menurut Daryanto (2011:50) sebagai 

berikut: 1) memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata. 2) 

memperkecil benda yang besar yang tidak mungkin dihadirkan disekolah. 3) 

menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat 

atau lambat. 4) menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. 5) menyajikan 

peristiwa yang berbahaya dan.  6) meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 
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Dari uraian manfaat serta keunggulan multimedia interaktif dari para ahli 

di atas, dapat disimpulkan bahwasanya multimedia interaktif  sangat cocok 

dikolaborasikan dengan model pembelajaran Quantum Teaching yang nantinya 

akan memberi stimulus kepada siswa dengan baik. Pembelajaran yang tadinya 

terasa membosankan bagi siswa akan menjadi lebih menarik dengan penyajian 

materi melalui multimedia interaktif.  

Menghasilkan multimedia interaktif yang mampu meningkatkan motivasi 

dan efektivitas hasil belajar bagi penggunanya, maka dalam pengembangan 

multimedia interaktif harus memperhatikan karakteristiknya. Menurut Susilana 

(2009:127) karakteristik multimedia interaktif adalah sebagai berikut: 

(1) Self Instructional, melalui multimedia ini diharapkan seorang pendidik dapat 

dan mampu membelajarkan diri sendiri, tanpa tergantung dari orang lain. 

Sesuai tujuanya bahwa peserta didik mampu belajar mandiri. 

(2) Self Contained, seluruh materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau 

subkompetensi yang dipelajari terdapat dalam suatu modul secara utuh.  

(3) Stand Alone, modul yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar 

lain atau tidak harus digunakan bersama dengan bahan ajar lain. 

(4) Adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut 

dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

fleksibel digunakan diberbagai tempat. 

(5) User Friendly, dalam hal ini model diharapkan memudahkan penggunanya 

sehingga pemakai dapat merespon dan mengakses sesuai keinginan. 
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(6) Representasi isi, materi dalam pembelajaran interaktif diseleksi yang betul 

representatif untuk dibuat pembelajaran interaktif. 

(7) Visualisasi dengan Multimedia, materi dikemas secara multimedia terdapat 

didalamnya teks, animasi, sound dan video sesuai tuntutan materi. Teknologi 

2D dan 3D dengan kombinasi teks akan mendominasi kemasan materi.  

(8) Menggunakan variasi yang menarik dan kualitas yang tinggi, tampilan berupa 

template dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi 

tetapi tetap support untuk setiap spec sistem komputer. 

(9) Tipe-tipe pembelajaran yang bervariasi, seperti tipe pembelajarn tutorial, 

pembelajaran simulasi, pembelajaran permainan, dan pembelajaran latihan. 

(10) Respon pembelajaran dan penguatan, penguatan akan semakin memotivasi 

siswa untuk terus mengikuti pembelajaran interaktif ini. Terakhir adalah 

dapat digunakan secara klasikal atau individual.  

Dengan karakteristik yang dimiliki oleh multimedia interaktif, guru 

mempunyai bekal prasyarat untuk dapat mengembangkan multimedia interaktif 

ini agar dapat berguna dalam menunjang proses belajar mengajar dikelas. 

Perancangan media sangat penting dilakukan agar media yang digunakan benar 

memberikan manfaat dengan baik. 

 

2.1.9. Langkah Pembelajaran Quantum Teaching dengan Multimedia 

Interaktif 

1) Guru menyiapkan rancangan pembelajaran Quantum Teaching dengan 

Multimedia Interaktif. 
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2) Guru menyampaikan Apersepsi untuk memunculkan “AMBAK” dengan 

tayangan video, gambar atau pertanyaan (Tumbuh). AMBAK merupakan 

singkatan dari “apa manfaatnya bagiku?”. 

3) Guru membentuk siswa berkelompok untuk berdiskusi dalam penemuan 

konsep materi proklamasi kemerdekaan(Alami). 

4) Guru membuat strategi dengan memunculkan gambar, video ataupun jembatan 

keledai untuk memberi stimulus kepada siswa dalam menemukan suatu konsep 

dari materi yang didiskusikan (Namai). Dalam penelitian ini, guru 

menggunakan video peristiwa proklamasi yang dipadukan dengan pertanyaan 

interaktif serta berbagai macam permainan. 

5) Siswa mendemonstrasikan konsep yang sudah mereka ketahui di depan kelas. 

(Demonstrasikan). Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dan 

ketidakmampuan siswa. 

6) Guru menayangkan sebuah pertanyaan melalui multimedia interaktif untuk 

mengulang materi yang sudah mereka diskusikan (Ulangi). Proses kegiatan ini, 

bertujuan untuk lebioh menguatkan pemahaman siswa mengenai materi. 

7) Guru memberikan reward bagi siswa yang telah berhasil menyelesaikan 

tugasnya (Rayakan). Hal tersebut untuk menstimulus motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian, akan lebih tinggi tingkat 

keberhasilannya apabila dilandasi oleh penelitian-penelitian lain yang sudah 
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terbukti keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka dari 

itu, peneliti mengambil judul Quantum Teaching dengan Multimedia Interaktif 

ini, karena banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwasanya model 

tersebut akan berhasil mengatasi permasalahan yang sama dengan peneliti. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, 

menyebutkan bahwa melalui model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

Multimedia Interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut hasil 

penelitian oleh beberapa peneliti: 

Penelitian yang dilakukan oleh Risa Pujiastuti pada tahun 2012 dengan 

judul  “Peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching 

dengan Media Audio Visual Siswa kelas IV SDN Wonorejo 01 kabupaten 

semarang”. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS siswa. Keterampilan guru meningkat dari 

58,33% yaitu kategori cukup (siklus I) menjadi 76,16% yaitu kategori baik (siklus 

II) dan 93,75% yaitu kategori sangat baik (siklus III). Aktivitas siswa meningkat 

dari 61,50 % yaitu kategori cukup(siklus I) menjadi 73,50% yaitu kategori baik 

(siklus II) dan 85,58%yaitu kategori sangat baik (siklus III). Hasil belajar siswa 

meningkat diketahui dari rata-rata siswa yaitu 64,93% pada siklus I, menjadi 

72,07 pada siklus II dan 82,33 pada siklus III. Ketuntasan klasikal juga meningkat 

berturut-turut dari siklus I, II,III yaitu : 47%, 73%,73%, dan 83%. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Novi Mayasari pada tahun 

2012 dengan judul “Implementasi Model Pembelajaran Quantum Teaching Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas V SDN Tugurejo 01 
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Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I persentase 

keterampilan guru 75% berkriteria baik, silus II 86,11 % berkriteria sangat baik, 

dan siklus III 97,22% berkriteria sangat baik. Persentase aktivitas siswa pada 

siklus I 62,5% berkriteri cukup, siklus II 79,17% berkriteria baik, dan siklus III 

91,67% berkriteria sangat baik. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada sikus 

I 68,42%, siklus II 78,96% dan siklus III 94,74%. 

Penelitian lain terkait dengan implementasi pembelajaran Quantum 

Teaching dalam pembelajaran adalah Groenendal, seorang instruktur di 

SuperCamp, dalam penelitiannya yang melibatkan 6024 lulusan SuperCamp usia 

12-22 tahun, menemukan bahwa model pembelajaran Quantum adalah 69% 

meningkatkan motivasi, 73% meningkatkan nilai belajar, 81% memperbesar 

keyakinan diri, 84% meningkatkan kehormatan diri, 98% melanjutkan 

memanfaatkan keterampilan. Di samping itu siswa-siswa yang mengikuti program 

SuperCamp dengan indeks prestasi 1,9 atau lebih rendah, rata-rata mendapat 1 

point setelah mengikuti pelatihan selama sepuluh hari. Hal ini membuktikan 

bahwa model pembelajaran Quantum keterandalannya telah teruji secara empiris 

(Wena, 2009:167). 

Penelitian lain yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh oleh Neny Triana Wulandari pada tahun 2012 

dengan judul penelitian “Pengembangan Multimedia Interaktif  IPS Kelas IV SD 

Karangwuni”. Dari hasil pengembangan multimedia pembelajaran IPS ini 

menunjukan adanya peningkatan pencapaian hasil belajar IPS siswa, berdasarkan 
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acuan standar KKM yang ditentukan, di mana hasil dari pre-test sebesar 83,4% 

meningkat menjadi 96% pada hasil post-test-nya. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa produk hasil pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPS ini 

layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk mendukung dan 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV di Sekolah 

Dasar. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, didapatkan informasi bahwa 

penelitian tersebut dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Quantum 

Teaching dengan Multimedia Interaktif Siswa Kelas VB SDN Sekaran 01 

Semarang.” 

 

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Kualitas pembelajaran IPS di  Kelas VB  SDN Sekaran 01 dapat 

dikatakan  masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan data kuantitatif, yaitu 

mayoritas siswa (52%) mendapatkan nilai ulangan harian dibawah KKM (65). 

Keadaan ini disebabkan oleh banyak faktor, ketika proses pembelajaran 

berlangsung, belum terlihat interaksi yang baik antara guru dan siswa. Guru 

kurang memberikan motivasi kepada siswa, sehingga siswa kurang antusias dalam 

mengikuti jalannya pembelajaran IPS. Kurangnya pemberian reward kepada 

siswa mengakibatkan tidak munculnya partisipasi aktif pada diri siswa ketika 

pembelajaran. Media yang digunakan pun kurang variatif. Media yang digunakan 

hanya berupa gambar peninggalan kerajaan Hindhu-Budha yang dicetak dengan 
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ukuran yang kecil. Penguasaan materi juga kurang optimal karena siswa mudah 

lupa dengan materi yang baru diajarkan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru akan menerapkan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia 

interaktif. Model pembelajaran Quantum Teaching dengan menerapkan konsep 

“TANDUR” yang akan membentuk  basis struktur yang dapat membawa siswa 

pada kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan mengesankan, menjadikan 

pengajaran dan pembelajaran lebih menggairahkan sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi, dan meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar IPS sehingga akan 

berdampak positif pada hasil belajarnya. Didukung dengan penggunaan 

multimedia interaktif pekerjaan guru akan lebih terbantu, karena siswa akan 

memahami materi dengan lebih baik. Dalam pembelajaran IPS dengan model 

Quantum Teaching dan multimedia interaktif ini, guru akan menumbuhkan 

motivasi siswa dengan video dan gambar yang berkaitan dengan materi, agar 

siswa tertarik untuk mempelajari materi yang akan diajarkan, kemudian siswa 

akan diajak untuk mengalami sendiri proses belajar melalui proses kegiatan 

diskusi dengan bantuan multimedia interaktif, sehingga siswa dapat menemukan 

sendiri konsep yang ia alami. Kemudian setelah siswa paham akan materi, siswa 

akan diberikan kesempatan untuk menpersentasikan hasil diskusi yang sudah 

mereka kerjakan, dan untuk menguatkan pemahaman siswa, guru akan meminta 

siswa mengulangi materi yang sudah mereka pelajari dengan berbagai variasi 

kegiatan seperti contohnya dengan menggunakan permainan. Kemudian, setelah 
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proses pembelajaran selesai dengan baik, siswa merayakan keberhasilan mereka 

dalam memahami materi IPS. Secara lebih rinci kerangka berfikir dapat dilihat 

dalam peta konsep di bawah ini: 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Pembelajaran IPS SDN Sekaran 01 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka dapat  

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  Keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

Kondisi awal 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS  

rendah, dimana pembelajaran masih berpusat pada 

guru sehingga model yang digunakan guru 

hanyalah model ceramah tanpa variasi. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS rendah 

dibuktikan dengan rendahnya partisipasi siswa 

dalam pembelajaran 

3. Hasil belajar dalam pembelajaran IPS rendah 

Menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching 

berbasis Multimedia Interaktif dalam pembelajaran 

IPS dimana guru menerapkan kerangka “TANDUR” 

yang dikombinasikan dengan multimedia Interaktif.  

1. Guru menumbuhkan motivasi siswa dengan 

memanfaatkan multimedia 

2. Siswa mengalami sendiri konsep yang dipelajari 

dengan didukung media berupa multimedia 

interaktif dengan kombinasi bermacam permainan. 

3. Siswa menemukan konsep sendiri melalui kegiatan 

yang sudah mereka alami 

4. Siswa mendemonstrasikan konsep yang sudah 

mereka ketahui dengan bantuan media. 

5. Siswa bersama guru mengulang materi agar 

pemahaman siswa lebih kuat dengan sebuah 

pertanyaan interaktif 

6. Siswa dan guru merayakan keberhasilan 

pembelajaran untuk memotivasi siswa 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

meningkat 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

meningkat 

Kondisi akhir 

Pelaksanaan 

tindakan 
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hasil belajar siswa kelas VB SDN Sekaran 01 Kota Semarang dengan model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan Multimedia Interaktif dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. PROSEDUR/LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

PTK adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam kelas secara bersama. 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

yang terdiri dari 3 siklus.  Masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), 

dan refleksi (reflecting). Jumlah siklus sangat bergantung pada permasalahan yang 

perlu diselesaikan (Kusumah, 2009:21). Adapun rincian tahapan-tahapannya 

adalah sebagai berikut : 

Bagan alur langkah-langkah PTK (Arikunto, 2009: 16). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Siklus Penelitian 

PERENCANAAN 

SIKLUS I PELAKSANAAN REFLEKSI 

PENGAMATAN 

PERENCANAAN 

SIKLUS II 
PELAKSANAAN 

PENGAMATAN 

REFLEKSI 

? 
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3.1.1. Perencanaan 

Menurut Arikunto (2009: 75) perencanaan adalah penyusunan rancangan 

tindakan yang menjelaskan apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan 

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Sedangkan  Kusumah (2010: 39) 

menyatakan bahwa hal-hal yang direncanakan terkait dengan pendekatan, metode, 

model, teknik atau strategi pembelajaran serta media dan materi pembelajaran. 

Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut: 

1) Menelaah materi pembelajaran IPS kelas VB semester 2 dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

(1) mengkaji silabus mata pelajaran IPS kelas V semester 2 

(2) menelaah indikator-indikator pelajaran bersama dengan tim kolaborasi.  

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan.  

3) Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian berupa multimedia persentasi berupa slide materi, pertanyaan 

interaktif, permainan, video dan gambar serta musik-musik instrument 

komponen Quantum Teaching serta reward yang akan diberikan kepada siswa. 

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes formatif dalam bentuk 10 soal pilihan 

ganda dan 5 soal uraian dilengkapi dengan kisi-kisi soal dan kunci jawaban.  

5) Menyiapkan lembar kerja siswa untuk kelompok dengan bentuk soal uraian. 

yang dilengkapi dengan kunci jawaban. 
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6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

7) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mengobservasi kegiatan 

pembelajaran. 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan 

rancangan yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 

2009:18).  

Dalam pelaksanakan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus. Siklus 

pertama yaitu kegiatan pembelajaran dengan Model Pembelajaran Quantum 

Teaching dengan multimedia interaktif, siklus kedua dan ketiga dilaksanakan 

untuk memperbaiki semua yang belum optimal pada siklus pertama. 

Dalam siklus pertama KD yang akan dibahas adalah: menghargai jasa 

dan peranan para tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Dalam materi ini siswa difokuskan untuk dapat mengetahui dan 

mengurutkan peristiwa menjelang proklamasi. Pada pembelajaran IPS ini, guru 

menayangkan materi dengan sebuah multimedia yang didukung dengan 

permainan “Pasang Kartu Peritiswa”. 

Pada siklus kedua KD yang dipelajari masih sama yaitu: Menghargai jasa 

dan peranan para tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Dalam siklus kedua ini materi difokuskan pada peristiwa setelah 

proklamasi kemerdekaan yaitu sidang-sidang PPKI. Pembelajaran pada siklus ini 

masih sama, yaitu menggunakan multimedia interaktif. Namun hal-hal yang perlu 
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diperbaiki dalam siklus pertama diaplikasikan pada siklus kedua. Pada siklus 

ketiga, KD juga masih sama. Namun materinya terfokus pada tokoh-tokoh 

proklamasi kemerdekaan dan cara menghargainya. Hal-hal yang perlu 

dilaksanakan pada siklus ketiga ini adalah segala sesuatu yang perlu diperbaiki 

pada siklus pertama dan kedua.  

3.1.3. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Kegiatan observasi 

dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Pembelajaran 

Quantum Teaching dengan Multimedia Interaktif. 

3.1.4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan. Refleksi dilakukan setelah mengkaji proses 

pembelajaran yaitu aktivitas siswa, keterampilan guru, serta hasil belajar. Proses 

pembelajaran tersebut dievaluasi keefektifannya dengan melihat ketercapaian 

dalam indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan 

membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, 

kemudian membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya bersama 

tim kolaborasi. (Arikunto, 2009:18-30) 
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3.2 SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Sekaran 01 dengan subjek 

penelitian adalah guru kelas VB dan siswa kelas VB sebanyak 25 siswa yang 

terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

 

3.3 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2009:99). Variabel  dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

3.3.1. Keterampilan Guru  

Keterampilan guru ini meliputi 8 keterampilan dasar mengajar yang 

dipadukan dengan langkah-langkah model pembelajaran Quantum Teaching 

dengan Multimedia Interaktif sehingga didapatkan 8 indikator pengamatan 

keterampilan guru, yaitu: 1) keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan 

“AMBAK”. 2) keterampilan mengajukan variasi pertanyaan sehingga dapat 

menggali pengetahuan siswa. 3) keterampilan menjelaskan materi dengan 

menggunakan multimedia. 4) keterampilan membimbing kelompok dalam 

kegiatan diskusi dengan Multimedia Interaktif. 5) keterampilan mengadakan 

variasi dalam penemuan konsep. 6) keterampilan mengelola kelas dalam kegiatan 

persentasi pembelajaran Quantum Teaching. 7) memberikan penguatan kepada 

siswa. 8) keterampilan menutup pelajaran.  
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3.3.2. Aktivitas siswa  

Aktivitas belajar siswa yang diamati adalah 8 aktivitas siswa yang sudah 

dipadukan dengan model pembelajaran dengan Multimedia Interaktif sehingga 

menjadi 7 indikator pengamatan aktivitas siswa yaitu: 1) kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 2) partisipasi siswa dalam penciptaan “AMBAK”(Apa 

Manfaatnya Bagiku). 3) siswa melakukan diskusi kelompok. 4) siswa menemukan 

hasil diskusi kelompoknya. 5) mempersentasikan hasil diskusi dalam kelompok. 

6) mengerjakan soal evaluasi. 7) menyimpulkan hasil pembelajaran.  

3.3.3. Hasil belajar IPS  

Hasil belajar yang diamati meliputi tiga ranah yaitu ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berhubungan dengan tingkat 

pengetahuan siswa secara akademik, ranah afektif berkaitan dengan sikap siswa 

ketika pembelajaran, sedangkan psikomotorik berkaitan dengan 

keterampilan/skills siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

 

3.4. SIKLUS PENELITIAN 

3.4.1. Siklus Pertama 

3.4.1.1. Perencanaan 

 Tahap perencanaan meliputi: 

1) Mengkaji silabus dan menyusun RPP dengan menentukan kompetensi dasar 

yaitu menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. Kemudian menentukan indikator yaitu: 

(1) Menyebutkan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi 
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(2) Mengurutkan peristiwa-peritiwa menjelang proklamasi dengan runtut dan 

runut.  

2) Mempersiapkan sumber dan bahan ajar serta menyusun media pembelajaran 

berupa multimedia interaktif yang menanyangkan gambar dan video peristiwa 

menjelang proklamasi, menyiapkan kartu peristiwa sebagai bentuk sarana 

dalam mempersentasikan hasil diskusi.  

3) Mempersiapkan lembar kerja siswa untuk kelompok dengan bentuk soal 

uraian, lembar evaluasi untuk tiap individu dalam bentuk soal 10 pilihan ganda 

dan 5 soal uraian, serta penghargaan berupa “piagam” untuk siswa aktif. 

4) Merancang pembentukan kelompok siswa secara heterogen ketika siswa 

berdiskusi. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas 

siswa. 

3.4.1.2. Pelaksanaan tindakan 

 Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi beberapa kegiatan, 

yaitu: 

1) Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

2) Menggunakan multimedia interaktif dan buku paket sebagai sumber belajar. 

3) Melakukan kegiatan evaluasi dengan mengerjakan lembar kerja dan lembar 

evaluasi. 

4) Melaksanakan pengamatan selama pembelajaran yang ditujukan untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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5) Memberikan penghargaan kepada kelompok ataupun individu untuk 

merayakan pembelajaran. 

3.4.1.3. Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran. Pengamatan 

ini dilakukan oleh kolaborator ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan dilakukan dengan berpedoman pada lembar pengamatan 

keterampilan guru. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pengamatan ini 

dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dengan berpedoman pada 

lembar pengamatan aktivitas siswa.  

3) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan Multimedia Interaktif di kelas. Dalam 

mengolah hasil belajar siswa, guru berpedoman pada lembar evaluasi dan 

catatan lapangan ketika pembelajaran.  

4) Mencatat kejadian yang terjadi dalam pembelajaran dalam catatan lapangan. 

Dalam catatan lapangan ini, guru mencatat hal-hal yang tidak terdapat dalam 

instrumen dan hal-hal penting yang nantinya berguna untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada siklus kedua. 

3.4.1.4. Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan rekapitulasi data dengan mengamati 

kembali data-data hasil dari foto dan video selama kegiatan pembelajaran yang 
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nantinya akan dibandingkan dengan hasil pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta catatan lapangan. Kekurangan yang didapatkan dari siklus 

pertama, nantinya akan dijadikan pertimbangan dan akan diperbaiki pada siklus 

berikutnya.  

3.4.2. Siklus Kedua 

3.4.2.1. Perencanaan 

Setelah melaksanakan refleksi pada siklus I kemudian dilakukan 

perencanaan pelaksanaan pada siklus II. Peneliti bersama tim kolaborator 

melakukan: 

1) Identifikasi masalah pada siklus I dan penetapan alternatif pemecahan masalah 

yang terjadi pada siklus I. Dalam siklus II ini, hal yang direvisi adalah 

pembedaan soal yang dikerjakan dalam tiap kelompoknya yang disajikan 

dengan pilihan kategori soal dalam multimedia. Hal tersebut bertujuan untuk 

memperkaya pengetahuan siswa, dan melatih siswa untuk menshare 

pengetahuan yang mereka miliki.  

2) Mengkaji silabus dan menyusun RPP dengan kompetensi dasar menghargai 

jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dan 

menentukan indikator sebagai berikut: 

(1) Menyebutkan peristiwa setelah proklamasi 

(2) Memaparkan hasil sidang PPKI 

(3) Menjelaskan hal-hal yang menjadi warisan dari proklamasi 

3) Menyiapkan sumber dan bahan ajar serta media pembelajaran berupa 

multimedia interaktif. Pada siklus kedua ini akan disediakan beberapa kategori 
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soal sehingga siswa mempunyai pilihan soal yang berbeda yang nantinya akan 

dishare pada semua siswa.  

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis untuk tiap individu dengan bentuk 

soal 10 pilihan ganda dan 5 soal uraian. 

5) Menyiapkan lembar kerja siswa untuk 4 kelompok dengan bentuk soal uraian.  

6) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa.  

3.4.2.2. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus kedua meliputi beberapa kegiatan, 

yaitu: 

1) Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun 

pada perencanaan. 

2) Menggunakan buku paket dan multimedia interaktif sebagai sumber belajar 

dalam kegiatan pembelajaran. Video, gambar dan materi dalam multimedia 

disajikan lebih menarik agar siswa lebih antusias dalam pembelajaran.  

3) Melaksanakan kegiatan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 

4) Melaksanakan kegiatan pengamatan dengan lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa. 

5) Memberikan penghargaan kepada siswa dengan sesuatu yang lebih menarik. 

Tidak hanya verbal maupun gestural, melainkan juga dengan pemberian benda. 

3.4.2.3. Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran. 

Aspek –aspek yang diamati meliputi: 
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1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran. Pengamatan 

ini dilakukan oleh kolaborator ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan dilakukan dengan berpedoman pada lembar pengamatan 

keterampilan guru. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pengamatan ini 

dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dengan berpedoman pada 

lembar pengamatan aktivitas siswa.  

3) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan Multimedia Interaktif dikelas. Dalam 

mengolah hasil belajar siswa, guru berpedoman pada lembar evaluasi dan 

catatan lapangan ketika pembelajaran. Setelah pengolahan data hasil belajar, 

akan terlihat tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran pada siklus kedua, 

yang diharapkan akan terjadi peningkatan pencapaian keberhasilan. 

4) Mencatat kejadian yang terjadi dalam pembelajaran dalam catatan lapangan. 

Dalam catatan lapangan ini, guru mencatat hal-hal yang tidak terdapat dalam 

instrumen dan hal-hal penting yang nantinya berguna untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada siklus ketiga. 

3.4.2.4. Refleksi 

Pada siklus kedua, refleksi dilakukan dengan mengamati kembali data-

data hasil dari foto dan video selama kegiatan pembelajaran yang nantinya akan 

dibandingkan dengan hasil pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa 

serta catatan lapangan. Kekurangan yang didapatkan dari siklus kedua, nantinya 
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akan dijadikan pertimbangan sebagai perbaikan untuk siklus ketiga agar lebih 

berhasil optimal.  

3.4.3. Siklus III 

3.4.3.1. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ketiga ini adalah untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama dan 

kedua. Perencanaan dalam tahap ini adalah: 

1) Merevisi RPP siklus II dengan kompetensi dasar menghargai jasa dan peranan 

para tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dan menentukan indikator 

sebagai berikut: 

(1) Menuliskan tokoh yang berperan dalam kemerdekaan indonesia 

(2) Menjelaskan peranan para tokoh dalam kemerdekaan indonesia 

(3) Memaparkan cara menghargai jasa-jasa para pahlawan 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa video tokoh proklamasi yang dikemas 

dalam sebuah multimedia interaktif serta didukung dengan permainan puzzle 

tokoh.  

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis untuk tiap individu siswa dengan 

bentuk soal 10 pilihan ganda dan 5 soal uraian. 

4) Menyiapkan lembar kerja untuk 4 kelompok dalam bentuk penyelesaian puzzle 

dan soal uraian. 

5) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 
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3.4.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus ketiga meliputi beberapa kegiatan, 

yaitu: 

1) Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun 

pada perencanaan. 

2) Menggunakan buku paket dan multimedia interaktif yang didukung dengan 

permainan puzzle sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Video, 

gambar dan materi dalam multimedia disajikan lebih menarik agar siswa lebih 

antusias dalam pembelajaran. Keterampilan guru juga lebih ditingkatkan untuk 

menarik antusiasme siswa. 

3) Melaksanakan kegiatan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 

4) Melaksanakan kegiatan pengamatan dengan lembar observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa. 

5) Memberikan penghargaan kepada siswa dengan sesuatu yang lebih menarik. 

Tidak hanya verbal maupun gestural, melainkan juga dengan pemberian benda 

misalnya piagam penghargaan dan stiker bintang. 

3.4.3.3. Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran. Pengamatan 

ini dilakukan oleh kolaborator ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan dilakukan dengan berpedoman pada lembar pengamatan 

keterampilan guru. 
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2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pengamatan ini 

dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dengan berpedoman pada 

lembar pengamatan aktivitas siswa.  

3) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan Multimedia Interaktif dikelas. Dalam 

mengolah hasil belajar siswa, guru berpedoman pada lembar evaluasi dan 

catatan lapangan ketika pembelajaran.  

4) Mencatat kejadian yang terjadi dalam pembelajaran dalam catatan lapangan. 

Dalam catatan lapangan ini, guru mencatat hal-hal yang tidak terdapat dalam 

instrumen dan hal-hal penting yang nantinya berguna untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

3.4.3.4. Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan rekapitulasi data dengan mengamati 

kembali data-data hasil dari foto dan video selama kegiatan pembelajaran yang 

nantinya akan dibandingkan dengan hasil pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta catatan lapangan. Hasil dari data-data hasil pengamatan ini 

akan dijadikan simpulan dari penelitian pertama, kedua dan siklus ketiga. 

 

3.5. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dua macam. 

Sumber data yang pertama adalah sumber data Tes dan sumber data yang kedua 

adalah sumber data Nontes. Untuk sumber data tes, peneliti mengambil dari siswa 



77 

 

 

 

yaitu berupa hasil evaluasi. Sedangkan untuk sumber data nontes, yang diambil 

adalah dari guru dan siswa yaitu berupa lembar observasi keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. Dokumen aktivitas belajar mengajar yang didalamnya meliputi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta catatan lapangan yang berisi deskripsi 

kegiatan belajar mengajar. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

3.5.1.1. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai terakhir yang diambil dari 

pengamatan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

3.5.1.2. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru, serta 

analisis catatan lapangan dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Quantum Teaching dengan Multimedia Interaktif. 

3.5.1.3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen dalam penelitian ini berupa data awal nilai hasil 

tes sebelum dilakukan tindakan, hasil pengamatan, dan hasil foto selama proses 

pembelajaran. 

3.5.1.4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dalam penelitian ini akan didapatkan selama proses 

pembelajaran, data tersebut berupa keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan model Quantum Teaching dengan 

Multimedia Interaktif. 
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3.5.2. Jenis Data  

3.5.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka. Data kuantitatif 

bersifat objektif dan bisa ditafsirkan sama oleh semua orang. Jadi, data kuantitatif 

adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif ini diperoleh 

dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS yang dilakukan setelah selesai 

pada setiap akhir siklus.  

3.5.2.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah “data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar” 

Jadi, data kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan 

angka. Data kualitatif ini diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa serta catatan lapangan dalam pembelajaran (Sugiyono, 2010:341). 

 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara bagaimana mendapatkan data hasil 

pengamatan terhadap sesuatu yang akan kita teliti. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, tes, 

dokumentasi, dan catatan lapangan.  

3.5.3.1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan kepada tingkah laku pada situasi tertentu 

(Sudjana, 2009:114). Sedangkan menurut Arikunto (2009:19) tahap observasi 

adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Pada tahap observasi 

ini sebenarnya dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan. 
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Penulis beranggapan bahwa observasi adalah suatu cara pengumpulan data 

dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu 

periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal 

tertentu yang diamati. 

Metode observasi dalam penelitian ini berisi pengamatan yang 

menggambarkan bagaimana akivitas siswa dan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching 

dengan Multimedia Interaktif 

3.5.3.2. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. 

Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara 

individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini dilaksanakan pada 

pembelajaran siklus I, II dan siklus III. 

3.5.3.3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar, 

majalah, prasasti, agenda dan sebagainya. 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar 

kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara 
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konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas 

ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto (Arikunto, 

2009: 127-206). 

3.5.3.4. Catatan lapangan 

Menurut Kusumah (2010:62) mengatakan bahwa catatan lapangan 

merupakan catatan tentang situasi kelas baik selama maupun segera setelah 

pelajaran usai, mengenai hal-hal penting yang terjadi dikelas. Catatan ini berguna 

untuk didiskusikan dengan teman-teman. Dalam penelitian ini catatan lapangan 

berasal dari pengamatan terhadap keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS.  

 

3.5.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data 

dengan tujuan untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya 

hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian 

(Sanjaya, 2009:106). Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

3.5.4.1. Kuantitatif 

Analisis data yang berkaitan dengan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran, dalam penelitian ini menggunakan teknik penskoran tanpa koreksi 

di mana setiap jawaban benar diberi skor satu (tergantung dari bobot butir soal) 

dan setiap jawaban salah diberi skor nol sehingga jumlah skor yang diperoleh 
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siswa adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar yaitu 

dengan menggunakan rumus dalam (Poerwanti, 2008: 6.3) 

Skor  =  B X 100 

    N 

Keterangan: 

B = Nilai yang diperoleh 

N = Nilai Maksimal 

Data kuantitatif berupa hasil belajar yang mengukur tingkat kognitif 

siswa dianalisis dengan teknik analisis dekriptif yaitu menentukan presentasi 

ketuntasan belajar dan mean kelas. Adapun penyajian data kuantitatif dalam 

bentuk persentasi dan angka. 

Rumus presentase (Aqib, 2010:41) sebagai berikut 

 

 

Rumus untuk menghitung nilai rata-rata sebagai berikut 

x = ∑X 

      ∑N 

 

 

Keterangan : 

x   = nilai rata-rata 

∑X = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa (Zainal Aqib, 2010:40) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

B = ∑Siswa yang tuntas belajar x 100% 

 ∑seluruh siswa 
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Tabel 3.1 Ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan 

Kualifikasi 

Individual Klasikal 

< 65 < 80% Tidak tuntas 

≥ 65 ≥80% Tuntas 

(KKM Mata Pelajaran IPS SDN Sekaran 01 Tahun 2012/2013 Semester I dan II) 

3.5.4.2. Kualitatif 

Pada umumnya analisis kualitatif terhadap data PTK dapat dilakukan 

dengan tahap-tahap: menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, 

memfokuskan, mengorganisasi (mengaitkan gejala secara sistematis dan logis), 

membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. Model analisis kualitatif 

yang terkenal adalah model Miles & Hubberman dalam (Salirawati, 2011:5).yang 

meliputi : reduksi data (memilah data penting, relevan, dan bermakna dari data 

yang tidak berguna), sajian deskriptif (narasi, visual gambar, tabel) dengan alur 

sajian yang sistematis dan logis, penyimpulan dari hasil yg disajikan (dampak 

PTK dan efektivitasnya). 

Dalam teknik analisis kata kualitatif, tahap pertama yang akan kita 

lakukan adalah mengumpulkan data. Data yang akan kita ambil dalam penelitian 

ini, berupa data hasil observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Dari data 

yang sudah terkumpul nanti akan dilihat hasilnya kemudian direduksi untuk 

membuang data yang tidak penting sehingga kesimpulan data kualitatif akan 

didapatkan.  

 



83 

 

 

 

1) Data kualitatif hasil observasi 

Data kualitatif hasil observasi dari penelitian menggunakan model 

Quantum Teaching dengan Multimedia Interaktif didapatkan dari lembar 

observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa yang sudah dilengkapi dengan 

deskriptor keberhasilan. Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang 

didapat dari instrument pengamatan keterampilan guru dan instrument 

pengamatan aktivitas siswa. Purwanti dkk (2008: 6.9), menjelaskan dalam bentuk 

contoh instrument untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat 

adalah 10 butir. Jika rentangan yang dipakai adalah 1 – 5 maka skor terendah 

adalah 10 dan skor tertinggi adalah 50. Dengan demikian mediannya adalah (10 + 

50)/2 yaitu sebesar 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 – 20 

termasuk tidak berminat, 21 – 30 kurang berminat, 31 – 40 berminat dan skala 41 

– 50 sangat berminat.  

Maka dari contoh tersebut  untuk menentukan skor dalam 4 kategori, 

langkah langkah yang ditempuh yaitu: 

(1) menentukan skor maksimal dan skor minimal, 

(2) menentukan median dari data skor yang diperoleh dengan, 

(3) membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang). 

Jika: 

M   = Skor Maksimal 

K    = Skor Minimal  

n     = Banyaknya data  

n = (M - K) + 1 
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Untuk  rumus yang digunakan adalah (Heryanto, 2008: 5.3). 

Letak Q1 =  untuk n genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

Letak Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3 =  untuk data genap atau Q3 =  (3n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut. 

Tabel 3. 2 

Kategori Kriteria Ketuntasan 

Kriteria ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

N ≤ skor < Q1 Kurang 

 

Dari tabel di atas, peneliti perlu menentukan kriteria penilaian yang 

digunakan untuk menentukan klasifikasi nilai keterampilan guru dan aktivitas 

siswa yaitu sebagai berikut: 

(1)  Keterampilan Guru 

Terdapat 8 indikator keterampilan guru dalam penelitian ini. Masing-

masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah 8 dan 

skor maksimal adalah 8x4 yaitu 32. Jadi terdapat data (n) = (32-8)+1= 25. 

Letak Q1=  n + 1 =  ( 25 + 1)  

= 6,5 jadi nilai K1 adalah 13,5 

Letak Q2=  n + 1 =  ( 25 + 1) 

=13 jadi nilai K2 adalah 20 
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Letak Q3=  n + 1 =  ( 25 + 1) 

=19,5 jadi nilai K3 adalah 26,5 

Tabel 3.3 Klasifikasi Keterampilan Guru 

Skor yang diperoleh Kategori  

26,5 ≤ skor ≤ 32  Sangat Baik (A)  

20 ≤ skor < 26,5  Baik (B)  

13,5 ≤ skor < 20  Cukup (C)  

8 ≤ skor < 13,5  Kurang (D)  

Keterangan : 

a. Skor lebih besar sama dengan 8 dan lebih kecil dari 13,5 masuk dalam kategori 

kurang. 

b. Skor lebih besar sama dengan 13,5 dan lebih kecil dari 20 masuk dalam 

kategori cukup. 

c. Skor lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil dari 26,5 masuk dalam 

kategori baik. 

d. Skor lebih besar sama dengan 26,5 dan lebih kecil sama dengan 32 masuk 

dalam kategori sangat baik. 

(2)  Aktivitas siswa 

Terdapat 7 indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini. Masing-masing 

indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah 7 dan skor 

maksimal adalah 7x4 yaitu 28. Jadi terdapat data (n)=(28-7)+1=22. 

Letak Q1=  n + 1 =  ( 22 + 1)  

= 5,75 jadi nilai K1 adalah 11,75 

Letak Q2=  n + 1 =  ( 22 + 1) 

= 11,5 jadi nilai K2 adalah 17,5 
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Letak Q3=  n + 1 =  ( 22 + 1) 

= 17,25 jadi nilai K3 adalah 23,25 

Tabel 3.4 Klasifikasi Aktivitas siswa 

Skor yang diperoleh  Kategori  

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A)  

17,5 ≤ skor < 23,25  Baik (B)  

11,75 ≤ skor < 17,5 Cukup (C)  

7 ≤ skor < 11,75  Kurang (D)  

Keterangan : 

a. Skor lebih besar sama dengan 7 dan lebih kecil dari 11,75 masuk dalam 

kategori kurang. 

b. Skor lebih besar sama dengan 11,75 dan lebih kecil dari 17,5 masuk dalam 

kategori cukup. 

c. Skor lebih besar sama dengan 17,5 dan lebih kecil dari 23,25 masuk dalam 

kategori baik. 

d. Skor lebih besar sama dengan 23,25 dan lebih kecil sama dengan 28 masuk 

dalam kategori sangat baik. 

(3) Catatan lapangan, dokumentasi. 

Catatan lapangan berisi peritiwa mengenai hal-hal yang terjadi ketika 

proses pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Dalam hal ini yang diamati 

adalah seluruh komponen pembelajaran, baik itu dari guru, siswa, media, maupun 

suasana pembelajarannya. Hasil dari catatan lapangan ini akan disinkronkan 

dengan data hasil dokumentasi, karena dokumentasi merupakan bukti nyata 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. 
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3.5.5  Indikator Keberhasilan 

Penerapan model pembelajaran Quantum Teaching dengan Multimedia 

Interaktif pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan indikator sebagai berikut: 

a. Menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching dengan Multimedia 

Interaktif, keterampilan guru dalam pembelajaran IPS meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik (20 ≤ skor < 26,5). 

b. Menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching dengan Multimedia 

Interaktif, aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS  meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik (17,5 ≤ skor < 23,25). 

c. Hasil belajar siswa kelas VB SDN Sekaran 01 Sekaran mengalami ketuntasan 

belajar individual siswa sebesar  ≥ 65 dalam pembelajaran IPS dan ketuntasan 

klasikal sebesar  80% dari jumlah seluruh siswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang akan dipaparkan dalam pembahasan adalah berupa 

hasil tes dan nontes dari hasil data prasiklus, hasil siklus I, hasil siklus II dan hasil 

siklus III. Hasil prasiklus merupakan kondisi awal sebelum diadakan penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan model Quantum Teaching dengan 

multimedia interaktif yaitu berupa hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. 

Sedangkan siklus I, siklus II, dan siklus III merupakan hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran IPS setelah dilakukan penelitian tindakan dengan menggunakan 

model Quantum Teaching dan multimedia interaktif.  

4.1.1.  Deskripsi Data Prasiklus 

Berdasarkan hasil refleksi pada kegiatan prasiklus di kelas VB SDN 

Sekaran 01 Semarang diperoleh permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran  

IPS. Hasil dari identifikasi masalah yang dilakukan dengan kolaborator 

menyimpulkan bahwa faktor penyebab permasalahan tersebut, yaitu: 1) guru 

belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dengan optimal. 2) 

interaksi guru dan siswa belum terlihat. 3) guru kurang memberikan motivasi 

kepada siswa. 4) kurangnya pemberian reward kepada siswa mengakibatkan tidak 

munculnya partisipasi aktif siswa. 4) media yang digunakan kurang variatif. 
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Faktor-faktor penyebab tersebut yang mengakibatkan hasil belajar pada 

pembelajaran IPS rendah, sehingga sebagian besar siswa kelas VB SD Sekaran 01 

tindak tuntas mata pelajaran IPS, karena nilai yang didapatkan sebagian besar 

siswa, tidak dapat mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 65. Data hasil belajar 

tersebut dapat dinyatakan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

IPS Prasiklus 

Interval nilai  Frekuensi  Persentase  Kategori  

95-100 0 0% Tuntas 

80-94 0 0% Tuntas 

65-79 12 48% Tuntas 

50-64 10 40% Tidak Tuntas 

35-49 3 12% Tidak Tuntas 

0-34 0 0% Tidak Tuntas 

Jumlah nilai 1603 

Rata-rata 64,12 

Persentase ketuntasan 

klasikal 

48% 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa hanya 

mencapai 48% dengan rata-rata 64,12. Data tersebut dapat disajikan dengan 

bentuk diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Prasiklus 

TUNTAS

TIDAK TUNTAS
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Untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti akan melaksanakan 

penelitian tindakan pada pembelajaran IPS kelas VB SDN Sekaran 01, kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

dengan menggunakan model Quantum Teaching dan multimedia interaktif, 

kualitas pembelajaran IPS dikelas VB dapat meningkat. Penelitian ini, dilakukan 

dalam III siklus karena setelah siklus III, indikator keberhasilan yang sudah 

ditentukan oleh peneliti, telah tercapai. Data hasil penelitian diperoleh dari data 

hasil tes dan nontes. Hasil tes berupa tes formatif yang digunakan untuk 

mengukur pemahaman siswa mengenai konsep IPS yang diajarkan, sedangkan 

hasil nontes berupa hasil observasi yang diperoleh dari dokumentasi video, photo, 

catatan lapangan dan lembar observasi.  

Berikut ini, akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri dari hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada siklus I, 

II, dan III setelah diterapkannya model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

multimedia interaktif dalam pembelajaran IPS. 

4.1.2.  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I pada penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: 

4.1.2.1.  Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan dalam siklus I adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengkaji silabus untuk menyusun RPP sesuai dengan SK dan KD yang telah 

ditentukan. Dalam siklus I ini KD yang diajarkan adalah menghargai peranan 

dan jasa para pahlawan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 
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2) Menyiapkan sumber belajar seperti buku referensi. 

3) Mempersiapkan media pembelajaran, yang berupa; 

a. Media persentasi menggunakan program microsoft power point, yaitu 

dengan membuat slide materi.  

Pembentukan 
BPUPKI

Sidang BPUPKI  (1) Sidang BPUPKI (2)

Hiroshima di bom 
sekutu 

BPUPKI diganti PPKI

Jepang menyerah 
kepada sekutu 

Nagasaki dibom oleh 
sekutu

Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia

Peritiwa 
Rengasdengklok

Bung Karno, Bung Hatta 
dan Dr. Radjiman kembali 

dari dallat

  

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena tugasnya dianggap selesai. Ir. Soekarno
diangkat sebagai ketua dan sebagai wakil ketuanya ialah Drs. Mohammad
Hatta Dalam sidangnya, Ir. Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar
filsafat negara yaitu Pancasila. Selanjutnya, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
membentuk panitia kecil (Panitia Sembilan) yang menyusun asas dan tujuan
Indonesia merdeka yang tercantum di dalam Piagam Jakarta (The Jakarta
Charter) .

 

 Isilah kolom titik-titik dengan memilih  
jawaban pada kolom paling kanan 
dan disesuaikan dengan tanggal 
peristiwa yang sudah tertera pada 
kolom sebelah kiri!

 Isikan jawaban pada lembar kerja 
kelompok yang tersedia!

 

Gambar 4.2 Contoh media penyampaian materi oleh guru 

b. Membuat slide pertanyaan interaktif. 

 

GAME INTERAKTIF

START

3.  Siapakah yang membacakan teks 

proklamasi pada saat kemerdekaan 

17 Agustus 1945?

a.Bung hatta

b.Bung karno

c.Ibu Fatmawati

d.Sayuti Melik

 

Selamatt........
Kamu hebatttt

 

Gambar 4.3 Contoh slide pertanyaan interaktif 

c. Membuat kartu peristiwa beserta papan tempelnya. 

4) Mempersiapkan peralatan pembelajaran, yang berupa; 

a. Laptop, layar, LCD, penghapus, spidol dan reward. 

 

Gambar 4.4 Contoh stiker cartoon sebagai penghargaan  
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5) Menyiapkan name tag untuk siswa dan membuat daftar nama siswa dalam 4 

kelompok secara heterogen. 

6) Menyiapkan lembar kerja siswa dan lembar evaluasi siswa. 

a. Lembar kerja siswa sejumlah 6 lembar untuk diskusi kelompok. Lembar 

kerja berisi tugas kelompok untuk mengurutkan peristiwa-peristiwa 

menjelang proklamasi. 

b. 27 lembar evaluasi siswa beserta kisi-kisi soal dan kunci jawaban. Soal 

evaluasi terdiri dari 10 soal pilihan ganda, 5 soal uraian. Soal evaluasi berisi 

mengenai materi peristiwa menjelang proklamasi yang mempunyai tingkat 

kognitif  dari C1 sampai C3. 

7) Menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

4.1.2.2.  Pelaksanaan 

Siklus I dilaksanakan di kelas VB SDN Sekaran 01, pada hari Jum‟at, 15 

Maret 2013 dengan alokasi waktu 3x35 menit. Uraian kegiatan pada siklus I ini 

meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

Kegiatan pada pembelajaran siklus I membahas tentang peristiwa 

menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun indikator pembelajaran 

yang telah ditetapkan adalah: 1) menjelaskan peritiwa-peristiwa menjelang 

proklamasi kemerdekaan, 2) mengurutkan peristiwa-peritiwa menjelang 

proklamasi. 
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4.1.2.2.1.Pra Pembelajaran (5 menit) 

Pada tahap ini guru mempersiapkan LCD dan laptop kemudian guru 

mengucapkan salam kemudian memimpin siswa untuk berdoa, dan selanjutnya 

guru memeriksa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran termasuk di 

dalamnya membagikan name tag untuk siswa.  

4.1.2.2.2. Kegiatan awal (15 menit)  

Pada kegiatan awal ini, guru memotivasi siswa dengan mengucapkan 

kalimat afirmasi. Adapun kalimatnya adalah, “Luar biasa sekali hari ini, kalian 

harus bersemangat untuk mengikuti pelajaran kali ini, karena pelajaran kali ini 

akan sangat menarik”. Setelah memotivasi siswa guru memutarkan video 

mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai appersepsi awal agar siswa 

tergali pengetahuannya. Kemudian guru memberikan appersepsi dengan tanya 

jawab. Adapun pertanyaannya adalah, “apa yang kalian ketahui mengenai video 

yang baru saja ibu putar?”. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab, dan memberikan penghargaan verbal berupa kata-kata seperti,  

“Bagus”, “Pintar”. Namun dalam kegiatan awal ini, guru belum menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

4.1.2.2.3. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi 

Pada kegiatan ini, guru menayangkan materi dengan menggunakan LCD 

di depan kelas mengenai peristiwa apa saja yang terjadi pada saat menjelang 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sela-sela penjelasan tentang materi yang 

ditayangkan, guru juga memberikan pertanyaan supaya siswa tidak pasif dan 
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selalu fokus terhadap penjelasan guru. Pertanyaan tersebut misalnya, “tahukah 

kalian apa kepanjangan dari BPUPKI?” siswa menjawab, “Badan Penyelidik 

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.” Guru memberikan pertanyaan lagi,  

“kapan peritiwa kota Hiroshima dan Nagasaki dibom?” sebagian siswa serentak 

menjawab tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. 

Setelah penayangan materi didepan kelas selesai, guru memberikan kata 

kunci yaitu bagaimana urutan peritiwa menjelang proklamasi. Siswa kemudian 

dipersilahkan untuk membuka buku sumber yang dimiliki. 

Elaborasi 

 Memasuki kegiatan elaborasi, dari 25 siswa guru membentuk siswa 

menjadi 4 kelompok secara heterogen di mana ditiap kelompok disediakan satu 

buah laptop yang berisi materi dan soal yang akan dikerjakan dalam kelompok. 

Tiap kelompok diwajibkan mengisi lembar kerja dengan perintah untuk 

memasangkan peristiwa menjelang proklamasi dengan tanggal-tanggal terjadinya 

peristiwa tersebut. Masing-masing anggota kelompok saling berdiskusi untuk 

mengurutkan proses terjadinya peristiwa proklamasi secara runtut dan benar. 

 Setelah selesai dikerjakan, tiap kelompok diberikan lembar kartu 

peristiwa yang nantinya akan ditempelkan dipapan peristiwa kemudian akan 

dipersentasikan di depan kelas. Kelompok yang sedang maju akan dikomentari 

oleh kelompok lain. Namun pada saat itu, kelompok lain belum berani 

menyampaikan tanggapannya terhadap kelompok yang sedang maju. Hanya 

sebagian kecil siswa saja yang mampu memberikan tanggapan terhadap hasil 

persentasi kelompok temannya. Persentasi juga belum begitu berhasil karena 
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ketika salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk mempersentasikan hasil 

diskusi kelompoknya, kelompok lain cenderung tidak memperhatikan.  

Konfirmasi 

Pada kegiatan konfirmasi ini, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya apabila ada materi yang belum jelas. Guru juga menanyakan 

apakah ada masalah dengan diskusi kelompok. Namun tidak ada pertanyaan dari 

siswa, kemudian untuk mereview materi, guru bersama siswa membahas 

pertanyaan interaktif yang juga sudah dicoba dikerjakan dalam kelompok.  

4.1.2.2.4. Kegiatan Penutup (30 menit) 

Pada kegiatan penutup, siswa menyimpulkan materi yang didapatkan 

selama pembelajaran dengan menjawab kata kunci-kata kunci yang diberikan 

guru. Kata-kata kunci tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang 

baru saja siswa pelajari. Dalam kegiatan ini guru juga memberikan soal evaluasi 

kepada siswa untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan yang didapat siswa. 

Setelah evaluasi selesai, guru belum memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

Guru langsung menutup pembelajaran dengan mengucapakan salam.  

4.1.2.3 Observasi 

4.1.2.3.1.Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru selama proses 

pembelajaran, maka didapatkan data hasil pengamatan terhadap pembelajaran IPS 

dengan model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif. Data tersebut 

akan disajikan dalam bentuk tabel  dan diagram sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator Skor  Kategori 

1 Keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan 

“AMBAK”.  

3 B 

2 Keterampilan mengajukan variasi pertanyaan 

sehingga dapat menggali pengetahuan siswa. 

2 C 

3 Keterampilan menjelaskan materi dengan menggunakan 

Multimedia Interaktif 

2 C 

4 Keterampilan membimbing kelompok dalam 

kegiatan diskusi dengan Multimedia Interaktif. 

2 C 

5 Keterampilan mengadakan variasi dalam penemuan 

konsep. 

2 C 

6 Keterampilan mengelola kelas dalam kegiatan 

demonstrasi pembelajaran Quantum Teaching 

2 C 

7 Memberikan penguatan kepada siswa. 2 C 

8 Keterampilan menutup pelajaran. 3 C 

Jumlah skor 18 B 

Persentase 56% - 

 Dari tabel di atas dapat disajikan ke dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1 2 3 4 5 6 7 8

Skor
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a. Keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan “AMBAK”. 

Berdasarkan tabel 4.2 dan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa 

indikator pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan 

AMBAK memperoleh skor 3. Hal tersebut dikarenakan terdapat 3 deskriptor yang 

nampak. Adapun deskiptor yang tampak yaitu: 1) menarik perhatian siswa dengan 

memanfaatkan multimedia, deskriptor tersebut nampak ketika siswa terlihat 

antusias dengan video proklamasi dan gambar-gambar peritiwa proklamasi yang 

terkemas dalam media yang ditayangkan dengan LCD dan laptop. 2) guru 

melaksanakan appersepsi dengan baik, deskriptor tersebut nampak ketika guru 

selesai menayangkan video proklamasi kemerdekaan, guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa mengenai pengetahuan siswa tentang video tersebut. 

Kemudian sebagian besar siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru tersebut. 

3) memberikan motivasi pada siswa, kegiatan yang berlangsung adalah guru 

mengucapkan kalimat afirmasi seperti, “luar bisa sekali hari ini. “apakah anak-

anak siap mengikuti pembelajaran?” siswa serentak menjawab siap. Sedangkan 

deskriptor ke-4 yaitu memberi acuan dengan mengemukakan secara singkat 

kompetensi dasar dan indikator hasil pembelajaran, belum nampak dilakukan guru 

karena waktu yang sudah banyak tersita untuk mengkondisikan siswa, sehingga 

guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran.  

b. Keterampilan mengajukan variasi pertanyaan. 

Keterampilan guru dalam mengajukan variasi pertanyaan memperoleh 

skor 2. Artinya guru hanya mampu memunculkan 2 deskriptor. Adapun deskriptor 

tersebut adalah : 1) memberikan pertanyaan ke seluruh siswa secara merata, hal 



98 

 

 

 

tersebut nampak ketika guru mengajukan pertanyaan klasikal kepada siswa kelas 

VB. Guru selalu menawarkan terlebih dahulu pertanyaan kepada seluruh siswa 

secara klasikal, baru setelah tidak ada siswa yang menawarkan diri untuk 

menjawab, guru memberikan pertanyaan yang ditujukan secara individual. 2) 

mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat, deskriptor tersebut nampak 

ketika siswa paham dengan baik pertanyaan yang diberikan oleh guru. Sehingga 

banyak sebagian siswa yang menjawab dengan baik pertanyaan dari guru. 

Sedangkan 2 deskriptor yang belum nampak yaitu: 1) memberikan waktu berpikir 

kepada siswa. 2) menuntun dan menggali pengetahuan siswa untuk mendapat 

jawaban yang lebih tepat. Hal tersebut dikarenakan guru yang mengajar terlalu 

cepat karena waktu yang tersedia sudah tersita cukup banyak.  

c. Keterampilan menjelaskan materi dengan menggunakan multimedia. 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi dengan menggunakan 

multimedia mendapatkan skor 2. Skor tersebut didapatkan dari munculnya 2 

deskriptor yaitu: 1) media yang digunakan menarik siswa. Hal tersebut terlihat 

dengan mimik muka siswa yang senang dengan penggunaan multimedia yang 

digunakan guru, selain itu siswa juga terlihat mampu menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang ditayangkan dalam media karena sebagian besar 

siswa memperhatikan penjelasan guru yang dibantu dengan tayangan slide materi 

di depan kelas. 2) penyajian contoh-contoh dalam multimedia yang relevan 

dengan materi.  Terlihat pada tayangan media banyak disajikan contoh-contoh 

materi yang relevan seperti penyajian video peritiwa pengeboman kota Hiroshima. 

Tidak hanya itu, dalam media guru juga menyajikan gambar-gambar seputar 



99 

 

 

 

proklamasi kemerdekaan. Adapun 2 deskriptor yang belum muncul yaitu: 1) 

menjelaskan materi dengan suara yang lantang dan jelas serta bahasa yang 

sederhana. Hal tersebut dikarenakan, ketika menjelaskan guru hanya bisa 

mengeluarkan suara dengan volume sedang, sehingga anak yang duduk dibagian 

belakang tidak mendengar penjelasan dari guru. 2) deskriptor mengadakan balikan 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 

ketidaktahuannya dan pengetahuannya juga belum dimunculkan guru. 

d. Keterampilan membimbing kelompok dalam kegiatan diskusi dengan 

multimedia. 

Guru memperoleh skor 2 dalam membimbing kelompok ketika diskusi. 

Hal tersebut dikarenakan hanya 2 deskriptor yang muncul. Deskriptor yang dapat 

dimunculkan guru tersebut yaitu: 1) guru membentuk kelompok secara heterogen. 

Hal tersebut terlihat ketika guru sudah menyiapkan daftar nama kelompok ketika 

pembentukan kelompok. Dalam pembentukan kelompok, guru juga 

memperhatikan tingkat pengetahuan siswa dan jenis kelamin siswa. 2) guru 

mengawasi jalannya diskusi dengan berkeliling dan mengakomodasi kebutuhan 

siswa. Deskriptor tersebut terlihat ketika jalannya diskusi, guru berkeliling dari 

kelompok satu menuju kelompok lainnya dan memberikan petunjuk bagi 

kelompok yang kurang paham akan tugas yang harus mereka kerjakan. Dalam 

indikator membimbing kelompok ini, guru belum mendapatkan skor 4 

dikarenakan ada 2 deskriptor yang tidak tampak. Deskriptor tersebut yaitu: 1) 

guru memberikan petunjuk pelaksanaan diskusi dan petunjuk pengoperasian 

media. Hal tersebut terlihat ketika diskusi siswa masih banyak yang bertanya-
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tanya mengenai petunjuk pelaksanaan diskusi dan pengoperasian media yang 

mereka gunakan. 2) Guru juga belum mampu mengkondisikan siswa ketika 

diskusi, hal tersebut terlihat ketika diskusi terlihat beberapa anggota kelompok 

yang tidak aktif ikut jalannya diskusi, melainkan duduk diam atau bermain-main 

sendiri. Guru belum dengan tegas menegur anak-anak yang mengganggu jalannya 

diskusi pembelajaran. 

e. Keterampilan mengadakan variasi dalam penemuan konsep. 

Indikator mengadakan variasi dalam menemukan konsep, guru 

memperoleh skor 2. Hal tersebut ditunjukkan dengan hanya 2 deskriptor yang 

mampu dimunculkan guru. Deskriptor tersebut adalah: 1) guru menggunakan 

permainan untuk menggali pengetahuan siswa. Kegiatan yang berlangsung adalah 

permainan “tempel kartu peristiswa” yang dilakukan siswa ketika 

mempersentasikan hasil diskusi, setiap kelompok diberikan kartu peristiwa secara 

acak kemudian siswa diminta menyusunnya secara klasikal di depan kelas. 2) 

guru menggunakan variasi kegiatan dengan menjawab pertanyaan interaktif dalam 

multimedia. Hal tersebut terlihat dalam media yang digunakan siswa, yang berisi 

pertanyaan interaktif yang akan membantu siswa dalam menemukan hasil diskusi 

kelompok. Pertanyaan interaktif berupa soal pilihan ganda yang kebenaran 

jawabannya akan diketahui siswa setelah siswa mengklik tombol pilihan. Setelah 

mengklik jawaban, pada layar akan muncul animasi yang menunjukkan jawaban 

benar atau salah. Dalam indikator ini, 2 deskriptor yang belum muncul yaitu: 1) 

guru menerapkan variasi gaya mengajar dengan pemusatan perhatian. Hal tersebut 

terlihat ketika terdapat siswa yang tidak aktif dalam diskusi, guru belum mampu 
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memberikan teguran sehingga siswa tersebut tidak terpusat perhatiannya pada 

tugas kelompok yang harusnya ia kerjakan. 2) guru menggunakan peta konsep 

untuk membantu siswa menemukan konsep. Hal tersebut dikarenakan, waktu 

yang digunakan guru untuk menjelaskan peta konsep akan menyita waktu guru 

dalam melaksanakan kegiatan penutup. Sehingga dalam siklus I ini guru belum 

menggunakan peta konsep walaupun dalam media persentasi, peta konsep sudah 

tersedia.  

f. Keterampilan mengelola kelas dalam kegiatan persentasi pembelajaran 

Quantum Teaching.  

Indikator keterampilan guru dalam mengelola kelas dalam kegiatan 

persentasi pembelajaran Quantum Teaching mendapatkan skor 2. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan munculnya 2 deskriptor. Adapun deskriptor tersebut adalah: 

1) menunjuk semua kelompok untuk maju persentasi kedepan. Hal tersebut 

terlihat ketika semua perwakilan kelompok maju kedepan untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya. 2) menanggapi hasil persentasi kelompok 

yang sudah maju ke depan. Deskriptor tersebut nampak ketika selesai 

mempersentasikan hasil diskusinya, guru menanggapi dan membahas hasil diskusi 

semua kelompok dan memberikan penguatan kepada siswa. Dalam indikator ini, 

guru belum mampu mendapatkan skor 4, hal tersebut dikarenakan terdapat 2 

deskriptor yang belum muncul. Deskriptor yang belum muncul adalah 

memberikan petunjuk dengan suara lantang dan jelas mengenai jalannya 

persentasi. Hal yang terlihat adalah, siswa masih bingung bagaimana 

mempersentasikan hasil diskusinya di depan kelas. sehingga untuk siklus I ini, 
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kegiatan persentasi masih belum terlihat baik. Persentasi belum terlihat baik, juga 

diakibatkan tidak munculnya deskriptor memberikan contoh persentasi yang benar 

dengan menggunakan media.  

g. Keterampilan memberikan penguatan kepada siswa 

Guru hanya memperoleh skor 2, untuk indikator memberikan penguatan 

kepada siswa. Hal tersebut dikarenakan hanya 2 deskriptor yang nampak. Adapun 

deskriptor yang nampak tersebut adalah: 1) memberikan penguatan verbal dan 

gestural berupa kata pujian serta tepuk tangan bagi siswa. Kegiatan yang 

berlangsung adalah ketika terdapat siswa yang selesai menjawab pertanyaan dari 

guru dengan benar, guru langsung memberikan pujian bagi siswa tersebut. 2) 

memberikan penguatan berupa benda yang nampak ketika guru memberikan 

piagam penghargaan siswa aktif kepada siswa. Kegiatan yang berlangsung adalah 

guru membagikan piagam penghargaan kepada seluruh siswa karena siswa kelas 

VB sudah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Sedangkan deskriptor yang 

belum muncul adalah penguatan dengan tidak penuh dan penguatan dengan cara 

mendekati anak. Keadaan yang terlihat adalah ketika siswa tidak berhasil 

menjawab pertanyaan guru, guru terlihat langsung menyalahkan jawaban siswa. 

Sedangkan ketika terdapat siswa yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik, 

guru hanya memberikan penguatan verbal dari depan kelas saja.  

h. Keterampilan menutup pembelajaran 

Keterampilan menutup pembelajaran mendapatkan skor 3, ditunjukkan 

dengan hanya 3 deskriptor yang nampak yaitu: 1) memberikan soal evaluasi 

kepada siswa. Deskriptor tersebut nampak ketika guru berkeliling membagikan 25 
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lembar soal evaluasi bagi seluruh siswa. 2) memberikan petunjuk pengerjaan soal 

evaluasi dengan jelas. Hal tersebut nampak ketika sebelum siswa mengerjakan 

soal evaluasi, guru memberikan petunjuk pelaksanaan soal evaluasi tersebut. Guru 

meminta siswa menjawab soal evaluasi secara mandiri. 3) menuntun siswa dalam 

menyimpulkan materi pembelajaran. Kegiatan yang berlangsung adalah, guru 

memberikan pertanyaan berupa kata-kata kunci mengenai materi yang baru saja 

dipelajari untuk menuntun siswa dalam menyimpulkan materi. Setelah evaluasi 

selesai, guru tidak memberikan tindak lanjut bagi siswa. Hal tersebut 

menyebabkan, dalam indikator ini guru belum mampu mendapatkan skor 4. 

4.1.2.3.2.Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS menggunakan 

model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif dapat dilihat pada tabel 

berikut:        Tabel 4.3 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No  Indikator  Banyak siswa yang 

mendapat skor 

Jumlah 

sko

r 

Rerata 

sko

r 

Kateg

or

i  1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran  

8 13 4 0 46 1,84 C 

2 Partisipasi siswa dalam 

penciptaan “AMBAK” 

2 12 9 2 44 1,76 C 

3 Melakukan diskusi kelompok 1 9 13 2 66 2,64 B 

4 Menemukan konsep dari hasil 

diskusi kelompok  

0 14 10 1 62 2,48 C 

5 Mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

0 11 10 4 68 2,72 B 

6 Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 

0 10 15 0 55 2,2 C 

7 Mengerjakan soal evaluasi 3 2 8 12 79 3,16 B 

Jumlah 420 16,8 C 

Persentase Keberhasilan  60%  
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Gambar 4.6 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Melihat data dalam tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa 

skor rerata klasikal yang diperoleh siswa kelas VB SD N Sekaran 01 pada 

pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif 

adalah sebesar 16,8 dengan kategori cukup. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, kesiapan siswa dalam menerima 

pembelajaran mendapatkan rerata skor 1,84 dengan kategori cukup. Adapun 

rinciannya adalah: 1) siswa yang mendapatkan skor 1 sebanyak 8 orang. Hal 

tersebut dikarenakan dalam awal memasuki pembelajaran, masih terdapat siswa 

yang belum duduk ditempat duduknya masing-masing. Beberapa siswa juga 

belum mampu menjawab pertanyaan dari guru mengenai materi yang telah lalu. 

Selain itu, beberapa anak kelas VB juga belum terlalu sering mengoperasikan 

laptop, sehingga siswa-siswa tersebut masih terlihat bingung. 2) siswa yang 
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mendapatkan skor 2 sebanyak 13 orang. Hal tersebut dikarenakan dari 13 orang 

siswa tersebut sudah duduk tenang tanpa membuat gaduh serta sebagian besar 

siswa mampu mengoperasikan laptop ketika ditanya guru. 3) siswa yang 

mendapat skor 3 sebanyak 4 orang. Dalam pembelajaran, masih banyak terdapat 

siswa yang tidak membawa buku sumber mata pelajaran IPS. Ketika guru 

bertanya mengenai materi, hanya siswa yang terkenal aktif saja yang berani 

menjawab pertanyaan dari guru, sedangkan yang lain hanya duduk diam dan tidak 

berani menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara klasikal. Hal tersebut 

yang mengakibatkan, tidak ada seorang siswa pun yang mendapatkan skor 4. 

b. Partisipasi siswa dalam penciptaan “AMBAK” 

Aktivitas siswa dalam indikator partisipasi siswa dalam penciptaan 

“AMBAK” mendapatkan rerata skor sebesar 1,76 dengan kategori cukup. Adapun 

rinciannya adalah: 1) siswa yang mendapat skor 1 sebanyak 2 orang. Sebagian 

besar siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan motivasi yang 

diberikan guru. Hanya satu atau dua anak yang duduk diam tanpa memberikan 

respon positif terhadap stimulus yang diberikan guru. 2) siswa yang mendapatkan 

skor 2 sebanyak 12 orang. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa anak 

yang tidak tertib ketika guru menjelaskan di depan kelas. Banyak siswa yang 

menghalangi cahaya LCD dengan tangan-tangan mereka. Selain itu dalam 

kegiatan tanya jawab yang dilakukan guru dan siswa, siswa yang aktif tidak 

pernah bertambah. Kembali siswa yang terkenal aktif saja yang merespon guru. 3) 

siswa yang mendapat skor 3 sebanyak 9 orang. Hal tersebut dikarenakan sebagian 

besar siswa memperhatikan appersepsi berupa tayangan video proklamasi yang 
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ditayangkan di depan kelas. 4) siswa yang mendapat skor 4 sebanyak 2 orang. Hal 

tersebut dikarenakan, karena dalam pembelajaran yang benar-benar aktif dalam 

merespon guru adalah siswa bernama Yudis dan Zidan.  

c. Melakukan diskusi kelompok 

Indikator melakukan diskusi kelompok mendapatkan skor sebesar 2,64 

dengan kategori baik. Dengan uraian sebagai berikut: 1) sebanyak 1 orang 

mendapatkan skor 1. Hal tersebut dikarenakan ketika diskusi berjalan terdapat 

seorang siswa yang hanya mengoperasikan media, tanpa ikut mengerjakan tugas 

dari guru sebagai tugas kelompok yang seharusnya dikerjakan secara berdiskusi. 

2) 9 orang mendapatkan skor l2. Hal tersebut dikarenakan, masih terdapat banyak 

siswa yang tidak ikut memberikan saran positif dalam pengambilan keputusan. 

Terlihat ketika diskusi hanya sebagian anggota kelompok saja yang mengeluarkan 

pendapat dalam mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru. 3) 13 orang 

mendapatkan skor 3. Hal tersebut dikarenakan, sebagian besar siswa sudah ikut  

menganalisis masalah yang disajikan oleh guru, anggota kelompok terlihat ikut 

menyusun peristiwa proklamasi dengan bantuan slide materi yang tersimpan 

dalam laptop tiap kelompok. Namun dari anak-anak tersebut, beberapa hanya ikut 

berkumpul saja tanpa memberikan saran bagi kelompok. 4) 2 orang mendapatkan 

skor 4. Hal tersebut dikarenakan hanya terdapat 2 siswa yang berani 

menyampaikan pendapatnya ketika guru menyajikan masalah secara klasikal 

setelah diskusi selesai.  
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d. Menemukan konsep dari hasil diskusi kelompok 

Pada indikator menemukan konsep dari hasil diskusi kelompok, rerata 

skor yang didapatkan sebesar 2,48 dengan kategori baik. Adapun rincianya 

adalah: 1) sebanyak 14 orang mendapatkan skor 2. Hal terebut dikarenakan 

sebagian besar siswa sudah menuliskan hasil diskusi kelompoknya, bahkan 

banyak siswa yang mencatat hasil diskusi di buku catatannya masing-masing. 

Selain itu, banyak siswa juga sudah mampu mengerjakan pertanyaan interaktif 

yang tersedia dalam kelompok. 2) 10 orang mendapatkan skor 3. Hal tersebut 

dikarenakan masih terdapat banyak siswa yang belum mampu menjelaskan hasil 

diskusi kelompoknya ketika guru bertanya kepada siswa secara acak. 3) siswa 

yang mendapatkan skor 4 hanya 1 orang. Hal tersebut dikarenakan ketika siswa 

diminta menjelaskan kembali hasil diskusi, hanya ada 1 siswa yang berinisiatif 

untuk menjawab pertanyaan. Sedangkan siswa lain hanya duduk diam 

memperhatikan. 

e. Mempersentasikan hasil diskusi kelompok 

Aktivitas siswa dalam mempersentasikan diskusi kelompok mendapatkan 

rerata skor sebesar 2,72 dengan kategori baik. Adapun rinciannya adalah: 1) 11 

orang mendapatkan skor 2. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar siswa belum 

mampu mempersentasikan hasil diskusi dengan baik. 2) siswa yang mendapatkan 

skor 3 sebanyak 10 orang. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kelompok yang 

tidak membagi tugas penyajian hasil diskusi sehingga yang terlihat aktif hanya 

sebagian anak. 3) 4 0rang mendapat skor 4. Hal tersebut dikarenakan, ketika 

terdapat kelompok yang maju mempersentasikan hasil diskusinya, hanya sebagian 



108 

 

 

 

kecil siswa yang mampu memberikan respon dan tanggapan. Tanggapan terhadap 

kelompok sebagian besar dilakukan oleh siswa yang aktif seperti Yudis dan Fania.  

f. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

Aktivitas siswa dalam kegiatan menyimpulkan pembelajaran 

mendapatkan rerata skor 2,2 dengan kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan 

rincian sebagai berikut: 1) 10 orang mendapatkan skor 2. Hal tersebut dikarenakan 

masih terdapat beberapa siswa yang belum mampu menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan kalimat yang benar. Mereka juga belum percaya diri ketika 

guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran dengan 

kalimatnya sendiri. 2) 15 orang mendapat skor 3. Hal tersebut dikarenakan 

sebagian besar siswa sudah mampu memberikan kesimpulan yang relevan dengan 

materi. Mereka juga terlihat antusias kerika guru membagikan piagam 

penghargaan siswa aktif kepada seluruh siswa setelah mereka menyimpulkan 

materi bersama guru. Namun, ada beberapa siswa yang kecewa karena piagam 

diberikan kepada seluruh siswa. Hal tersebut mereka kemukakan dengan alasan 

tidak ada pembedaan antara siswa yang benar-benar aktif dan yang hanya duduk 

diam. 

g. Mengerjakan soal evaluasi 

Indikator mengerjakan soal evaluasi pada pembelajaran IPS mendapatkan 

rerata skor sebesar 3,16 dengan kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

data sebagai berikut: 1) 3 orang mendapatkan skor 1. Hal tersebut dikarenakan 

masih terdapat beberapa anak yang tidak tertib saat mengerjakan soal evaluasi. 

Mereka masih mengerjakan dengan mencontek pekerjaan temannya. 2) 2 orang 
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siswa mendapatkan skor 2. Hal tersebut terlihat ketika waktu selesai mengerjakan 

soal evaluasi. Terdapat siswa yang belum selesai mengerjakan. 3) 8 orang 

mendapatkan skor 3. Hal tersebut terlihat ketika terdapat beberapa lembar kerja 

yang dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk guru. Sedangkan yang mendapatkan 

skor 4 sebanyak 12 orang karena mereka mengerjakan soal evaluasi dengan 

mandiri tanpa melihat pekerjaan milik temannya. Selain itu, terlihat dalam 

pengerjaan soal evaluasi, siswa-siswi tersebut sudah mengerjakan soal sesuai 

dengan petunjuk guru. 

4.1.2.3.3. Paparan Hasil Belajar 

Hasil belajar IPS siswa kelas VB SDN Sekaran 01 Semarang melalui 

model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif pada siklus I belum 

menunjukkan hasil yang maksimal, walaupun bila dibandingkan dengan hasil 

belajar ketika pra siklus, sudah mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan hasil 

belajar dari prasiklus menuju siklus I tampak pada peningkatan persentase 

ketuntasan belajar siswa yaitu dari 42% menjadi 64%. Ketika prasiklus, sebanyak 

13 dari 25 siswa tidak tuntas pembelajaran IPS. Sedangkan pada saat siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 16 siswa yang tuntas pembelajaran IPS. Nilai 

tertinggi pada saat prasiklus adalah 80, sedangkan pada siklus I sudah mulai 

mengalami peningkatan menjadi 91. Untuk nilai terendah pada saat prasiklus 

adalah sebesar 43, sedangkan untuk nilai terendah pada saat siklus I belum 

mengalami peningkatan. Rerata nilai pada saat prasiklus adalah sebesar 64,12 

sedangkan pada siklus I meningkat menjadi 70,16.  
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Deskripsi mengenai hasil belajar siklus I yang sudah diuraikan, di atas 

dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi ketuntasan klasikal, yang akan 

disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

IPS Siklus I 

Interval nilai Frekuensi Persentase Kategori 

95-100 0 0% Tuntas 

80-94 7 28% Tuntas 

65-79 9 36% Tuntas 

50-64 7 28% Tidak Tuntas 

35-49 2 8% Tidak Tuntas 

0-34 0 0% Tidak Tuntas 

Jumlah nilai 1754 

Rata-rata 70,16 

Persentase ketuntasan 

klasikal 

64% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa hanya 

mencapai 64% (16 dari 25 siswa) dengan rata-rata nilai sebesar 70,16. 

Ketidaktuntasan hasil belajar siswa mencapai 36% dikarenakan siswa masih 

bingung terhadap penjelasan materi dari guru sehingga respon siswa terhadap 

stimulus yang diberikan guru belum begitu tinggi. Selain itu, partisipasi siswa 

yang tergolong masih rendah ketika proses pembelajaran juga berdampak pada 

hasil belajar siklus I. Nilai tertinggi yang didapatkan dari siklus I yaitu 91. Nilai 

tertinggi tersebut didapatkan siswa yang mempu mengerjakan hampir semua soal 

evaluasi. Selain itu, hasil evaluasi tersebut juga ditambah dengan nilai partisipasi 

siswa yang memang sangat aktif dalam pembelajaran. Nilai terendah sebesar 43. 

Nilai terendah pada saat siklus I tersebut didapatkan oleh anak yang hanya mampu 
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mengerjakan soal evaluasi kurang dari 50% jumlah soal. Selain itu, partisipasi 

yang kurang belum mampu menambah nilai yang didapatkan siswa tersebut. 

 Uraian data di atas, juga dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.7 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

Gambar 4.8 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 
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Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal siswa 

sebesar 64% sehingga belum mencapai target indikator keberhasilan yang 

diharapkan yaitu 80%. Maka dari itu, penelitian akan dilanjutkan pada siklus II 

untuk mencapai target tingkat keberhasilan yang sudah ditentukan. 

Berikut ini disajikan rekapitulasi hasil penelitian pada siklus I yang 

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

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus I 

No Variabel Penelitian Skor yang diperoleh Skor Maksimal Dalam % 

1 Keterampilan Guru 18 32 56 % 

2 Aktivitas Siswa 16,8 28 60% 

3 Hasil Belajar 16 25 64% 

Jika disajikan dalam diagram batang, maka tampak sebagai berikut: 

 

Gambar 4.9 Diagram Rekapitulasi Siklus I 
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4.1.2.4.  Refleksi Pembelajaran Siklus I 

Penelitian tindakan kelas pembelajaran IPS melalui model Quantum 

Teaching dengan multimedia interaktif pada Siklus I, masih mengalami hambatan 

dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut diantarnya yaitu: 

a. Pada saat membuka pelajaran, guru memakan banyak waktu untuk 

mempersiapkan media dan mengkondisikan siswa menjadi tenang, agar siap 

mengikuti pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan kegiatan pembelajaran 

selanjutnya tersita waktunya. 

b. Dalam aspek keterampilan guru, guru belum menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran sangat penting disampaikan 

kepada siswa untuk membantu siswa dalam menentukan alur pikir dalam 

memahami materi yang kan dipelajari. 

c. Guru kurang memberikan tekanan dan balikan atas pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa. Sehingga dalam menjawab pertanyaan, siswa tidak memperoleh 

pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Guru juga kurang memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. 

d. Dalam menjelaskan guru kurang memberikan volume yang keras, sehingga 

materi dari penjelasan guru tidak menjangkau siswa yang dibelakang. 

e. Guru kurang memberikan petunjuk dalam pelaksanaan diskusi, sehingga siswa 

masih terlihat bingung dan sering bertanya mengenai bagaimana mereka harus 

mengerjakan tugas. 
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f. Guru kurang tegas dalam menegur siswa yang mengganggu jalannya 

pembelajaran, sehingga kondisi kelas terlihat kurang begitu tertib ketika 

jalannya diskusi. 

g. Guru kurang menerapkan variasi mengajar karena terlihat deskriptor guru 

dalam memusatkan perhatian dan variasi mengajar menggunakan peta konsep 

belum terlihat muncul. 

h. Ketika persentasi, guru tidak memberi petunjuk dan contoh dalam 

mempersentasikan hasil diskusi. Sehingga dalam siklus I ini, penampilan 

persentasi siswa belum terlalu memuaskan. 

i. Pada saat memberikan penguatan, guru belum melakukan pendekatan dan 

belum menerapkan pemberian penguatan secara tak penuh sehingga siswa 

tidak berusaha lagi untuk mendapatkan penghargaan dari guru. 

j. Guru belum melaksanakan kegiatan tindak lanjut untuk siswa. 

k. Hasil penilaian evaluasi pembelajaran IPS menunjukkan terdapat 64% siswa 

tuntas dan 36% siswa belum tuntas. Sehingga indikator tingkat keberhasilan 

belum mampu dicapai.  

4.1.2.5. Revisi 

Dalam mengatasi hambatan yang muncul pada siklus I, maka peneliti 

melakukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

pelaksanaan tindakan pada siklus II. Adapun revisi yang dilakukan adalah: 

a. Guru harus lebih memanage waktu, agar materi pembelajaran dapat 

tersampaikan kepada siswa secara optimal. 
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b. Dalam kegiatan awal pembelajaran, guru harus memberitahukan kepada siswa 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai agar siswa memahami alur 

materi yang akan mereka pelajari. 

c. Dalam menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada siswa, guru harus lebih 

meningkatkan volume suara. Guru juga harus meningkatkan kreativitas dalam 

mengelola pembelajaran. 

d. Guru harus lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 

pengetahuannya. Guru harus membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri 

siswa dalam mengungkapkan ide atau pendapatnya. 

e. Guru harus lebih variatif dalam memberikan penguatan kepada siswa, sehingga 

siswa lebih termotivasi dalam belajar.  

f. Guru perlu meningkatkan kembali proses belajar mengajar sehingga hasil 

evaluasi dalam siklus II akan meningkat. 

4.1.3.  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.3.1.  Perencanaan Siklus II  

Pada siklus kedua, perencanaan yang dilakukan peneliti, 

mempertimbangkan refleksi yang dilakukan pada waktu siklus I. Sehingga hal-hal 

yang menjadi hambatan pada siklus I, dapat diantisipasi agar tidak terjadi pada 

siklus II. Dalam siklus II ini, perencanaan yang dilakukan diantaranya: 

1) Mengkaji Silabus dan menyusun revisi RPP dengan materi sidang-sidang PPKI 

1,2, dan 3 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam siklus II ini, yang 

direvisi adalah variasi kegiatan dalam kegiatan inti. 

2) Menyiapkan sumber belajar yang berupa buku sumber atau buku paket.  
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3) Menyiapkan media pembelajaran yang berupa: 

a. Video pembelajaran dengan menggunakan program movie maker mengenai 

sidang PPKI. 

b. Media persentasi dengan microsoft power point, yaitu dengan membuat 

slide materi berkaitan dengan sidang-sidang PPKI. 

SIDANG PPKI

SIDANG PPKI I ( 18 Agustus 1945)

SIDANG PPKI II (19 Agustus 1945)

SIDANG PPKI III (22 Agustus 1945)

  

SIDANG PPKI 3

Pada sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dihasilkan keputusan

sebagai berikut.

1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia di seluruh daerah Indonesia. 
Fungsi KNI adalah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berpusat 
di Jakarta. KNI dilantik tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua KNIP ialah Mr. 
Kasman Singodimejo.

2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas menjaga 
keamanan dan Seinendan, Keibodan dan PETA. Tanggal 5 Oktober 1945 
BKR diubah menjadi TKR. Dan TKR menjadi TRI dan sekarang menjadi TNI. 
Maka pada setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ABRI.

3. Pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai pemersatu bangsa. 
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. 
Seperti pidato Bung Karno yang dikenal dengan Jas Merah (jangan sekali-
kali melupakan sejarah).

 

Gambar 4.10 contoh multimedia persentasi guru 

c. Pertanyaan interaktif yang dikemas dalam sebuah program power point.  

1 2

3 4

5
   

SELAMAT,,,
JAWABANMU BENAR

 

Gambar 4.11 contoh multimedia interaktif 

d. Kotak undian yang di dalamnya terdapat kategori soal untuk kegiatan 

diskusi. 

4) Menyiapkan lembar observasi berupa lembar pengamatan keterampilan guru 

dan lembar pengamatan aktivitas siswa, serta lembar catatan lapangan. 

5) Mempersiapkan peralatan pembelajaran, yang berupa: 

a. Laptop dan LCD 

b. Reward untuk siswa berupa bintang penghargaan dan koin cokelat. 
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Gambar 4.12 contoh stiker bintang dan koin cokelat 

6) Menyiapkan 6 lembar kerja siswa dan 28 lembar evaluasi siswa. Dilengkapi 

juga dengan kisi-kisi soal dan kunci jawaban. Untuk soal evaluasi terdiri dari 

10 soal pilihan ganda dan 5 uraian soal. Soal berisi materi mengenai sidang 

PPKI dengan kategori mudah sampai sukar. Sedangkan lembar kerja berisi 

tugas kelompok untuk menyelesaikan soal berdasarkan perolehan undian 

kategori soal di setiap kelompoknya. 

4.1.3.2.  Pelaksanaan 

Siklus II dilaksanakan di kelas VB SDN Sekaran 01, pada hari Jum‟at, 22 

Maret 2013 dengan alokasi waktu 3x35 menit. Uraian kegiatan pada siklus II ini 

meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

Indikator yang ditetapkan peneliti dalam siklus II adalah:1) menyebutkan 

peritiwa-peristiwa setelah proklamasi. 2) memaparkan hasil sidang PPKI. 3) 

menjelaskan hal-hal yang menjadi warisan dari proklamasi. 

4.1.3.2.1.Pra Pembelajaran (5 menit) 

Guru mempersiapkan laptop dan LCD sebagai media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. Guru juga memasang sound speaker sebagai 
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pengeras suara. Sebelum masuk kegiatan pembelajaran, guru memimpin siswa 

untuk berdoa bersama. Selanjutnya guru mengucapkan salam kepada siswa, 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan presensi.  

4.1.3.2.2.Kegiatan awal (15 menit) 

Pada kegiatan awal ini, guru melakukan appersepsi dengan bertanya 

kepada siswa mengenai materi yang telah lalu. Adapun pertanyaannya adalah, 

“anak-anak, masih ingatkah pertemuan yang lalu kalian mempelajari tentang 

apa?”sebagian besar siswa serentak menjawab, “peritiwa menjelang proklamasi.” 

Kemudian guru bertanya lagi, “apa yang kalian tau mengenai peristiwa setelah 

proklamasi?”. Setelah semua siswa menyampaikan pendapatnya dengan bantuan 

kata kunci yang diberikan guru mengenai pembentukan kelengkapan negara, guru 

memotivasi siswa dan memberitahukan tujuan pembelajaran yang ditayangkan 

dalam slide power point. 

4.1.3.2.3.Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi 

Pada kegiatan ini, guru menggali pengetahuan siswa seputar peritiwa 

yang siswa ketahui setelah proklamasi kemerdekaan dengan tanya jawab,  “jika 

kalian menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam kemerdekaan, apa saja yang 

akan kalian lakukan setelah Indonesia Merdeka?” siswa diam sesaat, kemudian 

beberapa siswa menjawab melakukan pembangungan dan mempertahankan 

kemerdekaan.” Kemudian siswa diminta menyimak buku paket IPS yang mereka 

bawa, kemudian guru menjelaskan materi dengan menggunakan tayangan power 

point yang dikemas menjadi bentuk multimedia. Guru menjelaskan materi 
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mengenai pembentukan alat kelengkapan negara yang dihasilkan dalam proses 

sidang PPKI I, II, dan III. 

Elaborasi 

Guru membentuk siswa secara heterogen dimana ditiap kelompok 

disediakan satu buah laptop yang berisi materi dan soal yang akan dikerjakan 

dalam kelompok. Pembentukan kelompok didasarkan dari tingkat pengetahuan 

dan jenis kelamin yang heterogen. Setelah kelompok terbentuk, perwakilan tiap 

kelompok diminta maju ke depan untuk mengambil undian dalam kantong ajaib. 

Kotak undian tersebut berisi pilihan kategori soal yang akan mereka kerjakan 

dalam kelompok. Soal yang didapatkan tiap kelompok nantinya akan berbeda 

dengan soal yang didapat kelompok lain. 

Setelah semua kelompok mendapatkan kategori soal yang mereka akan 

kerjakan, kelompok mulai berdiskusi dalam kelompok dengan memanfaatkan 

media yang sudah disediakan oleh guru. Setelah selesai dikerjakan, tiap kelompok 

diminta maju ke depan untuk mempersentasikan hasil diskusinya kemudian 

menempelkan hasil pekerjaannya dipapan hasil kelompok.  

Konfirmasi 

Pada kegiatan konfirmasi ini, kelompok lain yang tidak maju 

menanggapi pekerjaan kelompok yang sedang maju. Guru juga ikut merefleksi 

hasil diskusi yang telah dipersentasikan siswa. Selain itu, guru juga 

mengkonfirmasi pengetahuan siswa dengan membahas pertanyaan interaktif yang 

sudah dijawab oleh tiap kelompok. Dalam permainan interaktif ini, setiap 

kelompok yang mampu menjawab pertanyaan, diberi poin berupa koin coklat 
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sejumlah anggota kelompok. Sebagian besar siswa terlihat antusias ketika 

menjawab pertanyaan interaktif yang sudah disediakan oleh guru. Semua 

kelompok juga mampu menjawab dengan benar soal interaktif yang diberikan. 

4.1.3.2.4.Kegiatan Penutup (30 menit) 

Pada kegiatan penutup, siswa menyimpulkan materi yang didapatkan 

selama pembelajaran yaitu mengenai waktu dan hasil dari sidang PPKI 1, 2 dan 3. 

Penyimpulan materi dibantu kata-kunci dari guru, sehingga banyak siswa yang 

mampu menyimpulkan dengan baik materi yang telah mereka pelajari. Kata-kata 

kunci yang diberikan guru berupa tanya jawab yang juga menuntun siswa dalam 

menemukan simpulan materi yang baru saja dipelajari siswa. Dalam siklus kedua 

ini, antusiasme siswa lebih meningkat dibandingkan siklus pertama. Dalam 

kegiatan ini guru juga memberikan evaluasi kepada siswa untuk mengukur 

seberapa jauh pengetahuan yang didapat siswa. Sebelum evaluasi dilaksanakan, 

guru memberikan petunjuk pengerjaan dengan jelas. Siswa diminta untuk 

mengerjakan soal secara mandiri. Setelah evaluasi selesai dikerjakan dan 

dikumpulkan, guru menutup pembelajaran dengan salam. 

4.1.3.3.  Observasi 

4.1.3.3.1.Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan selama proses pembelajaran IPS melalui model 

Quantum Teaching dengan multimedia interaktif mendapatkan data sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Skor  Kategori 

1 Keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan 

“AMBAK”.  

4 A 

2 Keterampilan mengajukan variasi pertanyaan sehingga 

dapat menggali pengetahuan siswa. 

3 B 

3 Keterampilan menjelaskan materi dengan menggunakan 

Multimedia  

3 B 

4 Keterampilan membimbing kelompok dalam kegiatan 

diskusi dengan Multimedia Interaktif. 

3 B 

5 Keterampilan mengadakan variasi dalam penemuan 

konsep. 

3 B 

6 Keterampilan mengelola kelas dalam kegiatan persentasi 

pembelajaran Quantum Teaching 

3 B 

7 Memberikan penguatan kepada siswa. 3 B 

8 Keterampilan menutup pelajaran. 3 B 

Jumlah skor 25 B 

Persentase Keberhasilan 78%  

 

 

Gambar 4.13 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

a. Keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan “AMBAK”. 

Berdasarkan tabel 4.7 dan diagram diatas dapat dijelaskan bahwa untuk 

indikator keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan AMBAK, guru 

memperoleh skor 4. Hal tersebut ditunjukkan karena terdapat 4 deskriptor yang 
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nampak. Adapun deskriptor tersebut adalah : 1) menarik perhatian siswa dengan 

memanfaatkan multimedia. Hal tersebut nampak ketika guru menggunakan video 

pembelajaran sidang PPKI yang ditayangkan pada LCD dan seluruh siswa 

antusias untuk memperhatikannya. 2) guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Kegiatan yang berlangsung adalah guru memotivasi siswa dengan kalimat 

afirmasi yang dikemas dengan animasi dalam tayangan PPT, sehingga siswa 

tertarik dan memusatkan perhatiannya pada guru. 3) guru melaksanakan 

appersepsi dengan baik. Kegiatan yang berlangsung adalah guru memberikan 

appersepsi dengan tanya jawab mengenai hal apa yang akan dilakukan siswa 

setelah proklamasi, apabila siswa menjadi pahlawan proklamasi kala itu. 4) 

memberi acuan dengan mengemukakan secara singkat kompetensi dasar dan 

indikator hasil belajar. Deskriptor tersebut nampak ketika guru menampilkan 

indikator pembelajaran yang telah ditayangkan dalam slide PPT. Kemudian, guru 

juga menjelaskan kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran. 

b. Keterampilan mengajukan variasi pertanyaan.  

Keterampilan guru dalam mengajukan variasi pertanyaan memperoleh 

skor 3. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya 3 deskriptor yaitu: 1) 

memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa secara merata. Deskriptor tersebut 

nampak ketika guru memberikan tanya jawab, guru tidak langsung menunjuk satu 

orang anak, namun menawarkan pertanyaan tersebut kepada seluruh siswa.  2) 

memberikan waktu berfikir kepada siswa dalam menjawab pertanyaan. Kegiatan 

yang berlangsung adalah ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara 
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individual, guru memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk berpikir 

dan menjawab pertanyaan tersebut. Baru setelah siswa menyerah, guru 

menawarkan pertanyaan kepada siswa lain untuk menjawab. 3) mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas dan singkat. Hal tersebut terlihat ketika sebagian besar 

siswa sudah mampu menjawab dan paham dengan pertanyaan dari guru. 

Sedangkan untuk deskriptor ke-4 yaitu memberikan  dan menggali pengetahuan 

siswa agar menemukan jawaban yang lebih tepat masih belum mampu 

dilaksanakan oleh guru. Hal tersebut dikarenakan, ketika terdapat siswa yang 

belum mampu menjawab, guru langsung menawarkan pertanyaan kepada siswa 

lain tanpa membantunya mengarahkan pada jawaban yang lebih tepat. 

c. Keterampilan menjelaskan materi dengan menggunakan multimedia. 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi mendapatkan skor 3. Guru 

hanya dapat memunculkan 3 deskriptor. Adapun 3 deskriptor tersebut adalah: 1) 

media yang digunakan menarik siswa.  Kegiatan yang berlangsung adalah guru 

menjelaskan materi dengan slide power point, sehingga sebagian besar siswa 

memperhatikan dan tertarik dengan penjelasan yang diberikan guru. 2) penyajian 

contoh-contoh dalam multimedia yang relevan dengan materi, juga sudah 

dimunculkan guru. Terlihat dalam tayangan multimedia guru juga menyajikan 

video mengenai drama sidang PPKI yang diperankan oleh anak-anak seusia 

mereka. Terlihat siswa sangat senang dengan contoh video sidang PPKI yang 

ditayangkan. 3) mengadakan balikan dengan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengungkapkan ketidaktahuannya dan pengetahuannya. Deskriptor 

tersebut muncul ketika guru selesai menjelaskan materi, guru mengajukan 
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pertanyaan ulang kepada siswa untuk mengetahui seberapa luas pengetahuan yang 

sudah diserap oleh siswa. Guru juga menanyakan kepada siswa mengenai hal-hal 

yang belum dipahami siswa. Sedangkan untuk deskriptor menjelaskan materi 

dengan suara lantang dan jelas, serta bahasa yang sederhana masih belum mampu 

dicapai guru. Guru masih menjelaskan dengan volume suara yang kecil, sehingga 

seringkali terlihat anak yang bertanya ulang mengenai apa yang baru saja 

diucapkan oleh guru.  

d. Keterampilan membimbing kelompok dalam kegiatan diskusi dengan 

multimedia interaktif. 

Guru memperoleh skor 3 dalam membimbing kelompok ketika diskusi. 

hal tersebut dikarenakan, guru hanya mampu memunculkan 3 deskriptor. Adapun 

deskriptor yang dapat dicapai guru tersebut yaitu: 1) guru membentuk kelompok 

secara heterogen Guru membentuk kelompok berdasarkan tingkat pengetahuan 

yang dimiliki siswa beserta jenis kelamin. 2) guru mengawasi jalannya diskusi 

dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Hal tersebut terlihat ketika diskusi 

berjalan, guru berkeliling mengamati pekerjaan kelompok dan membimbing siswa 

ketika siswa mengalami kesulitan dan kebingungan mengenai tugas yang harus 

mereka kerjakan. 3) guru mampu mengkondisikan siswa. Hal yang terlihat adalah 

ketika guru mendapati siswa yang mengganggu proses diskusi, guru langsung 

menegur dengan tegas siswa tersebut. Pada akhirnya siswa tersebut mau menaati 

ucapan guru. Sedangkan untuk deskriptor memberikan petunjuk diskusi dan 

pengoperasian multimedia belum dilakukan guru.  

e. Keterampilan mengadakan variasi dalam penemuan konsep. 
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Indikator mengadakan variasi dalam menemukan konsep, guru 

memperoleh skor 3. Hal tersebut ditunjukkan guru dengan 1 deskriptor yang 

belum dilakukan oleh guru yaitu menggunakan peta konsep untuk membantu 

siswa dalam penemuan konsep. Sedangkan deskriptor yang lain sudah dicapai 

guru yang ditunjukkan dengan 3 deskriptor yaitu: 1) menggunakan permainan 

dalam menggali pengetahuan siswa. Kegiatan yang berlangsung adalah ketika 

diskusi guru melakukan variasi pembelajaran dengan permaianan kantong ajaib 

untuk mengundi perolehan kategori soal yang akan dikerjakan siswa dalam 

diskusi kelompok. 2) guru menerapkan variasi gaya mengajar dengan pemusatan 

perhatian. Hal tersebut terlihat ketika guru menggunakan LCD dalam penayangan 

materi sebagai sarana untuk memusatkan perhatian siswa pada guru. Ketika 

terdapat siswa tidak berkonsentrasi, guru menayangkan materi lagi dengan LCD 

sehingga perhatian siswa kembali tertuju pada guru. 3) guru menggunakan variasi 

kegiatan dengan menjawab pertanyaan interaktif. Hal tersebut terlihat ketika 

selesai diskusi kelompok, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan 

interaktif secara bergantian secara berkelompok, dan bagi kelompok yang mampu 

menjawab pertanyaan tersebut akan memperoleh koin emas sebagai bentuk 

penghargaan. Semua siswa terlihat antusias dengan kegiatan tersebut. Pertanyaan 

interaktif berupa soal pilihan ganda yang kebenaran jawabannya akan diketahui 

siswa setelah siswa mengklik tombol pilihan. Setelah mengklik jawaban, pada 

layar akan muncul animasi yang menunjukkan jawaban benar atau salah. 

f. Keterampilan mengelola kelas dalam kegiatan persentasi pembelajaran. 
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Indikator keterampilan guru dalam mengelola kelas dalam kegiatan 

persentasi pembelajaran Quantum Teaching mendapatkan skor 3. Hal tersebut 

ditunjukkan guru dengan memenuhi 3 deskriptor yaitu: 1) memberikan contoh 

persentasi yang benar dengan media. Kegiatan yang berlangsung adalah sebelum 

siswa mempersentasikan atau mendemonstrasikan hasil diskusinya, guru 

memberikan petunjuk melakukan persentasi di depan kelas dengan menggunakan 

kertas lipat yang akan menjadi media dalam menuliskan hasil diskusi kelompok, 

sehingga terlihat ketika siswa maju ke depan, penampilan siswa terlihat mantap 

dan tidak bingung seperti yang terjadi pada siklus I. 2) menunjuk semua 

kelompok untuk maju persentasi kedepan. Hal tersebut nampak ketika semua 

kelompok maju ke depan kelas untuk mempersentasikan hasil diskusinya. 3) 

menanggapi hasil persentasi kelompok yang dilakukan siswa. Deskriptor tersebut 

nampak ketika satu kelompok maju ke depan dan selesai mempersentasikan hasil 

diskusinya, kelompok lain mampu mengomentari hasil diskusi dengan menjawab 

“benar”. Guru juga ikut merefleksi dan menanggapi hasil persentasi kelompok 

yang telah maju.  

g. Keterampilan memberikan penguatan kepada siswa 

Guru  memperoleh skor 3 untuk indikator memberikan penguatan kepada 

siswa. Hal tersebut dikarenakan guru hanya memunculkan 3 deskriptor. Adapun 3 

deskriptor tersebut yaitu: 1) memberikan penguatan verbal dan gestural. Hal 

tersebut nampak ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan dan melakukan 

tugasnya dengan baik, guru memberikan tepuk tangan dan kata-kata motivasi 

seperti “Bagus”, “Pintar”, “Hebat”. 2) memberikan penguatan dengan mendekati 
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anak. Hal tersebut terlihat ketika guru mengajukan pertanyaan, kemudian ada 

siswa yang mengangkat tangan karena ingin menjawab, guru langsung mendekati 

siswa tersebut dengan memberikan perhatian. 3) memberikan penguatan berupa 

benda. Deskriptor tersebut nampak ketika guru memberikan stiker “Bintang” 

kepada siswa yang mewakili kelompoknya untuk mempersentasikan hasil diskusi, 

selain itu guru juga memberikan koin penghargaan ketika siswa mampu 

menjawab pertanyaan interaktif dengan benar. Untuk pemberian penguatan secara 

tak penuh, guru belum memunculkan deskriptor tersebut. Seperti pada siklus I, 

ketika seorang siswa belum tepat menjawab pertanyaan dari guru, guru langsung 

mengatakan salah dan langsung melempar pertanyaan pada siswa lain.  

h. Keterampilan menutup pelajaran 

Keterampilan menutup pembelajaran mendapatkan skor 3, ditunjukkan 

dengan 3 deskriptor yang nampak yaitu: 1) menuntun siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran. Deskriptor tersebut nampak ketika selesai dalam kegiatan inti, guru 

mengulang materi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 

mengetahui seberapa dalam pengetahuan yang sudah diserap siswa. Guru juga 

memberi penekanan terhadap materi-materi yang penting untuk diingat siswa. 2) 

memberikan soal evaluasi kepada siswa. Hal tersebut terlihat dalam akhir 

pembelajaran, guru membagikan 25 lembar soal evaluasi yang harus dikerjakan 

siswa. 3) memberikan petunjuk pengerjaan soal evaluasi dengan jelas. Deskriptor 

tersebut terlihat ketika sebelum siswa mengerjakan soal, guru memberikan 

pengarahan yang jelas mengenai petunjuk pelaksanaan evaluasi. Guru 

memberikan petunjuk kepada siswa agar mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 
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perintah yang tertulis pada soal. Setelah selesai mengerjakan soal evaluasi, siswa 

mengumpulkan soal beserta lembar jawaban di meja guru kemudian siswa duduk 

kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah semua mengumpulkan, guru 

langsung menutup pembelajaran dengan salam. 

4.1.3.3.2.Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS menggunakan 

model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No  Indikator  Banyak siswa 

yang 

mendapat skor 

Jml 

s

k

o

r 

Rerata 

sko

r 

Kategor

i 

1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran  

0 3 15 7 79 3,16 B 

2 Partisipasi siswa dalam 

penciptaan “AMBAK” 

0 17 6 2 60 2,4 C 

3 Melakukan diskusi 

kelompok 

1 7 11 6 72 2,88 B 

4 Menemukan konsep dari 

hasil diskusi kelompok  

1 11 9 4 66 2,64 B 

5 Mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

0 12 13 0 63 2,52 B 

6 Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 

0 10 12 3 68 2,72 B 

7 Mengerjakan soal 

evaluasi 

0 4 14 7 78 3,12 B 

Jumlah 486 19,44 B 

Persentase Keberhasilan 69%  
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Gambar 4.14 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Melihat data dalam tabel dan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 

skor rerata klasikal yang diperoleh siswa kelas VB SD N Sekaran 01 pada 

pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif 

adalah sebesar 19,44 dengan kategori baik. Adapun penjelasan lebih lengkap 

adalah sebagai berikut: 

a. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran 

Kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran mendapatkan rerata skor 

3,16 dengan kategori baik. Adapaun rata-rata tersebut didapatkan dari rincian data 

yaitu : 1) Siswa yang mendapatkan skor 2 sebanyak 3 orang. Sebagian besar siswa 

sudah masuk kelas dan duduk tenang tanpa membuat gaduh. Namun masih 

terdapat beberapa anak yang tidak membawa buku sumber pelajaran IPS. 2) siswa 

yang mendapat skor 3 sebanyak 15 orang. Hal tersebut dikarenakan, sebagian 

besar siswa sudah duduk tenang dan mempersiapkan sarana prasarana belajar dan 

mampu menjawab pertanyaan guru ketika direview lagi mengenai materi 

pembelajaran yang lalu. 3) 7 orang lagi mendapatkan skor 4. Hal tersebut 

dikarenakan 7 siswa sudah memenuhi 4 deskriptor yang telah ditentukan yaitu 
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duduk tenang, mampu menjawab pertanyaan guru mengenai meteri yang lalu, 

mempersiapkan sarana dan prasarana dan mampu mengoperasikan media.  

b. Partisipasi siswa dalam penciptaan “AMBAK”  

Aktivitas siswa dalam indikator partisipasi siswa dalam penciptaan 

“AMBAK” mendapatkan rerata skor sebesar 2,4 dengan kategori cukup. Dalam 

indikator ini rinciannya yaitu: 1) siswa yang mendapatkan skor 2 sebanyak 17 

orang. Hal tersebut karena sebagian besar siswa hanya mampu memunculkan 2 

deskriptor yaitu memperhatikan appersepsi dan motivasi dari guru. Sebagian besar 

siswa juga sudah tertib dan antusias ketika guru menjelaskan materi. 2) siswa 

yang mendapat skor 3 sebanyak 11 orang. Terlihat masih banyak siswa belum 

mampu menanggapi appersepsi berupa pertanyaan dari guru. 3) siswa yang 

mendapat skor 4 sebanyak 2 orang. Hal tersebut dikarenakan hanya 2 orang siswa 

saja yang memenuhi 4 deskriptor yang telah ditentukan. 

c. Melakukan diskusi kelompok. 

Indikator melakukan diskusi kelompok mendapatkan skor sebesar 2,88 

dengan kategori baik. Dengan uraian data yaitu: 1) sebanyak 1 orang siswa 

mendapatkan skor 1. Hal tersebut dikarenakan hanya terdapat 1 anak yang tidak 

aktif dalam kegiatan diskusi, anak tersebut cenderung diam dan mengganggu anak 

lain yang sedang berdiskusi. 2) 7 orang mendapatkan skor 2. Hal tersebut 

dikarenakan sejumlah 7 orang siswa hanya ikut menganalisi masalah yang 

disajikan guru dengan memanfaatkan media. Sebagian besar anggota kelompok 

belum mengeluarkan pendapatnya dalam memcari permasalahan kelompok. 3) 11 

orang mendapatkan skor 3. Hal tersebut dikarenakan hanya sebagian yang mampu 
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memberikan saran terhadap pengambilan keputusan diskusi. 4) 6 orang 

mendapatkan skor 4. Hal tersebut dikarenakan 4 orang siswa tersebut sudah 

mampu memunculkan 4 deskriptor yaitu ikut menganalisis masalah yang 

disajikan guru, mengeluarkan pendapat dalam mencari pemecahan masalah, 

memanfaatkan media dengan bijaksana serta berperan aktif dalam pengambilan 

keputusan diskusi kelompok. 

d. Menemukan konsep dari hasil diskusi. 

Pada indikator menemukan konsep dari hasil diskusi kelompok, rerata 

skor yang didapatkan sebesar 2,64 dengan kategori baik. Adapun rinciannya 

adalah: 1) sebanyak 1 orang mendapatkan skor 1. Hal tersebut dikarenakan 1 

siswa tersebut hanya mampu memenuhi 1 deskriptor yaitu mampu mengerjakan 

pertanyaan interaktif yang dibahas guru. 2) 11 orang mendapatkan skor 2. Hal 

tersebut dikarenakan sebagian besar siswa belum mampu menjelaskan kembali 

hasil diskusi. Hanya sebagaian kecil siswa yang dapat menjawab pertanyaan 

ketika guru menunjuk siswa secara acak. 3)  9 orang mendapatkan skor 3. 

Sebagian besar kelompok sudah menuliskan hasil diskusinya dalam kelompok, 

kebanyakan siswa juga sudah menyalin hasil diskusi pada buku catatannya 

masing-masing. 4) siswa yang mendapatkan skor 4 sebanyak 4 orang. Hal tersebut 

dikarenakan hanya 4 orang yang mampu memunculkan 4 deskriptor. 4 deskriptor 

tersebut adalah menuliskan hasil diskusinya pada lembar kerja, mampu menjawab 

pertanyaan interaktif yang disediakan guru, mampu menjelaskan kembali materi 

dengan baik dan mampu menjelaskan hasil diskusi kelompoknya ketika ditanya 

secara acak. 
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e. Mempersentasikan hasil diskusi kelompok 

Aktivitas siswa dalam mempersentasikan diskusi kelompok mendapatkan 

rerata skor sebesar 2,52 dengan kategori baik. Rerata tersebut dibuktikan dengan 

rincian skor yang didapatkan siswa sebagai berikut: 1) 12 orang mendapatkan 

skor 2. Hal tersebut dikarenakan semua kelompok mempersentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Namun masih terdapat beberapa kelompok yang belum 

mampu mempersentasikan hasil diskusi dengan penampilan yang baik. 2) 13 

orang siswa mendapatkan skor 3. Hal tersebut terlihat karena, ketika ada 

kelompok yang sedang maju di depan kelas, kelompok yang lain pun ikut 

menanggapi. Siswa juga terlihat antusias, karena ketika siswa yang berani maju 

mempersentasikan hasil diskusi di depan kelas diberi penghargaan poin bintang 

dan mengantongi koin coklat untuk anggota kelompoknya. Suasana kelas begitu 

meriah karena tiap kelompok berusaha untuk mendapatkan reward yang 

disediakan guru. Dalam mempersentasikan hasil diskusi, belum ada siswa yang 

mampu mendapat skor 4. Hal tersebut dikarenakan yang terlibat aktif dalam 

persentasi kelas hanya anak yang terkenal aktif. Belum ada pembagian tugas 

dalam menyajikan persentasi kelompok.  

f. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam kegiatan menyimpulkan pembelajaran 

mendapatkan rerata skor 2,72 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

rincian data yaitu: 1) 10 orang mendapatkan skor 2. Hal tersebut dikarenakan 

sebagian besar siswa sudah mampu memberikan kesimpulan yang relevan dengan 

materi, selain itu siswa juga mampu menyimpulkan materi dengan kalimat yang 
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benar. 2) 12 orang mendapat skor 3. Terlihat siswa sangat antusias setelah 

menyimpulkan pembelajaran, mereka merayakan keberhasilan pembelajaran 

dengan mimik muka yang puas. 3) 3 orang mendapat skor 4. Hal tersebut 

dikarenakan masih banyak siswa yang agak ragu-ragu dalam menyimpulkan 

materi. 

g. Mengerjakan soal evaluasi 

Indikator mengerjakan soal evaluasi pada pembelajaran IPS mendapatkan 

rerata skor sebesar 3,12 dengan kategori baik. Adapun rinciannya adalah: 1) 4 

orang siswa mendapatkan skor 2. Hal tersebut dikarenakan masih banyak siswa 

yang mengerjakan soal evaluasi tidak selesai pada waktunya. Beberapa siswa juga 

masih terlihat mencontek, walaupun intensitasnya berkurang dibandingkan pada 

saat siklus I. 2) 14 orang mendapatkan skor 3. Hal tersebut terlihat pada lembar 

jawaban siswa mengenai jawaban soal essay yang masih belum sesuai petunjuk 

pengerjaan dari guru.  3) 7 orang siswa mendapatkan skor 4. Hal tersebut 

dikarenakan 7 siswa tersebut sudah mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan 

petunjuk guru dan tepat waktu. Mereka juga mengerjakan soal evaluasi dengan 

mandiri dan tertib.  

4.1.3.3.3. Paparan Hasil Belajar 

Hasil pembelajaran IPS  siswa kelas VB SDN Sekaran 01 Semarang 

melalui model Quantum Teaching dengan Multimedia Interaktif  pada siklus II 

sudah mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I, walaupun masih belum 

mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan oleh peneliti.  
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Peningkatan hasil belajar dari siklus I menuju siklus II tampak pada 

peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa yaitu dari 64% menjadi 76%. 

Pada siklus I, sebanyak 9 dari 25 siswa tidak tuntas pembelajaran IPS. Sedangkan 

pada saat siklus II mengalami peningkatan menjadi 19 siswa yang tuntas 

pembelajaran IPS. Nilai tertinggi pada saat siklus I adalah 91, sedangkan pada 

siklus II nilai tertinggi siswa tidak mengalami peningkatan. Untuk nilai terendah 

pada saat siklus I adalah 43 sedangkan untuk nilai terendah pada saat siklus II 

mengalami penurunan menjadi 40. Rerata nilai pada saat siklus I adalah sebesar 

70,16 sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 71,16.  

 Paparan di atas dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi ketuntasan 

klasikal pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

IPS Siklus II 

Interval nilai Frekuensi Persentase Kategori 

95-100 0 0% Tuntas 

80-94 11 44% Tuntas 

65-79 8 32% Tuntas 

50-64 5 20% Tidak Tuntas 

35-49 1 4% Tidak Tuntas 

0-34 0 0% Tidak Tuntas 

Jumlah nilai 1779 

Rata-rata 71,16 

Persentase ketuntasan 

klasikal 

76% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa baru 

mencapai 76% (19 dari 25 siswa) dengan rata-rata nilai sebesar 71,16. Sebesar 

24% siswa masih belum tuntas dikarenakan dalam proses pembelajaran, belum 

semua siswa aktif dan masih terdapat beberapa anak yang mengganggu proses 
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pembelajaran. Nilai tertinggi yaitu 91 didapatkan oleh beberapa siswa yang 

menjawab benar hampir semua soal evaluasi dan berpartisipasi aktif ketika 

pembelajaran. Sedangkan nilai terendah sebesar 40 didapatkan oleh anak yang 

memang terkenal pasif dan tidak mendengarkan ketika guru menjelaskan, 

sehingga ketika mengerjakan soal evaluasi siswa tersebut mengerjakan dengan 

asal-asalan. Data tersebut, dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.15 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

Gambar 4.16 Diagram Ketuntasan Hasil belajar siklus II 

Dapat dilihat di atas, bahwa ketuntasan hasil belajar pada siklus II adalah 

sebesar 76 %. Padahal indikator keberhasilan yang telah ditetapkan adalah sebesar 

Siklus II
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80%. Maka dari itu, penelitian pada siklus II ini akan dilanjutkan pada siklus 

berikutnya, agar indikator yang diharapkan mampu tercapai baik. 

Berikut ini disajikan rekapitulasi hasil penelitian pada siklus II yang 

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

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus II 

No Variabel Penelitian Skor yang diperoleh Skor Maksimal Dalam % 

1 Keterampilan Guru 25 32 78% 

2 Aktivitas Siswa 19,44 28 69% 

3 Hasil Belajar 19 25 76% 

 

Jika disajikan dalam diagram batang, maka tampak sebagai berikut: 

 

Gambar 4.17 Diagram Rekapitulasi Hasil Siklus II 
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4.1.3.4. Refleksi Pembelajaran Siklus II 

Penelitian tindakan kelas pembelajaran IPS melalui model Quantum 

Teaching dengan Multimedia Interaktif pada Siklus II, masih mengalami 

hambatan dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut diantaranya yaitu: 

a. Guru kurang menggali pengetahuan siswa dalam mengajukan variasi 

pertanyaan, sehingga wawasan siswa mengenai materi belum terlalu luas. 

b. Guru menjelaskan materi dengan volume kurang maksimal, karena masih 

banyak terlihat siswa yang tidak mendengar penjelasan dari guru. Hal tersebut 

menyebabkan, siswa yang tidak mendengar penjelasan guru tidak paham dan 

beralih ke aktivitas lain seperti berbicara sendiri. 

c. Guru belum memunculkan variasi penemuan konsep dengan menggunakan 

peta konsep karena terdesak waktu yang sedikit. 

d. Guru belum menggunakan variasi penguatan secara tidak penuh, sehingga 

kebanyakan siswa cepat puas dengan penguatan yang diberikan guru. Apabila 

guru menerapkan penghargaan tak penuh, diharapkan siswa akan berusaha lagi 

untuk mencari penghargaan yang lebih besar dari yang didapatkan sebelumnya.  

e. Keterampilan menutup pelajaran. Dalam indikator ini, guru belum memberikan 

tindak lanjut kepada siswa, setelah siswa selesai mengerjakan soal evaluasi.  

f. Hasil tes tertulis dari evaluasi pembelajaran IPS siklus II adalah terdapat 24% 

siswa belum tuntas dan 76% lainnya sudah mengalami ketuntasan. Rata-rata 

yang diperoleh dalam siklus II adalah sebesar 71,16. 
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4.1.3.5.  Revisi 

Dalam mengatasi hambatan yang muncul pada siklus II, maka peneliti 

melakukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

pelaksanaan tindakan pada siklus III.  

a. Guru harus lebih menggali pengetahuan siswa dengan pertanyaan yang lebih 

variatif. Selain itu guru harus lebih menuntun siswa dalam menemukan 

jawaban yang lebih tepat. Hal tersebut diharapkan akan menambah wawasan 

siswa mengenai materi yang dipelajari.  

b. Guru harus lebih meningkatkan volume suara dan memberikan penekanan pada 

materi-materi yang penting diingat siswa. 

c. Guru harus lebih variatif dalam membantu siswa dalam menemukan konsep. 

Misalnya dengan menggunkan peta konsep. Hal tersebut akan mempermudah 

siswa dalam mengingat materi. 

d. Guru harus lebih variatif dalam memberikan penguatan, seperti penggunaan 

penguatan secara tak penuh, sehingga siswa tidak mudah puas dengan apa yang 

ia dapatkan. 

e. Guru harus memberikan tindak lanjut kepada siswa setelah pelajaran berakhir. 

f. Hasil evaluasi pada siklus II harus lebih ditingkatkan agar tingkat ketuntasan 

mampu mencapai indikator yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%. 

4.1.4.  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.4.1.  Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan dalam siklus III adalah 

sebagai berikut: 
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1) Mengkaji silabus untuk menyusun revisi RPP sesuai dengan SK dan KD yang 

telah ditentukan. Dalam siklus III ini KD yang diajarkan adalah menghargai 

peranan dan jasa para pahlawan dalam memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Dalam siklus III, kegiatan inti dibuat lebih variatif dengan 

penggunaan multimedia yang dibantu dengan permaianan puzzle. 

2) Menyiapkan sumber belajar seperti buku referensi.  

3) Mempersiapkan media pembelajaran, yang berupa: 

a. Multimedia persentasi dengan menggunakan program microsoft power 

point. Persentasi berupa slide materi. 

TOKOH-TOKOH 

KEMERDEKAAN

PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

 

Indikator Pembelajaran
• Melalui tayangan video, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh 

yang berperan dalam kemerdekaan dengan baik

• Melalui kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan peran-

peran tokoh dalam kemerdekaan indonesia dengan benar

• Melalui kegiatan demonstrasi, siswa dapat memaparkan 

cara menghargai jasa para pahlawan dengan tepat

 

IR SOEKARNO

Beberapa peran Bung Karno di antaranya 
adalah sebagai berikut.
• Menjadi ketua PPKI

• Mewakili perundingan bersama Jepang 
untuk memproklamasikan kemerdekaan

• Merumuskan naskah proklamasi

• Proklamator kemerdekaan Indonesia

 

Gambar 4.18 contoh slide materi 

b. Multimedia interaktif yang didukung permainan puzzle sebagai bentuk 

variasi pembelajaran. 

GAME INTERAKTIF

START

  

4. Apakah peran dari Tokoh yang bernama Acmad 
Soebardjo?

a. Menandatangani naskah proklamasi
b. Menyiarkan berita proklamasi
c. Menyusun konsep naskah proklamasi
d. Mengetik teks proklamasi

Jangan sedihh,,
Ayo coba lagi....

 

Gambar 4.19 contoh pertanyaan interaktif 

c. Mempersiapkan penghargaan yang berupa piagam dan stiker bintang 

4) Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran yaitu: Laptop, 

LCD, dan Speaker Sound. 
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5) Menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

6) Menyiapkan 6 lembar kerja dan 28 lembar evaluasi beserta kisi-kisi soal dan 

kunci jawaban. Jumlah lembar kerja dan soal evaluasi lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah kelompok yang tersedia dan jumlah siswa VB. 

Hal tersebut untuk mengantisipasi kurangnya lembar soal apabila terdapat 

lembar kerja/lembar soal yang hilang. Untuk lembar kerja berisi perintah untuk 

melaksanakan diskusi dengan menyusun puzzle tokoh. Sedang pada soal 

evaluasi berisi soal berupa 10 soal pilihan ganda dan 5 uraian. 

4.1.4.2.  Pelaksanaan 

Siklus III dilaksanakan di kelas VB SDN Sekaran 01, pada hari Jum‟at, 

29 Maret 2013 dengan alokasi waktu 3x35 menit. Uraian kegiatan pada siklus III 

ini meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

Kegiatan pada pembelajaran siklus III membahas tentang tokoh-tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. Adapun indikator pembelajaran yang 

telah ditetapkan adalah: 1) menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam 

proklamasi kemerdekaan, 2) menjelaskan peranan para tokoh kemerdekaan, 3) 

menjelaskan cara menghargai jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan.  

4.1.4.2.1. Pra Pembelajaran (5 menit) 

Pada kegiatan ini, guru mempersiapkan media dengan memasang 

perangkat LCD, laptop beserta speakernya. Guru juga mengucapkan salam dan 

mempersiapkan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS dengan meminta siswa 
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duduk dengan tenang dan menyiapkan sumber belajar dan alat tulis yang 

diperlukan. dalam siklus III ini.  

4.1.4.2.2. Kegiatan awal (15 menit)  

Pada tahap ini, guru memberikan appersepsi dengan menstimulus siswa 

dengan pertanyaan mengenai materi yang telah lalu. Adapun pertanyaannya 

adalah, “anak-anak, masih ingatkah kalian mengenai materi yang telah lalu?” 

siswa serentak menjawab, “sidang PPKI.” Sebagian besar menjawab dengan 

sangat antusias. Guru juga memotivasi siswa dengan tayangan video appersepsi 

mengenai tokoh-tokoh kemerdekaan yang tentunya dapat menarik minat siswa. 

Setelah memotivasi siswa, guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan 

siswa alami yaitu agar siswa mengetahui tokoh dan peranan serta mampu 

menjelaskan bagaimana cara siswa menghargai jasa para pahlawan proklamasi.  

4.1.4.2.3. Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi 

Pada kegiatan ini, guru memberikan pertanyaan mengenai siapa saja 

tokoh proklamasi yang diketahui siswa. “anak-anak, masih ingatkah kalian siapa 

sajakah yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia?” 

siswa berlomba-lomba menjawab tokoh-tokoh proklamasi yang mereka telah 

ketahui. Setelah sebagian besar menjawab, guru menanyangkan slide materi 

mengenai peranan para tokoh kemerdekaan yang sudah ditayangkan dalam video 

appersepsi. Ketika guru menjelaskan di depan, sebagian besar siswa membuka 

buku sumber dan mencatat pokok-pokok materi yang dijelaskan. Di sela-sela guru 

menjelaskan, sesekali guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. 
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Sebagian besar siswa pun terlihat memperhatikan dan mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru. 

Elaborasi 

Guru membentuk siswa secara heterogen yang terdiri dari berbagai 

tingkatan pengetahuan dan jenis kelamin. Tiap kelompok disediakan satu buah 

laptop yang berisi materi dan soal yang akan dikerjakan dalam kelompok. 

Sebelumnya, guru memberikan petunjuk kepada siswa, bahwa dalam diskusi, 

siswa akan diberi sebuah puzzle yang berisi gambar tokoh proklamasi yang akan 

mereka susun menjadi sebuah gambar tokoh utuh, dan siswa diminta menjelaskan 

peranan tokoh yang kelompok dapatkan. Dalam menyusun puzzle, siswa 

memanfaatkan materi yang terkemas dalam multimedia interaktif yang diberikan 

pada tiap kelompok. 

Setelah selesai dikerjakan, tiap kelompok maju ke depan untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya. Ketika maju, guru bersama kelompok lain 

menanggapi hasil persentasi kelompok yang sedang maju. Guru juga memberikan 

penghargaan berupa tepuk tangan dan piagam kelompok. Sebagian besar terlihat 

sangat antusias dalam pembelajaran pada siklus III ini. 

Konfirmasi 

Pada kegiatan konfirmasi ini, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya apabila ada materi yang belum jelas. Kemudian untuk 

mereview ulang guru bersama siswa membahas pertanyaan interaktif yang tadi 

juga sudah dicoba dikerjakan kelompok, sebagian besar siswa antusias pada saat 

pembahasan pertanyaan interaktif.  
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4.1.4.2.4. Kegiatan Penutup (30 menit) 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan materi. Guru 

banyak menggunakan stimulus berupa tanya jawab untuk membantu siswa dalam 

menyimpulkan materi. Dalam kegiatan ini guru juga memberikan evaluasi kepada 

siswa untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan yang didapat siswa. Sebelum 

siswa mengerjakan soal evaluasi, guru memberikan petunjuk bagaimana 

pengerjaan soal evaluasi yang benar. Ketika jalannya pengerjaan soal evaluasi, 

guru berkeliling mengawasi dan membimbing ketika terdapat siswa belum paham 

akan petunjuk soal. Guru juga menegur siswa yang terlihat mempunyai gerak-

gerik mencontek. Setelah evaluasi selesai, siswa mengumpulkan soal beserta 

lembar jawaban di depan kelas. Setelah semua duduk kembali ke tempat duduk 

masing-masing, guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas di 

rumah untuk siswa. Setelah pemberian tindak lanjut, guru menutup pelajaran 

dengan mengucapkan salam.  

4.1.4.3.  Observasi 

4.1.4.3.1. Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran, maka 

didapatkan data hasil pengamatan terhadap pembelajaran IPS dengan model 

Quantum Teaching dengan multimedia interaktif. Data tersebut akan disajikan 

dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator Skor Kategori 

1 Keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan 

“AMBAK”. 

4 A 

2 Keterampilan mengajukan variasi pertanyaan sehingga 

dapat menggali pengetahuan siswa. 

4 A 

3 Keterampilan menjelaskan materi dengan 

menggunakan Multimedia 

3 B 

4 Keterampilan membimbing kelompok dalam kegiatan 

diskusi dengan Multimedia Interaktif. 

3 B 

5 Keterampilan mengadakan variasi dalam penemuan 

konsep. 

3 B 

6 Keterampilan mengelola kelas dalam kegiatan 

persentasi pembelajaran Quantum Teaching 

4 A 

7 Memberikan penguatan kepada siswa. 3 B 

8 Keterampilan menutup pelajaran. 4 A 

Jumlah skor 28 A 

Persentase Keberhasilan 87,5%  

 

 

Gambar 4.20 Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

a. Keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan “AMBAK” 

Berdasarkan tabel 4.12 dan diagram diatas dapat dijelaskan bahwa 

indikator pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan 
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AMBAK memperoleh skor 4. Hal tersebut dikarenakan terdapat 4 deskriptor 

nampak. Adapun deskiptor yang tampak adalah: 1) menarik perhatian siswa 

dengan memanfaatkan media. Deskriptor tersebut nampak ketika siswa terlihat 

antusias dengan media yang digunakan guru yaitu dengan multimedia yang 

ditayangkan dengan LCD dan laptop, selain itu guru juga menjelaskan bahwa 

dalam diskusi, siswa juga akan melakukan permaianan puzzle sehingga siswa 

lebih tertarik lagi dalam mengikuti pembelajaran. 2) guru melaksanakan 

appersepsi dengan baik. Kegiatan yang berlangsung adalah, guru memberikan 

tanya jawab mengenai materi yang telah lalu. Adapun pertanyaannya adalah,  

“siapa sajakah tokoh-tokoh proklamasi kemerdekan yang kalian tahu?”. Sebagian 

besar siswa menjawab dengan pengetahuannya masing-masing mengenai tokoh 

proklamasi yang mereka ketahui. 3) memberikan motivasi pada siswa. Hal 

tersebut terlihat ketika guru menayangkan video tokoh-tokoh kemerdekaan, 

sehingga siswa tertarik mengikuti pembelajaran, guru juga menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan manfaat yang mereka akan dapatkan setelah mengikuti 

pembelajaran. 4) memberi acuan dengan mengemukakan secara singkat 

kompetensi dasar dan indikator hasil pembelajaran, nampak ketika guru 

menjelaskan apa saja yang akan siswa pelajari. Dalam menjelaskan tujuan 

pembelajaran, guru dibantu oleh slide power point yang tertulis didalamnya 

indikator-indikator pembelajaran pada siklus III. 

b. Keterampilan mengajukan pertanyaan. 

Keterampilan guru dalam mengajukan variasi pertanyaan memperoleh 

skor 4. Hal tersebut ditunjukkan dengan nampaknya 4 deskriptor. Adapun 
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rinciannya adalah: 1) guru memberikan pertanyaan ke seluruh siswa secara 

merata. Hal tersebut nampak ketika guru mengajukan pertanyaan secara klasikal 

kepada siswa kelas VB. 2) guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan 

singkat. Hal yang terlihat adalah siswa paham dengan baik pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Sebagian besar menjawab pertanyaan dari guru dengan 

antusias. 3) guru memberikan waktu berpikir kepada siswa untuk berpikir dalam 

menjawab. Terlihat ketika guru mengajukan pertanyaan, guru dengan sabar 

menunggu jawaban dari siswa. 4) guru menuntun dan menggali pengetahuan 

siswa agar menemukan jawaban yang lebih tepat. Deskriptor tersebut nampak 

ketika siswa diberi pertanyaan, guru memberikan kesempatan siswa untuk 

berpikir dan mengarahkan siswa dengan kata-kata kunci untuk mendapatkan 

jawaban yang lebih tepat, sehingga kebanyakan siswa mampu menjawab dengan 

benar pertanyaan dari guru. 

c. Keterampilan menjelaskan materi dengan multimedia. 

Keterampilan guru dalam menjelaskan materi dengan menggunakan 

multimedia mendapatkan skor 3. Hal tersebut dikarenakan terdapat 3 deskriptor 

yang nampak. Adapun 3 deskriptor yang tampak yaitu: 1) multimedia yang 

digunakan menarik siswa. Hal tersebut terlihat dengan antusiasme siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, ketika guru menayangkan video tokoh proklamasi, 

sebagian besar siswa memperhatikan dengan baik. 2) penyajian contoh-contoh 

dalam multimedia yang relevan dengan materi. Terbukti dalam media yang 

digunakan guru pada siklus III ini yang menayangkan slide materi peranan tokoh 

kemerdekaan yang disajikan dengan contoh gambar yang sesuai dengan uraian 
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slide materi tersebut. 3) mengadakan balikan dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengungkapkan ketidaktahuannya dan pengetahuannya. 

Deskriptor tersebut nampak ketika di sela-sela menjelaskan, guru juga 

memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui pengetahuan yang sudah 

diserap siswa. Guru juga mempersilahkan kepada siswa untuk bertanya apabila 

dalam menjelaskan, terdapat hal yang belum dipahami oleh siswa. 

d. Keterampilan membimbing kelompok dalam kegiatan diskusi dengan 

multimedia. 

Guru memperoleh skor 3 dalam membimbing kelompok ketika diskusi. 

Hal tersebut dikarenakan terdapat 3 deskriptor yang muncul. Deskriptor yang 

dapat dimunculkan guru tersebut yaitu: 1) membentuk kelompok secara 

heterogen. Hal tersebut terlihat ketika guru sudah menyiapkan daftar nama 

kelompok sebelum pembelajaran dimulai, dalam pembentukan kelompok siswa 

guru juga memperhatikan tingkat pengetahuan siswa dan jenis kelamin. 2) guru 

mengawasi jalannya diskusi dengan berkeliling dan mengakomodasi kebutuhan 

siswa. Deskriptor tersebut nampak ketika guru menyambangi tiap-tiap kelompok 

yang sedang berdiskusi dan memberikan bimbingan dan petunjuk apabila terdapat 

kelompok yang belum paham akan tugas yang diberikan. Sesekali guru juga 

menegur siswa yang terlihat tidak aktif dalam kegiatan diskusi. 3) guru mampu 

mengkondisikan siswa ketika diskusi. Deskriptor tersebut terlihat ketika dalam 

proses diskusi, siswa kelas VB sudah terlihat tertib, hanya beberapa anak yang 

pasif dalam diskusi. Sedangkan deskriptor guru memberikan petunjuk 

pelaksanaan diskusi dan petunjuk pelaksanaan media, belum dimunculkan guru. 
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e. Keterampilan mengadakan variasi dalam penemuan konsep. 

Indikator mengadakan variasi dalam menemukan konsep, guru 

memperoleh skor 3. Hal tersebut dikarenakan, ada 3 deskriptor yang muncul 

yaitu: 1) guru menggunakan permainan dalam menemukan konsep. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan permaianan “puzzle tokoh kemerdekaan” yang disusun siswa 

ketika diskusi siswa. 2) guru menggunakan variasi kegiatan yang ditunjukkan 

dengan kegiatan menjawab pertanyaan interaktif pada multimedia yang 

disediakan oleh guru. Hal tersebut nampak ketika selesai diskusi, guru 

menawarkan kepada seluruh siswa untuk menjawab pertanyaan interaktif yang 

ditayangkan dalam slide di depan kelas. sebagian besar siswa berebutan untuk 

mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan interaktif tersebut. 3) guru 

menerapkan variasi kegiatan dengan pemusatan perhatian. Hal tersebut nampak 

ketika guru mendapati beberapa anak yang tidak tertib, guru langsung 

memusatkan perhatian mereka dengan sebuah pertanyaan atau kalimat verbal 

seperti “perhatian anak-anak”, “lihat ke depan”. Sedangkan deskriptor guru 

menggunakan peta konsep untuk membantu siswa dalam menemukan konsep 

dengan mudah, belum dimunculkan guru. 

f. Keterampilan mengelola kelas dalam kegiatan persentasi pembelajaran 

Quantum Teaching. 

Indikator keterampilan guru dalam mengelola kelas dalam kegiatan 

demonstrasi pembelajaran Quantum Teaching mendapatkan skor 4. Hal tersebut 

ditunjukkan guru dengan memenuhi 4 deskriptor yaitu: 1) menunjuk semua 

kelompok untuk maju persentasi kedepan. Hal tersebut nampak ketika semua 
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perwakilan kelompok maju kedepan untuk melaporkan hasil diskusinya. 2) 

menanggapi hasil persentasi kelompok yang sudah maju ke depan. Deskriptor 

tersebut nampak ketika selesai siswa mempersentasikan hasil diskusinya, guru 

menanggapi dan membahas hasil diskusi semua kelompok bersama siswa. Guru 

juga memberikan penekanan terhadap materi penting yang harus diingat siswa.  3) 

guru memberikan petunjuk dengan suara lantang dan jelas mengenai jalannya 

demontrasi. Hal tersebut nampak ketika semua siswa memahami apa yang 

diinstruksikan guru dalam jalannya persentasi. Sebagian besar siswa terlihat 

percaya diri dalam menampilkan hasil diskusinya. Penampilan siswa juga terlihat 

lebih mantap daripada persentasi pada siklus-siklus sebelumnya. 4) memberikan 

contoh cara persentasi yang benar. Hal tersebut terlihat ketika guru mengambil 

salah satu contoh puzzle dan mencontohkan kepada siswa cara mempersentasikan 

hasil diskusi kelompoknya dengan media yang tersedia.  

g. Keterampilan memberikan penguatan kepada siswa. 

Guru memperoleh skor 3 untuk indikator memberikan penguatan kepada 

siswa. Hal tersebut dikarenakan terdapat 3 deskriptor yang nampak. Adapun 

deskriptor yang nampak tersebut adalah: 1) memberikan penguatan verbal dan 

gestural. Kegiatan yang berlangsung adalah ketika guru meminta siswa menjawab 

pertanyaan, dan siswa mampu menjawab dengan baik, guru langsung memberikan 

penguatan verbal berupa kata “Pintar” serta tepuk tangan bagi siswa. 2) 

memberikan penguatan berupa benda. Hal tersebut nampak ketika guru 

memberikan piagam penghargaan pada kelompok terbaik setelah melaksanakan 

kegiatan diskusi dan persentasi. Semua kelompok terlihat antusias untuk bersaing 
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dalam mendapatkan piagam penghargaan yang diberikan guru. 3) memberikan 

penguatan dengan mendekati anak. Deskriptor tersebut nampak ketika proses 

pembelajaran, guru mendapati siswanya memperhatikan dan mencatat penjelasan 

guru, kemudian guru langsung memberikan perhatian dengan mendekati tempat 

duduk anak tersebut.  

h. Keterampilan menutup pelajaran. 

Keterampilan menutup pembelajaran mendapatkan skor 4, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 4 deskriptor yang nampak yaitu: 1) guru menuntun siswa 

dalam menyimpulkan materi. Deskriptor tersebut nampak ketika pelajaran selesai, 

guru mengulang materi dengan menyimpulkan bersama dengan siswa materi yang 

telah dipelajari oleh siswa. 2) memberikan petunjuk pengerjaan soal evaluasi 

dengan jelas. Hal tersebut nampak ketika sebelum siswa mengerjakan soal 

evaluasi, guru memberikan petunjuk pelaksanaan soal evaluasi tersebut dengan 

jelas. Sebagian besar siswa juga sudah paham petunjuk dari guru. 3) guru 

memberikan soal evaluasi kepada siswa. Kegiatan yang berlangsung adalah guru 

berkeliling dan memberikan 25 lembar soal evaluasi yang terdiri dari 10 soal 

pilihan ganda dan 5 soal essay kepada seluruh siswa. 4) guru memberikan tindak 

lanjut kepada siswa. Deskriptor tersebut nampak ketika guru memberikan tugas 

rumah untuk siswa.  

4.1.4.3.2. Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS menggunakan 

model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No  Indikator  Banyak siswa 

yang 

mendapat 

skor 

Jumlah 

sko

r 

Rerata 

sko

r 

Kategori 

1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran  

0 0 11 14 89 3,56 A 

2 Partisipasi siswa dalam 

penciptaan “AMBAK” 

0 4 15 6 77 3,08 B 

3 Melakukan diskusi 

kelompok 

0 3 13 9 81 3,24 B 

4 Menemukan konsep 

dari hasil diskusi 

kelompok  

1 4 14 5 71 2,84 B 

5 Mempersentasikan 

hasil diskusi kelompok 

0 2 12 11 88 3,52 A 

6 Menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

0 1 14 10 84 3,36 B 

7 Mengerjakan soal 

evaluasi 

0 0 7 18 97 3,88 A 

Jumlah 587 23,48 A 

Persentase keberhasilan   87%  

 

 

Gambar 4.21 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 
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Melihat data dalam tabel dan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 

skor rerata klasikal yang diperoleh siswa kelas VB SD N Sekaran 01 pada 

pembelajaran IPS melalui model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif 

adalah sebesar 23,48 dengan kategori sangat baik. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

a. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. 

Kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran mendapatkan rerata skor 

3,56 dengan kategori sangat baik. Adapun rincian skor aktivitas siswa dalam 

indikator ini adalah: 1) 11 orang mendapat skor 3. Hal tersebut dikarenakan masih 

terdapat beberapa siswa yang tidak marespon pertanyaan ketika guru bertanya 

mengenai kesiapan siswa dalam mengoperasikan laptop. 2) 14 orang mendapatkan 

skor 4. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar siswa sudah masuk kelas dan 

duduk tenang juga menyiapkan sarana prasarana belajar seperti buku sumber. 

Ketika guru memberikan appersepsi dengan mengajukan pertanyaan mengenai 

materi yang telah lalu, seluruh siswa menjawab dengan antusias. Selain itu, dalam 

pembelajaran terlihat sebagian besar siswa kelas VB mampu mengoperasikan 

media dengan baik, walaupun beberapa anak masih awam dalam berinteraksi 

dengan laptop.  

b. Partisipasi siswa dalam penciptaan “AMBAK”. 

Aktivitas siswa dalam indikator partisipasi siswa dalam penciptaan 

“AMBAK” mendapatkan rerata skor sebesar 3,08 dengan kategori baik. Dengan 

rincian 4 orang mendapatkan skor 2. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 

siswa yang tidak tertib ketika guru menjelaskan. 2) 15 orang mendapatkan skor 3. 
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Hal tersebut dikarenakan Dalam pembelajaran, siswa terlihat antusias dengan 

tayangan video tokoh-tokoh proklamasi yang disajikan guru. Kemudian ketika 

ditanya mengenai video yang sudah ditayangkan, sebagian besar siswa mampu 

menjawab dengan tepat. 3) siswa yang mendapatkan skor 4 didapatkan oleh 6 

orang. Hal tersebut dikarenakan terdapat 6 siswa yang mampu memunculkan 4 

deskriptor yaitu memperhatikan appersepsi dan motivasi dari guru dan 

menanggapi appersepsi tersebut. Selain itu mereka juga terlihat antusias dan 

tertib.  

c. Melakukan diskusi kelompok. 

Indikator melakukan diskusi kelompok mendapatkan skor sebesar 3,24 

dengan kategori baik. Rata-rata tersebut didapatkan dari data dengan uraian yaitu: 

1) sebanyak 3 orang mendapatkan skor 2. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar 

anggota kelompok sudah terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Hanya sebagian 

kecil siswa yang pasif dan hanya duduk diam ketika teman-temannya berdiskusi. 

2) 13 orang mendapatkan skor 3. Sebagian besar anggota kelompok ikut andil 

dalam penyusunan puzzle tokoh yang didapatkan masing-masing kelompok. 

Walaupun dalam pencarian jawaban mengenai pertanyaan seputar nama tokoh dan 

peranannya, sebagian anggota kelompok lupa. 3) 9 orang mendapatkan skor 4. 

Dalam diskusi kelompok ini, sebagian besar siswa ikut menganalisis masalah 

yang disajikan guru karena mereka tertarik pada media yang digunakan guru 

dalam menampilkan masalah. Sebagian besar siswa juga sudah mampu 

mengeluarkan pendapatnya dalam diskusi. Namun yang terlihat mampu 

memunculkan 4 deskriptor dalam kegiatan diskusi ini memang terdapat hanya 9 
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siswa. Kesembilan siswa tersebut juga memang terlihat sangat berperan tinggi 

dalam kegiatan diskusi. kebanyakan dari mereka yang berpartisipasi besar dalam 

menyumbangkan pendapat dan aktif dalam aktivitas membuat laporan kelompok. 

d. Menemukan konsep dari hasil diskusi kelompok. 

Pada indikator menemukan konsep dari hasil diskusi kelompok, rerata 

skor yang didapatkan sebesar 2,84 dengan kategori baik. Adapun rincian skor 

yang didapat siswa adalah: 1) 1 orang mendapatkan skor 1. Sebagian besar siswa 

terlihat sudah ikut andil dalam proses penemuan konsep. Beberapa siswa yang 

tidak pernah aktif dalam siklus sebelumnya, di dalam pembelajaran siklus III ini 

ikut berpartisipasi. Hanya satu orang saja yang terlihat tidak antusias dalam 

pembelajaran. 2) 4 orang mendapatkan 2. Hal tersebut dikarenakan, ketika guru 

menunjuk siswa secara acak, untuk mengungkapkan kembali hasil diskusi dari 

kelompoknya dengan bahasanya sendiri, masih terdapat siswa yang ragu dengan 

jawabannya sehingga dalam menjelaskan masih terbata-bata. 3) 14 orang 

mendapatkan skor 3. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar siswa mampu 

menjawab dengan baik pertanyaan interaktif yang ditujukan kepada seluruh siswa. 

Sebagian besar berebutan dalam mendapatkan kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan interaktif tersebut. Siswa juga gembira ketika melihat tayangan 

animasi “tepuk tangan” ketika seorang siswa berhasil menjawab dengan benar 

sebuah pertanyaan. 4) skor 4 didapat oleh 5 orang. Hal tersebut diakibatkan ketika 

guru menawarkan kepada anggota semua kelompok untuk menjelaskan kembali 

konsep yang didapatkan ketika diskusi, sebanyak 5 anak saja yang berani 
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menawarkan diri. Kelima anak tersebut memang siswa yang sudah terilhat aktif 

dalam prose pembelajaran. 

e. Mempersentasikan hasil diskusi kelompok. 

Aktivitas siswa dalam mempersentasikan diskusi kelompok mendapatkan 

rerata skor sebesar 3,52 dengan kategori sangat baik. Data tersebut diperjelas 

dengan rincian yaitu: 1) 2 orang mendapatkan skor 2. Hal tersebut terlihat ketika 

hanya terdapat beberapa anak saja yang tidak memperhatikan dalam kegiatan 

persentasi kelompok. 2) 12 orang mendapatkan skor 3. Sebagian besar siswa 

memperhatikan dan merespon persentasi yang dilakukan oleh temannya di depan 

kelas. Sebagian besar anggota kelompok pun mempunyai andil sendiri-sendiri 

dalam kegiatan persentasi, sehingga terlihat ada pembagian tugas dalam penyajian 

di tiap kelompoknya. 3) 11 orang mendapatkan 4. Dalam kegiatan persentasi 

pembelajaran, semua kelompok mampu mempersentasikan hasil diskusinya 

dengan baik. Ketika ada satu kelompok yang maju ke depan, kelompok lain 

mampu menanggapi dan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang maju 

dengan tepuk tangan. Siswa juga memperhatikan penjelasan guru, ketika guru 

melakukan konfirmasi terhadap hasil persentasi yang sudah ditunjukkan siswa di 

depan kelas. 

f. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam kegiatan menyimpulkan pembelajaran 

mendapatkan rerata skor 3,36 dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

rincian yaitu: 1) 1 orang mendapatkan skor 2. Sebagian besar siswa merespon 

pertanyaan dari guru ketika guru mencoba mengulang materi yang baru saja 
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mereka pelajari. 2) 14 orang mendapat skor 3. Hal tersebut dikarenakan sebagian 

besar siswa percaya diri ketika guru meminta siswa dalam menyimpulkan materi 

pembelajaran yang sudah mereka ketahui. 3) 10 orang mendapat skor 4. Sebagian 

besar siswa mampu memberikan kesimpulan dengan kalimat yang benar dan 

relevan dengan materi yang sudah diajarkan guru. Setelah kegiatan menyimpulkan 

materi bersama-sama, siswa terlihat puas dan merayakan keberhasilan mereka 

dengan tepuk tangan bersama-sama. 

g. Mengerjakan soal evaluasi.  

Indikator mengerjakan soal evaluasi pada pembelajaran IPS mendapatkan 

rerata skor sebesar 3,88 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan data yaitu: 1) 7 orang siswa mendapatkan skor 3. Hal tersebut disebabkan, 

masih terdapat beberapa siswa yang tidak tertib dalam mengerjakan soal evaluasi. 

Masih terdapat beberapa siswa yang mencontek dan mengumpulkan lembar 

jawaban tidak tepat waktu. 2) 18 orang mendapatkan skor 4. Dalam mengerjakan 

soal evaluasi, siswa sudah mengerjakan sesuai dengan petunjuk guru. Mereka juga 

dapat mengerjakan soal sesuai waktu yang diberikan oleh guru. Sebagian besar 

siswa juga mengerjakan soal dengan mandiri dan tertib tanpa melihat pekerjaan 

milik temannya. 

4.1.4.3.3. Paparan Hasil Belajar 

Hasil pembelajaran IPS siswa kelas VB SDN Sekaran 01 Semarang 

melalui model Quantum Teaching dengan multimedia interaktif  pada siklus III 

sudah menunjukkan hasil yang cukup baik karena sudah mencapai kriteria 

keberhasilan yang sudah ditetapkan peneliti. Kriteria yang sudah ditetapkan 
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peneliti tersebut adalah ketuntasan klasikal sebesar ≥80% dengan KKM sebesar 

≥65. 

Peningkatan hasil belajar dari siklus II menuju siklus III tampak pada 

peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa yaitu dari 76% menjadi 96%. 

Ketika siklus II selesai dilakukan perhitungan terhadap hasil evaluasi, dihasilkan 

sebanyak 6 dari 25 siswa tidak tuntas pembelajaran IPS. Sedangkan pada saat 

siklus III ketuntasan belajar mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan 

hanya 1 siswa saja yang tidak tuntas dalam pembelajaran IPS. Nilai tertinggi pada 

saat siklus II adalah 91, sedangkan pada siklus III mengalami peningkatan 

menjadi 100. Untuk nilai terendah pada saat siklus II adalah 40 sedangkan untuk 

nilai terendah pada saat siklus III mengalami peningkatan menjadi 60. Rerata nilai 

pada saat siklus II adalah sebesar 71,16 sedangkan pada siklus III meningkat 

menjadi 85,52.  

Paparan diatas dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi ketuntasan 

klasikal pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

IPS Siklus III 

Interval nilai Frekuensi Persentase Kategori 

95-100 5 20% Tuntas 

80-94 15 60% Tuntas 

65-79 4 16% Tuntas 

50-64 1 4% Tidak Tuntas 

35-49 0 0% Tidak Tuntas 

0-34 0 0% Tidak Tuntas 

Jumlah nilai 2138 

Rata-rata 85,52 

Persentase ketuntasan 

klasikal 

96% 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase ketuntasan mencapai 96% 

(24dari 25 siswa) dengan rata-rata nilai sebesar 85,52. Ketuntasan yang tergolong 

tinggi tersebut dikarenakan dalam siklus III ini hanya satu siswa yang tidak tuntas. 

Sebagian besar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan 

memperhatikan penjelasan materi oleh guru. Dalam kegiatan diskusi pada siklus 

III ini, partisipasi anggota kelompok juga lebih tinggi. Nilai tertinggi yaitu 100, 

nilai tertinggi didapatkan oleh siswa yang mengerjakan semua soal dengan benar 

ditambah lagi dengan poin partisipasi aktif yang banyak dikumpulkan siswa-siswa 

tersebut. Untuk nilai terendah yang didapatkan pada siklus III sebesar 60. Hal 

tersebut dikarenakan, siswa tersebut tidak mampu menjawab dengan benar soal 

essay yang notabene berskor tinggi. Data tersebut, dapat disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.22 Hasil Belajar Siswa Siklus III 
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Gambar 4.23 Diagram Ketuntasan belajar siklus III 

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siklus 

III mencapai 96%, artinya pada siklus III ini, indikator keberhasilan yang sudah 

ditetapkan mampu dicapai dengan baik. Sehingga pada siklus III ini penelitian 

dihentikan.  

Berikut ini disajikan rekapitulasi hasil penelitian pada siklus III yang 

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

Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus III 

No Variabel Penelitian Skor yang diperoleh Skor Maksimal Dalam % 

1 Keterampilan Guru 26 32 81,25 % 

2 Aktivitas Siswa 23,48 28 83,85% 

3 Hasil Belajar 24 25 96% 

 

Jika disajikan dalam diagram batang, maka tampak sebagai berikut: 

tuntas

tidak tuntas
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Gambar 4.24 Diagram Rekapitulasi Siklus III 

4.1.4.4.Refleksi Pembelajaran Siklus III 

Dalam pelaksanaan penelitian siklus III, kegiatan pembelajaran 

berlangsung baik. Refleksi dalam pembelajaran siklus III diantaranya:  

a. Jumlah skor keterampilan guru yang didapatkan pada siklus III ini berjumlah 

28 dengan kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator 

keberhasilan guru yaitu sekurang-kurangnya baik. 

b. Jumlah skor aktivitas siswa yang didapatkan pada siklus III ini berjumlah 23,48 

dengan kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator keberhasilan 

aktivitas siswa yaitu sekurang-kurangnya baik. 

c. Data ketuntasan hasil belajar pada siklus III adalah sebesar 96% dengan rata-

rata 85,52. Sehingga pada siklus III ini data hasil belajar siswa sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yaitu ketuntasan klasikal sebesar 80% 

dengan rata-rata ≥ 65. 

d. Pada indikator keterampilan guru. Komponen guru dalam menjelaskan dengan 

suara lantang belum muncul. Sehingga masih terdapat siswa yang tidak 
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mendengar penjelasan guru. Guru juga belum memanfaatkan peta konsep yang 

ditayangkan dalam slide materi dalam penemuan konsep karena waktu yang 

tersedia tidak mencukupi dalam menggunakan variasi kegiatan dengan peta 

konsep. Dalam komponen pemberian penguatan, variasi penguatan secara tak 

penuh juga belum dimunculkan guru. 

e. Berdasarkan deskripsi data pelaksanaan pembelajaran terjadi peningkatan pada 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada siklus III. 

4.1.4.5. Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus III maka guru harus lebih 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar sehingga aktivitas siswa dapat 

terkondisikan dengan baik. Dengan terkondisinya aktivitas siswa, maka tujuan 

pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Kegiatan pembelajaran juga harus lebih 

menarik dan bervariasi. Media yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya 

disesuaikan dengan karakter siswa. Karena hasil penelitian pada siklus III ini 

sudah mencapai indikator keberhasilan, maka penelitian dihentikan.  

 

4.2.  PEMBAHASAN 

4.2.1.  Pemaknaan Hasil Temuan Penelitian 

4.2.1.1. Hasil observasi keterampilan guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam penelitian ini, dapat kita lihat 

dengan tabel dan diagram rekapitulasi hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus I, siklus II, dan siklus III sebagai berikut: 
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Gambar 4.25 Diagram Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru. 

Keterangan : 

a : Keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan “AMBAK” 

b : Keterampilan mengajukan variasi pertanyaan. 

c : Keterampilan menjelaskan materi menggunakan media. 

d : Keterampilan membimbing kelompok dalam kegiatan diskusi dengan. 

e : Keterampilan mengadakan variasi dalam penemuan konsep. 

f : Keterampilan mengelola kelas dalam persentasi. 

g : Keterampilan memberikan penguatan kepada siswa. 

h : Keterampilan menutup pelajaran 
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Data di atas juga dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I,II, dan III. 

No Keterampilan guru Siklus I Siklus II Siklus III 
skor Kateg

o

ri 

skor Katego

ri 

skor  Kategori 

1 Keterampilan membuka 

pelajaran untuk mencitakan 

“AMBAK” 

3 B 4 A 4 A 

2 Keterampilan mengajukan 

variasi pertanyaan 

2 C 3 B 4 A 

3 Keterampilan menjelaskan 

materi dengan multimedia 

2 C 3 B 3 B 

4 Keterampilan membimbing 

kelompok dalam kegiatan 

diskusi dengan multimedia 

interaktif 

2 C 3 B 3 B 

5 Keterampilan mengadakan 

variasi dalam penemuan 

konsep 

2 C 3 B 3 B 

6 Keterampilan mengelola 

kelas dengan kegiatan 

persentasi pembelajaran 

Quantum Teaching 

2 C 3 B 4 A 

7 Keterampilan memberikan 

penguatan kepada siswa 

2 C 3 B 3 B 

8 Keterampilan menutup 

pelajaran 

3 B 3 B 4 A 

Jumlah skor 17 25 28 

Rata-rata 2,1 3,1 3,5 

Persentase 53% 78% 87,5% 

Kategori  Cukup (C) Baik (B) Sangat baik 

(A) 

4.2.1.1.1. Keterampilan membuka pelajaran untuk menciptakan “AMBAK”. 

Berdasarkan tabel rekapitulasi data hasil observasi keterampilan guru 

pada saat mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching 

diperoleh data yaitu; pada siklus I observer menilai keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran dengan kategori baik. Pada siklus II, keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran mendapatkan nilai dengan kategori sangat baik. Pada siklus 
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III, skor yang didapatkan guru meningkat dengan kategori penilaian sangat baik. 

Hal ini terbukti karena terdapat 4 deskriptor yang muncul yaitu: 1) menarik 

perhatian siswa dengan memanfaatkan multimedia. 2) guru melaksanakan 

appersepsi dengan baik. 3) memberikan motivasi yang menarik pada siswa. 4) 

memberi acuan dengan mengemukakan secara singkat kompetensi dasar, dan 

indikator hasil belajar.  

Keterampilan guru ini sesuai dengan peranan guru dalam 

mengkondisikan mental siswa agar siswa siap dalam menerima pelajaran. 

Kegiatan awal pelajaran digunakan untuk menciptakan suasana “siap mental” dan 

“menimbulkan perhatian” siswa agar terarah pada hal-hal yang akan dipelajari 

(Murni, 2011:51). Keterampilan membuka pelajaran ini juga sesuai dengan 

peranan guru sebagai motivator siswa dalam proses pembelajaran (Sardiman, 

2011:143-146).  

4.2.1.1.2.Keterampilan mengajukan variasi pertanyaan. 

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi data hasil observasi keterampilan 

guru pada saat mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching diperoleh data yaitu: pada siklus I observer memberikan penilaian 

dengan kategori cukup pada indikator keterampilan mengajukan variasi 

pertanyaan. Pada siklus II, penilaian terhadap guru meningkat menjadi baik. 

Sedangkan pada siklus III, observer memberikan penilaian dengan kategori sangat 

baik pada keterampilan guru dalam mengajukan variasi pertanyaan. Hal ini 

terbukti karena terdapat 4 deskriptor yang muncul pada siklus III. Deskriptor 

tersebut adalah: 1) guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara merata. 2) 
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guru memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir dalam menjawab. 3) guru 

mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat, 4) guru menuntun dan 

menggali pengetahuan siswa dalam menemukan jawaban.  

Keterampilan guru ini sesuai dengan peran guru sebagai organisator 

dalam pembelajaran yaitu sebagai pengelola pembelajaran. komponen 

keterampilan bertanya juga sesuai dengan peran guru sebagai transmitter yaitu 

guru bertindak sebagai penyebar kebijakan dalam keterampilan bertanya guru 

(Sardiman 2011:143-144). Keterampilan bertanya itu sendiri merupakan 

keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang 

lain, oleh sebab itu, keterampilan serta kelancaran bertanya dari calon guru 

maupun guru perlu dilatih dan ditingkatkan. Penelitian ini juga sesuai dengan 

komponen keterampilan bertanya yaitu kejelasan, kecepatan dan selang waktu, 

penyebaran pertanyaan, teknik penguatan, teknik menuntun, teknik menggali, 

pemusatan, pindah gilir, dan pemberian waktu berpikir (Murni, 2011:100). 

4.2.1.1.3.Keterampilan menjelaskan materi dengan menggunakan multimedia 

Berdasarkan data hasil rekapitulasi observasi keterampilan guru saat 

mengajar dengan menggunakan model Quantum Teaching. Pada siklus I 

pembelajaran, indikator guru dalam menjelaskan materi dengan menggunakan 

multimedia mendapatkan penilaian dengan kategori cukup. Kemudian pada saat 

siklus II observer memberikan penilaian terhadap keterampilan guru dengan 

kategori penilaian baik. Sedangkan pada siklus III, guru masih mendapatkan 

penilaian dengan kategori baik. Hal tersebut disebabkan karena munculnya 3 

deskriptor yaitu: 1) guru menjelaskan dengan multimedia yang menarik siswa. 2) 
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guru menyajikan contoh-contoh dalam bentuk tayangan multimedia yang relevan 

dengan materi. 3) guru mengadakan balikan dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menunjukkan pengetahuannya dan ketidaktahuannya. 

Keterampilan guru dalam penelitian ini sesuai dengan komponen 

keterampilan guru dalam menjelaskan yaitu orientasi, bahasa yang sederhana, 

penyajian contoh yang baik, variasi dalam penyajian, serta latihan dan umpan 

balik (Murni, 2011:82). Penyajian materi juga menunjukkan peranan guru sebagai 

informator yaitu sebagai sumber informasi dalam pembelajaran atau kegiatan 

akademik lainnya (Sardiman, 2011:143). 

4.2.1.1.4.Keterampilan membimbing kelompok dalam kegiatan diskusi dengan 

multimedia/ 

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil observasi keterampilan guru dalam 

penelitian ini. Pada siklus I, indikator keterampilan membimbing kelompok dalam 

kegiatan diskusi, observer memberikan penilaian dengan kategori cukup. 

Kemudian pada siklus II, guru mendapatkan penilaian yang meningkat dengan 

kategori baik. Sedangkan pada siklus III, guru masih mendapatkan penilaian 

dengan kategori baik oleh observer. Hal tersebut dikarenakan, pada siklus III, 

guru berhasil memunculkan 3 komponen yaitu: 1) guru membentuk kelompok 

secara heterogen. 2) guru mengawasi jalannya diskusi dengan berkeliling dan 

mengakomodasi kebutuhan siswa. 3) guru mampu mengakondisikan siswa ketika 

diskusi. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan dasar mengajar yaitu 

keterampilan memimpin diskusi kelompok yang mempunyai komponen yaitu 
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memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, 

meningkatkan partisipasi siswa, serta menutup diskusi dengan membuat 

rangkuman (Murni, 2011:71). 

4.2.1.1.5.Keterampilan mengadakan variasi dalam penemuan konsep 

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil observasi keterampilan guru dalam 

penelitian menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching. Pada siklus I, 

indikator keterampilan mengadakan varisi dalam penemuan konsep, observer 

memberikan penilaian dengan kategori cukup. Kemudian pada siklus II, guru 

mendapatkan penilaian dengan kategori baik. Pada siklus III, guru masih 

mendapatkan penilaian dengan kategori baik oleh observer. Hal tersebut 

dikarenakan, pada siklus III terdapat 3 komponen yang muncul yaitu: 1) guru 

menggunakan permainan untuk menggali pengetahuan siswa. 2) guru menerapkan 

variasi gaya mengajar dengan pemusatan perhatian. 3) guru menggunakan variasi 

kegiatan dengan menjawab pertanyaan interaktif dalam multimedia.  

Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan dasar yang harus 

dimiliki guru yaitu keterampilan menggunakan variasi. Dalam kondisi tertentu, 

guru harus pandai-pandai menggunakan seni mengajar situasi dengan mengubah 

gaya mengajar, menggunakan media pembelajaran atau mengubah pola interaksi 

dengan maksud menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan 

(Murni, 2011:122). 

4.2.1.1.6.Keterampilan mengelola kelas dengan persentasi dalam pembelajaran 

Quantum Teaching. 
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Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi data hasil observasi keterampilan 

guru pada saat mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching diperoleh data yaitu: pada siklus I observer memberikan penilaian 

dengan kategori cukup pada indikator keterampilan mengelola kelas pada saat 

persentasi. Pada siklus II, penilaian terhadap guru meningkat menjadi baik. 

Sedangkan pada siklus III, observer memberikan penilaian dengan kategori sangat 

baik pada keterampilan guru dalam mengelola persentasi kelas. Hal ini terbukti 

karena terdapat 4 deskriptor yang muncul pada siklus III. Deskriptor tersebut 

adalah: 1) guru memberikan petunjuk dengan suara yang lantang dan jelas 

mengenai jalannya persentasi. 2) guru memberikan contoh persentasi dengan 

menggunakan media. 3) guru menunjuk semua kelompok untuk melakukan 

persentasi. 4) guru menanggapi hasil persentasi yang dilakukan siswa.  

Dalam penelitian ini keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan sudah sesuai dengan 8 keterampilan dasar guru dalam mengajar. 

Selain itu dalam penelitian ini guru juga terlihat sudah mampu membimbing siswa 

dalam kegiatan persentasi. Terbukti dengan jalannya persentasi siswa yang terlihat 

makin rapi. Guru sudah terlihat mampu dalam menunjukkan komponen dalam 

mengelola kelas yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal seperti pemusatan perhatian siswa 

dalam proses pembelajaran (Rusman, 2011:90). 

4.2.1.1.7.Keterampilan memberikan penguatan kepada siswa 

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi data hasil observasi keterampilan 

guru pada saat mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 
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Teaching diperoleh data yaitu: pada siklus I observer memberikan penilaian 

dengan kategori cukup pada indikator keterampilan memberikan penguatan. Pada 

siklus II, penilaian terhadap guru meningkat menjadi baik. Sedangkan pada siklus 

III, observer memberikan penilaian dengan kategori baik sama seperti penilaian 

pada saat siklus II. Hal ini terbukti karena terdapat 3 deskriptor yang muncul pada 

siklus III. Deskriptor tersebut adalah: 1) guru memberikan penguatan secara 

verbal dan gestural. 2) guru memberikan penguatan berupa benda. 3) guru 

memberikan penguatan dengan cara mendekati anak. 

Keterampilan memberi penguatan yang dilakukan guru sudah sesuai 

dengan salah satu peranan guru yaitu sebagai motivator yang dapat merangsang 

dan mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dalam pembelajaran (Sardiman, 

2011:144). Penelitian ini juga sesuai dengan salah satu keterampilan dasar 

mengajar yaitu keterampilan memberi penguatan yang meliputi penguatan verbal, 

gestural, penguatan dengan mendekati anak, dan penguatan secara tak penuh 

(Murni, 2011:113). 

4.2.1.1.8.Keterampilan menutup Pelajaran 

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi data hasil observasi keterampilan 

guru pada saat mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching diperoleh data yaitu: pada siklus I observer memberikan penilaian 

dengan kategori baik pada indikator keterampilan menutup pelajaran. Pada siklus 

II, penilaian terhadap guru mendapat kategori baik. Sedangkan pada siklus III, 

observer memberikan penilaian dengan kategori sangat baik pada menutup 

pelajaran. Hal ini terbukti karena terdapat 4 deskriptor yang muncul pada siklus 
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III. Deskriptor tersebut adalah: 1) guru menuntun siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran. 2) guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 3) guru 

memberikan petunjuk pengerjaan soal evaluasi dengan jelas. 4) guru 

melaksanakan tindak lanjut untuk siswa. 

Keterampilan guru dalam menutup pelajaran ini sangat sesuai dengan 

peranan guru sebagai evaluator yang bertugas mengevaluasi siswa dalam proses 

pembelajaran (Sardiman, 2011:143-146). Keterampilan guru dalam menutup 

pelajaran sesuai dengan kompetensi guru dalam mengakhiri kegiatan inti 

pembelajaran dengan menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam pembelajaran (Murni, 

2011:71). 

Dari uraian hasil observasi keterampilan guru di atas, membuktikan 

bahwasanya keterampilan dasar guru memang sangat mendukung proses 

pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Daryanto (2010:159) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan mengajar, selain ditentukan oleh faktor 

kemampuan, motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar dan kelengkapan fasilitas 

belajar, juga akan banyak bergantung pada kemampuan guru dalam 

mengembangkan berbagai keterampilan dasar mengajar. Selain itu, Murni 

(2011:71) juga menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki 

guru yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan menggunakan variasi, keterampilan mengelola kelas dan 

keterampilan membimbing diskusi.  
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Penelitian ini sesuai dengan 8 keterampilan dasar yang sudah dijelaskan 

di atas, dalam penelitian ini keterampilan dasar mengajar guru dipadukan dengan 

model Quantum Teaching dan multimedia interaktif. Seperti yang ada dalam teori, 

bahwasanya Quantum Teaching menuntut keterampilan dan kreativitas guru 

dalam mengelola pembelajaran. Sehingga dapat kita lihat dalam tiap siklusnya 

keterampilan guru dalam penelitian dengan menggunakan model Quantum 

Teaching dan multimedia interaktif selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut 

membuktikan bahwa keterampilan guru dapat meningkat dengan model 

pembelajaran Quantum Teaching. 

4.2.1.2. Hasil observasi aktivitas siswa 

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru (ke arah 

positif) secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Daryanto, 2010:2). Untuk memperoleh perubahan 

tersebut Paul B. Dierich dalam (Sardiman, 2010:100) menggolongkan aktivitas 

belajar menjadi 8 aspek, yaitu: visual activities, oral activities, listening activities, 

mental activities, writing activities, motor activities, drawing activities dan 

emotional activities. 

Dalam penelitian ini, penetapan indikator aktivitas siswa berpijak pada 

teori hasil belajar yang dipadukan dengan sintak yang dimiliki oleh model 

Quantum Teaching. Hasil pengamatan aktivitas siswa disajikan secara klasikal 

didasarkan pada hasil rata-rata skor aktivitas siswa dalam pembelajaran. berikut 

ini akan disajikan rekapitulasi data hasil observasi aktivitas siswa. 
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Tabel 4.15 Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I, II, dan III. 

No Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

JS R K JS R K JS R K 

1 Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran 

46 1,84 C 79 3,16 B 89 3,56 A 

2 Partisipasi dalam penciptaan 

AMBAK 

44 1,76 C 60 2,4 C 77 3,08 B 

3 Melakukan diskusi 

kelompok 

66 2,64 B 72 2,88 B 81 3,24 B 

4 Menemukan konsep dari 

hasil diskusi 

62 2,48 C 66 2,64 B 71 2,84 B 

5 Mempersentasikan hasil 

diskusi 

68 2,72 B 63 2,52 B 88 3,52 A 

6 Menyimpulkan materi 

pembelajaran 

55 2,2 C 68 2,72 B 84 3,36 B 

7 Mengerjakan soal evaluasi 79 3,16 B 78 3,12 B 97 3,88 A 

Jumlah 420 486 587 

Rata-rata 16,8 19,44 23,48 

Persentase 60% 69% 83,85% 

Kategori C B A 

 

 

Gambar 4.26 Diagram Rekapitulasi Aktivitas Siswa Siklus I,II,III 
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4.2.1.2.1.Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. 

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa. Pada siklus 

I, indikator kesiapan siswa dalam menerima pelajaran mendapatkan rata-rata skor 

sebesar 1,84 dengan kategori cukup. Pada siklus II, rata-rata skor naik menjadi 

3,16 dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus III, rata-rata skor naik lagi 

menjadi 3,56 dengan kategori sangat baik. Hal ini terbukti dengan munculnya 

komponen kegiatan mental yaitu siswa masuk kelas dan duduk tenang tanpa 

membuat gaduh, siswa juga mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajarai. Sebagian besar siswa juga sudah mempersiapkan 

sarana dan prasarana pembelajaran dengan baik. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu mental 

activities yang meliputi kegiatan menanggapi, mengingat, melihat hubungan, dan 

mengambil keputusan. Selain itu, indikator kesiapan siswa dalam menerima 

pembelajaran juga sesuai dengan visual activities yang meliputi kegiatan 

memperhatikan. Dalam kesiapan siswa menerima pelajaran akan terlihat minat 

pada diri anak yang termasuk dalam kegiatan emotional activities (Sardiman, 

2011:101).  

4.2.1.2.2. Partisipasi siswa dalam penciptaan “AMBAK” 

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa. Pada siklus 

I, indikator partisipasi siswa dalam penciptaan “AMBAK” mendapatkan rata-rata 

skor sebesar 1,76 dengan kategori cukup. Pada siklus II, rata-rata skor naik 

menjadi 2,4 dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus III, rata-rata skor naik 

lagi menjadi 3,56 dengan kategori sangat baik. Hal ini terbukti dengan munculnya 
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komponen kegiatan mental yaitu siswa masuk kelas dan duduk tenang tanpa 

membuat gaduh, siswa juga mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajarai. Sebagian besar siswa juga sudah mempersiapkan 

sarana dan prasarana pembelajaran dengan baik. Hal ini terbukti karena terdapat 

komponen kegiatan mendengarkan dan kegiatan visual. Tidak hanya itu, terlihat 

aktivitas mental seperti menanggapi juga terlihat dalam indikator ini. Sebagian 

besar siswa memperhatikan appersepsi dan motivasi dari guru. Siswa juga suah 

mampu memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan guru. Antusiasme 

siswa dalam pembelajaran juga menghiasi proses pembelajaran. Namun, masih 

terdapat beberapa anak yang belum begitu tertib dalam mengikuti pembelajaran. 

Penelitian ini juga sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu listening 

activities yang meliputi kegiatan mendengarkan, percakapan, diskusi. Penelitian 

ini juga sesuai dengan activitas siswa yaitu kegiatan visual yang meliputi kegiatan 

membaca, memperhatikan, gambar, persentasi, dan percobaan kegiatan oran lain. 

Tidak hanya itu, kegiatan seperti bertanya dan memberikan saran dan pendapat 

dalam indikator partisipasi siswa dalam penciptaan “AMBAK” juga sesuai 

dengan salah satu penggolongan aktivitas siswa yaitu oral activities (Sardiman, 

2011:101). 

4.2.1.2.3. Melakukan diskusi kelompok. 

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa. Pada siklus 

I, indikator melakukan diskusi kelompok mendapatkan rata-rata skor sebesar 2,64 

dengan kategori baik. Pada siklus II, rata-rata skor naik menjadi 2,88 dengan 

kategori baik. Sedangkan pada siklus III, rata-rata skor naik lagi menjadi 3,24 
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dengan kategori baik. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan diskusi yang 

dilakukan oleh siswa. Sebagian besar siswa ikut mengalisis masalah yang 

disajikan oleh guru. Sebagian anak juga mampu memberikan pendapat bagi 

kelompok. Dalam akhir kegiatan diskusi, kelompok juga diharuskan 

menyimpulkan hasil diskusi yang mereka alami.  

Indikator melakukan diskusi kelompok dalam penelitian ini, sesuai dengan 

penggolongan aktivitas siswa menurut  Sardiman (2011:101), yaitu oral activities 

yang berupa kegiatan mengeluarkan pendapat dan saran ketika diskusi, listening 

activities yang ditunjukkan dengan kegiatan percakapan saat diskusi, serta mental 

activities yang ditunjukkan dengan kegiatan siswa dalam menganalisa masalah 

saat diskusi. 

4.2.1.2.4. Menemukan konsep dari hasil diskusi.  

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa. Pada siklus 

I, indikator menemukan konsep dari hasil diskusi mendapatkan rata-rata skor 

sebesar 2,48 dengan kategori cukup. Pada siklus II, rata-rata skor naik menjadi 

2,64 dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus III, rata-rata skor naik lagi 

menjadi 2,84 dengan kategori baik. Hal ini terbukti dengan munculnya komponen 

kegiatan menulis yaitu siswa menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja siswa 

sesuai petunjuk pengerjaan. Siswa juga mampu mengerjakan pertanyaan interaktif 

yang termasuk oral avtivities. Tidak hanya itu, sebagian siswa sudah mampu 

menjelaskan kembali materi dengan baik. 
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Indikator penelitian ini sesuai dengan komponen aktivitas siswa berupa 

writing activities yang meliputi kegiatan menulis cerita, laporan, angket dan 

menyalin (Sardiman, 2011:102). 

4.2.1.2.5. Mempersentasikan hasil diskusi kelompok. 

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa. Pada siklus 

I, indikator mempersentasikan hasil diskusi kelompok mendapatkan rata-rata skor 

sebesar 2,72 dengan kategori baik. Pada siklus II, rata-rata skor naik menjadi 3,16 

dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus III, rata-rata skor naik lagi menjadi 

3,52 dengan kategori sangat baik. Hal ini terbukti dengan munculnya komponen 

kegiatan emosional yang muncul yaitu bersemangat, percaya diri, menaruh minat, 

bergembira, tenang dan gugup. Sebagian besar kelompok sudah 

mempersentasikan hasil diskusi yang ditemukan. Mereka juga memberikan 

penampilan yang baik saat persentasi. Kelompok lain juga ikut menanggapi 

penyajian persentasi kelompok yang maju.  

Penelitian ini sangat sesuai dengan salah satu aktivitas siswa yaitu oral 

activities yang meliputi kegiatan bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, serta interupsi. Selain itu, penelitian 

ini juga sesuai dengan aktivitas siswa yaitu emosional activities yang meliputi 

suasana bersemangat, bergembira, berani, tenag dan gugup (Sardiman, 2011:102). 

4.2.1.2.6. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa. Pada siklus 

I, indikator menyimpulkan kegiatan pelajaran mendapatkan rata-rata skor sebesar 

2,2 dengan kategori cukup. Pada siklus II, rata-rata skor naik menjadi 2,72 dengan 
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kategori baik. Sedangkan pada siklus III, rata-rata skor naik lagi menjadi 3,36 

dengan kategori baik. Hal ini terbukti dengan munculnya komponen kegiatan oral 

dan mental yang diantaranya adalah semua siswa dibantu guru menyimpulkan 

pembelajaran dengan kalimat yang benar. Ketika menyimpulkan, sebagian sudah 

merasa percaya diri dengan pernyataannya. Tidak hanya itu, sebagian besar siswa 

merayakan hasil pembelajaran dengan mimik muka gembira.  

Dalam indikator menyimpulkan pembelajaran, membuktikan bahwa 

penelitian ini sesuai dengan aktivitas siswa yaitu oral activities yang meliputi 

kegiatan bertanya, mengeluarkan pendapat, merumuskan dan memberi saran. 

Selaian oral activities, indikator ini juga sesuai dengan aktivitas siswa yaitu 

mental activities yang terdiri dari kegiatan mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, dan mengambil keputusan (Sardiman, 2011:101). 

4.2.1.2.7. Mengerjakan soal evaluasi. 

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa. Pada siklus 

I, indikator mengerjakan soal evaluasi mendapatkan rata-rata skor sebesar 3,16 

dengan kategori baik. Pada siklus II, rata-rata skor turun menjadi 3,12 dengan 

kategori baik. Sedangkan pada siklus III, rata-rata skor naik lagi menjadi 3,88 

dengan kategori sangat baik. Hal ini terbukti dengan munculnya komponen 

kegiatan menulis yaitu mengerjakan soal evaluasi sesuai petunjuk pengerjaan oleh 

guru.  

Dalam indikator mengerjakan soal evaluasi, membuktikan bahwasanya 

penelitian ini sesuai dengan writing activities yang meliputi kegiatan menulis 

karangan, laporan dan angket. Mengerjakan soal evaluasi juga sesuai dengan 
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mental activities yang didalamnya terdapat kegiatan memecahkan soal (Sardiman, 

2011:101). 

Dari uraian di atas, penelitian ini membuktikan bahwasanya aktivitas 

siswa memegang peranan penting dalam keberhasilan proses belajar mengajar. 

Aktivitas siswa ini akan mempengaruhi proses pembelajaran dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan (Rohani, 2010:8). Proses 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model Quantum Teaching dengan 

multimedia interaktif, menuntun siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kegiatan pembelajaran yang 

bernuansa sintak Tandur yaitu (Tumbuh, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, 

Rayakan), di mana siswa akan termotivasi mengikuti pembelajaran, kemudian 

siswa dituntun untuk menemukan konsep materi dengan kegiatan diskusi yang 

mereka alami selama pembelajaran. Setelah siswa mampu menemukan konsep 

dengan baik, mereka akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan 

yang sudah dimilikinya. Dengan keterlibatan siswa yang besar terhadap proses 

pembelajaran, tentunya akan berpengaruh positif terhadap tercapainya kualitas 

pembelajaran.  

Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus III, menunjukkan 

bahwasanya, memang model Quantum Teaching ini mampu menarik minat siswa 

sehingga mereka dengan gembira menerima materi yang diajarkan.  

4.2.1.3.  Hasil belajar siswa 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 
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tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah 

melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Sudjana, 

2004:22). Berikut ini, akan dijabarkan hasil belajar dari penelitian pembelajaran 

IPS dengan model Quantum Teaching dan multimedia interaktif di setiap 

siklusnya: 

Pada siklus I, hasil belajar siswa kelas VB SDN Sekaran 01 dalam 

pembelajaran IPS mencapai ketuntasan belajar klasikal sebesar 64% yaitu (16 dari 

25 siswa tuntas belajar) dengan rata-rata kelas sebesar 70,16 dimana nilai tertinggi 

adalah 91 dan nilai terendah 43. Pada siklus II, hasil belajar siswa kelas VB SDN 

Sekaran 01 meningkat dengan ketuntasan klasikal sebesar 76% (19 dari 25 siswa 

tuntas belajar) adapun rata-rata kelas adalah 71,16 dengan nilai tertinggi 91 dan 

nilai terendah 40. Pada siklus III, hasil belajar siswa kelas VB SDN Sekaran 01 

dalam pembelajaran IPS menggunakan model Quantum Teaching dan multimedia 

interaktif mencapai ketuntasan klasikal sebesar 96% yaitu (24 dari 25 siswa tuntas 

belajar) adapun rerata kelas yaitu 85,52 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 60. 

Berdasarkan uraian data di atas, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 

peningkatan hasil belajar pada tiap-tiap siklus, dimana pada siklus I ketuntasan 

hasil belajar mencapai 64%, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 76% dan 

di siklus III meningkat lagi menjadi 96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil 

belajar pada siklus ketiga telah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan 

yaitu 80% siswa sudah mencapai nilai ketuntasan minimal SDN Sekaran 01 yaitu 
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≥65. Terjadinya kenaikan hasil belajar, dikarenakan dalam setiap tahap 

pembelajaran guru selalu melakukan refleksi dan melakukan perbaikan untuk 

meningkatan keberhasilan pada tiap siklusnya. 

Dalam penelitian yang dilakukan terlihat adanya peningkatan, baik 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, maupun hasil belajar siswa kelas 

VB dalam pembelajaran IPS. Hal tersebut membuktikan bahwa model 

pembelajaran Quantum Teaching sangat cocok diterapkan untuk meningkatn 

kualitas pembelajaran IPS. Selain itu, variasi dan inovasi dalam pembelajaran 

dengan multimedia dapat meningkatan aktivitas siswa yang pada akhirnya akan 

meningkatkan hasil belajar. 

 

4.2.2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan data hasil penelitian dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif, hipotesis 

tindakan dalam penelitian terhadap kualitas pembelajaran IPS kelas VB SDN 

Sekaran 01 Kota Semarang tebukti benar karena mampu memenuhi kriteria 

keberhasilan yang sudah ditetapkan. Hasil pengamatan dalam penelitian ini diuji 

dengan validitas isi dan validasi eksternal. Validitas isi  dilakukan dengan 

membandingkan isi instrumen dengan materi yang telah diajarkan. Sedangkan 

validitas eksternal dilakukan dengan membandingkan fakta yang ada dalam 

lapangan dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam instrumen. 
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4.2.3.  Implikasi Hasil Penelitian 

4.2.3.1. Implikasi Teoritis 

Dalam pemikiran siswa muncul anggapan bahwa pembelajaran IPS 

identik dengan membaca dan menghafal, sehingga kegiatan pembelajaran terkesan 

membosankan dan tidak menarik, siswa pun menjadi tidak antusias mengikuti 

pembelajaran IPS. Dengan menggunakan model Quantum Teaching dan 

multimedia interaktif anggapan siswa berubah, sehingga siswa akan lebih antusias 

mengikuti pembelajaran IPS. Model Quantum Teaching dirancang untuk 

menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa, karena dalam Quantum 

Teaching siswa akan lebih berpartisipasi dalam pembelajaran. Siswa akan 

dibimbing untuk menemukan sendiri konsep materi yang dipelajari lewat 

kegiatan-kegiatan menyenangkan yang diciptakan guru. Selain itu, dengan 

penggunaan multimedia interaktif, siswa akan lebih tertarik mengikuti 

pembelajaran. Dilihat dari tampilan media yang jarang mereka temui dan interaksi 

langsung dengan media, akan membuat antusiasme siswa dalam pembelajaran 

meningkat. Materi yang disampaikan pun akan terekam lama dalam memori otak 

anak. Untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran dengan model Quantum 

Teaching ini, guru senantiasa harus lebih kreatif dalam memberikan stimulus dan 

inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga “AMBAK” bagi siswa tercipta 

dengan baik. 

4.2.3.2. Implikasi Praktis 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan adanya 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS menggunakan model Quantum Teaching 



182 

 

 

 

dan multimedia interaktif. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dari siklus I, II, dan III. 

Keterampilan guru pada siklus I mencapai skor 17 dengan tingkat keberhasilan 

53% dengan kategori cukup. Pada siklus II mengalami peningkatan dimana 

keterampilan guru memperoleh skor 25 dengan tingkat keberhasilan 78% dengan 

kategori baik. Sedangkan pada siklus III juga terjadi peningkatan lagi dimana 

keterampilan guru memperoleh skor 28 dengan tingkat keberhasilan 87,5% 

dengan kategori sangat baik. 

Dengan adanya peningkatan keterampilan guru tersebut, berdampak juga 

pada peningkatan aktivitas siswa. Pada siklus I rerata aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS mencapai skor 13,48 dengan tingkat keberhasilan sebesar 43% 

dan berkategori cukup. Pada siklus II aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

mendapat skor 19,44 dan mengalami peningkatan tingkat keberhasilan menjadi 

69% dengan kategori baik. Dan pada siklus III skor aktivitas siswa yang didapat 

sebesar 23,48 dengan tingkat keberhasilan 83,85% dan berkategori sangat baik. 

Dengan variabel keterampilan guru dan aktivitas siswa yang meningkat, 

akhirnya menimbulkan dampak positif pada hasil belajar siswa. Hasil belajar 

siswa kelas VB SDN Sekaran 01 mengalami peningkatan pada tiap siklusnya, hal 

tersebut ditunjukkan dengan rincian: pada siklus I tingkat keberhasilan hasil 

belajar siswa mencapai 64% dengan rerata kelas 70,16. Pada siklus II mengalami 

peningkatan, dimana hasil belajar siswa mencapai tingkat keberhasilan sebesar 

76% dengan rerata kelas 71,16. Dan pada siklus III, peningkatan juga terjadi, hal 
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tersebut dibuktikan dengan tercapainya tingkat keberhasilan sebesar 96 % dengan 

rerata 85,52. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan 

menggunakan model pembelajarn Quantum Teaching dengan multimedia 

interaktif ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan wawasan guru akan 

inovasi pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga akan lebih 

mempermudah guru dalam menemukan pemecahan masalah di kelas. Penelitian 

ini juga membuktikan bahwa aktivitas siswa dan minat siswa dapat meningkat 

dengan inovasi model pembelajaran. Dengan adanya peningkatan terhadap 

keterampilan guru dan aktivitas siswa, akan memotivasi sekolah dalam  

meningkatkan kualitas dan mutu sekolahnya dengan memberikan sarana dan 

prasarana yang menunjang proses pembelajaran. 

4.2.3.3. Implikasi Pedagogis 

Hasil analisis penelitian yang dilakukan di SDN Sekaran 01 dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model Quantum Teaching dan 

multimedia interaktif menunjukkan adanya peningkatan pada variabel penelitian 

yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 

membuktikan bahwa melalui model Quantum Teaching dan multimedia interaktif, 

kualitas pembelajaran IPS dapat meningkat. 

Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Quantum teaching menuntut 

kreativitas guru dalam mengajar. Maka dari itu, dapat kita jabarkan bahwa dengan 

penelitian menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching dengan 

multimedia interaktif, kompetensi guru dalam mengajar akan lebih meningkat. 
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Guru akan lebih mudah dalam mengelola kegiatan belajar mengajar dengan lebih 

variatif sehingga minat siswa akan lebih meningkat. Dalam penelitian ini pun, 

guru senantiasa lebih mudah dalam mengembangkan wawasan siswa terhadap 

materi pembelajaran. Didukung dengan sebuah media yang menarik dan berbasis 

komputer, peran guru sebagai fasilitator, motivator dan transmittor akan semakin 

terbantu. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Quantum Teaching dengan Multimedia 

Interaktif Siswa Kelas VB SDN Sekaran 01 Semarang”, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Keterampilan guru mengalami peningkatan dari skor 17 dengan kategori cukup 

pada siklus I, meningkat menjadi skor 24 dengan kategori baik pada siklus II. 

Kemudian, pada siklus III keterampilan guru meningkat lagi dengan skor 

sebesar 26 dengan kategori sangat baik. 

2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor dengan rata-rata sebesar 13,48 

dengan kategori cukup. Kemudian pada siklus II, aktivitas siswa mengalami 

peningkatan dengan rata-rata skor yang diperoleh yaitu sebesar 19,44 dengan 

kategori baik. Pada siklus III, aktivitas siswa meningkat lagi dengan rerata skor 

yang mencapai 23,48 dengan kategori sangat baik.  

3) Tingkat keberhasilan hasil belajar pada siklus I sebesar 64% dengan rata-rata 

kelas 70,16. Pada siklus II, tingkat ketuntasan mencapai 76% dengan rata-rata 

kelas sebesar 71,16. Kemudian pada siklus III, tingkat ketuntasan meningkat 

lagi menjadi 96% dengan rata-rata kelas sebesar 85,52. 

Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini yaitu penggunaan model 

pembelajaran Quantum Teaching dengan multimedia interaktif dapat 
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meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPS pada siswa 

kelas VB SDN Sekaran 01 Semarang terbukti. 

 

5.2.  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas VB 

SDN Sekaran 01 Semarang, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi guru 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, guru perlu 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, karena Quantum Teaching 

mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola pembelajaran.  

5.2.2. Bagi siswa 

Dalam pembelajaran, hendaknya siswa lebih berpartisipasi dalam 

pembelajaran. Karena pada dasarnya, siswa yang mengalami sendiri konsep 

pembelajaran, materi tersebut akan terekam lama dalam memori otak siswa.  

5.2.3. Bagi sekolah 

Dalam peningkatan kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana 

pembelajaran sangat berperan. Untuk itu, sekolah yang ingin menciptakan mutu 

pendidikan yang baik, disarankan untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

pembelajaran. Selain hal tersebut, sekolah hendaknya mendukung temuan guru 

dalam menemukan inovasi pembelajaran di kelas. 
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LAMPIRAN I 

KISI-KISI INSTRUMEN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA  
 

Judul :  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Quantum Teaching 

dengan Multimedia Interaktif Siswa Kelas VB SDN Sekaran 01 Semarang. 

 

No

. 

Variabel 

 

Indikator 

 

Sumber  

Instrumen 

Pengumpul

an Data 

1.  Keterampilan 

guru 

dalam 

pembelaj

aran IPS 

melalui 

model 

Quantum 

Teaching 

de ngan 

Multimed

ia 

Interaktif 

1) Keterampilan membuka 

pelajaran untuk menciptakan 

“AMBAK”.  

2) Keterampilan mengajukan 

variasi pertanyaan sehingga 

dapat menggali pengetahuan 

siswa.  

3) Keterampilan menjelaskan 

materi dengan menggunakan 

Multimedia. 

4) Keterampilan membimbing 

kelompok dalam kegiatan 

diskusi dengan Multimedia 

interaktif. 

5) Keterampilan mengadakan 

variasi dalam penemuan 

konsep.  

6) Keterampilan mengelola 

kelas dalam kegiatan 

persentasi pembelajaran 

Quantum Teaching. 

7) Memberikan penguatan 

1. Guru 

 

 

 

 

2. Foto  

3. Video 

 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

 

 Camdig 

 Camdig 
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kepada siswa.  

8) Keterampilan menutup 

pelajaran.  

2. Aktivitas 

siswa 

dalam 

pembelaj

aran IPS 

melalui 

model 

Quantum 

Teaching 

dengan 

Multimed

ia 

Interaktif 

1) Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

2) Partisipasi siswa dalam 

penciptaan “AMBAK”(Apa 

Manfaatnya Bagiku)  

3) Siswa melakukan diskusi 

kelompok  

4) Siswa menemukan konsep 

dari hasil diskusi kelompok  

5) Mempersentasikan hasil 

diskusi  

6) Mengerjakan soal evaluasi  

7) Merayakan hasil 

pembelajaran  

1. Siswa 

 

 

 

 

2. Foto  

3. Video 

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

 

 Camdig 

 Camdig 

3. Hasil 

pembelaj

aran IPS 

1) Nilai evaluasi siswa  Hasil 

penilaian 

tertulis 

Soal evaluasi 

 

 

 

Lembar keaktifan 

siswa dalam 

proses 

pembelajaran 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 
 

Nama Guru  : Melisa Dianawati 

Nama SD  : SD N Sekaran 01 

Kelas / Semester : VB( LIMA B) / 2 (dua) 

Hari / Tanggal  : 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

1) Jika satu deskriptor tampak 

2) Jika dua deskriptor tampak 

3) Jika tiga dekriptor tampak 

4) Jika empat deskriptor tampak 

(Sukmadinata, 2009:233) 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan 

Indikator  Deskriptor  Cek  Skala penilaian Skor  

1  2 3 4  

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran untuk 

menciptakan 

“AMBAK”.  

 

1) Menarik perhatian 

siswa dengan 

memanfaatkan 

multimedia.  

2) Guru melaksanakan 

appersepsi dengan baik 

3) Memberikan motivasi 

pada siswa 

4) Memberi acuan dengan 

mengemukakan secara 

singkat kompetensi 

dasar, dan indikator 

hasil belajar. 
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2. Keterampilan 

mengajukan 

variasi 

pertanyaan 

1) Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

seluruh siswa secara 

merata 

2) Guru memberikan 

waktu kepada siswa 

untuk berfikir dalam 

menjawab 

3) Mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat  

4) Guru menuntun dan 

menggali pengetahuan 

murid dalam 

menemukan jawaban 

yang lebih tepat.  

      

3. Keterampilan 

menjelaskan 

materi dengan 

menggunakan 

Multimedia 

Interaktif, 

1) Menjelaskan materi 

dengan suara yang 

lantang dan jelas serta 

bahasa yang sederhana 

2) Multimedia yang 

digunakan menarik 

siswa 

3) Penyajian contoh-

contoh dalam bentuk 

tayangan multimedia 

yang relevan dengan 

materi 

4) Mengadakan balikan 

dengan memberikan 
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kesempatan kepada 

siswa untuk 

menunjukkan 

pengetahuannya dan 

ketidaktahuannya. 

4. Keterampilan 

membimbing 

kelompok 

dalam kegiatan 

diskusi dengan 

Multimedia 

Interaktif  

1) Guru membentuk 

kelompok secara 

heterogen  

2) Guru memberikan 

petunjuk pelaksanaan 

diskusi dan petunjuk 

pengoperasian 

multimedia 

3) Guru mengawasi 

jalannya diskusi 

dengan berkeliling dan 

mengakomodasi 

kebutuhan siswa 

4) Guru mampu 

mengkondisikan siswa 

ketika diskusi 

      

5. Keterampilan 

mengadakan 

variasi dalam 

penemuan 

konsep 

1) Guru menggunakan 

permainan untuk 

menggali pengetahuan 

siswa 

2) Guru menerapkan 

variasi gaya mengajar 

dengan pemusatan 

perhatian. 

3) Guru menggunakan 
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variasi kegiatan dengan 

menjawab pertanyaan 

interaktif dalam 

multimedia 

4) Guru menggunakan 

peta konsep untuk 

membantu siswa 

menemukan konsep 

dengan mudah 

6. Keterampilan 

mengelola 

kelas dalam 

kegiatan 

persentasi 

pembelajaran 

Quantum 

Teaching  

1) Memberikan petunjuk 

dengan suara lantang 

dan jelas mengenai 

jalannya persentasi 

2) Memberikan contoh 

persentasi yang benar 

dengan menggunakan 

media  

3) Menunjuk semua 

kelompok untuk 

persentasi 

4) Menanggapi hasil 

persentasi yang 

dilakukan siswa 

      

7. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

kepada siswa, 

1) Penguatan secara 

verbal dan gestural. 

2) Penguatan dengan 

tidak penuh 

3) Penguatan berupa 

benda  

4) Penguatan dengan cara 
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mendekati anak. 

8. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

1) Menuntun siswa untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

2) Memberikan soal 

evaluasi kepada siswa 

3) Memberikan petunjuk 

pengerjaan soal 

evaluasi dengan jelas 

4) Melaksanakan tindak 

lanjut 

      

Jumlah skor   

Keterangan penilaian :  

Jumlah skor :............................... Kategori  :.................... 

 

Skor yang diperoleh Kategori  

26,5 ≤ skor ≤ 32  Sangat Baik (A)  

20 ≤ skor ≤ 26,5  Baik (B)  

13,5 ≤ skor ≤ 20  Cukup (C)  

8 ≤ skor ≤ 13,5  Kurang (D)  

 

 

Semarang,       2013 

 

 

 

Observer 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

Nama Siswa  : Melisa Dianawati 

Nama SD  : SD N Sekaran 01 

Kelas / Semester : VB( LIMA B) / 2 (dua) 

Hari / Tanggal  : 

 

Petunjuk : 

1. Berilah tanda check pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

1) Jika satu deskriptor tampak 

2) Jika dua deskriptor tampak 

3) Jika tiga dekriptor tampak 

4) Jika empat deskriptor tampak 

  (Sukmadinata, 2009:233). 

2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan 

 

Indikator  Deskriptor  Cek  Skala penilaian Skor  

1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa 

dalam 

menerima 

pelajaran 

1) Siswa masuk kelas 

dan duduk tenang 

tanpa membuat gaduh 

2) Siswa mampu 

menjawab pertanyaan 

tentang  materi yang 

lalu. 

3) Menyiapkan sarana 

prasarana belajar 

seperti buku sumber . 
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4) Siswa mampu 

mengoperasikan 

media. 

2. Partisipasi 

siswa dalam 

penciptaan 

“AMBAK” 

(Apa 

Manfaatnya 

Bagiku)  

1) Siswa memperhatikan 

appersepsi dan 

motivasi dari guru 

2) Siswa menanggapi 

appersepsi dan 

motivasi dengan 

menjawab pertanyaan 

dari guru 

3) Siswa terlihat antusias 

mengikuti 

pembelajaran dengan 

motivasi yang 

diberikan guru 

4) Siswa tertib saat guru 

menjelaskan. 

      

3. Melakukan 

diskusi 

kelompok  

1) Siswa ikut 

menganalisis masalah 

yang disajikan oleh 

guru 

2) Siswa mengeluarkan 

pendapat dalam 

mencari alternatif 

pemecahan masalah 

3) Siswa memanfaatkan 

media ketika diskusi 

4) Memberikan saran 

positif dalam 
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pengambilan 

keputusan 

4. Menemukan 

konsep dari 

hasil diskusi 

kelompok  

1) Siswa menuliskan 

hasil diskusi pada 

lembar kerja siswa 

sesuai petunjuk 

pengerjaan 

2) Siswa dapat 

mengerjakan 

pertanyaan interaktif 

yang disediakan 

3) Siswa mampu 

menjelaskan kembali 

materi dengan baik 

4) Semua anggota 

kelompok mengetahui 

hasil diskusi 

kelompoknya ketika 

ditanya secara acak.  

      

5. Mempersentasik

an hasil diskusi 

kelompok  

1) Siswa 

mempersentasikan  

hasil diskusi  

pemecahan masalah 

yang ditemukan 

2) Siswa menjelaskan 

dengan penampilan 

yang baik  

3) Siswa membagi tugas 

penyajian hasil 

diskusi 
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4) Siswa memberikan 

respon terhadap hasil 

persentasi 

6. Menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran  

1) Siswa mampu 

menyimpulkan 

pembelajaran dengan 

kalimat yang benar 

2) Siswa percaya diri 

dalam menyimpulkan 

pembelajaran 

3) Siswa mampu 

memberikan 

kesimpulan yang 

relevan dengan materi 

4) Siswa merayakan 

hasil pembelajaran 

      

7. Mengerjakan 

soal evaluasi  

1) Siswa mengerjakan 

soal evaluasi secara 

mandiri 

2) Siswa mengerjakan 

soal evaluasi sesuai 

dengan petunjuk guru 

3) Siswa tertib dan 

tenang saat 

mengerjakan soal 

evaluasi 

4) Siswa mengerjakan 

soal evaluasi sesuai 

waktu yang diberikan 

guru 
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Jumlah skor   

 

Keterangan penilaian :  

Jumlah skor :......................... Kategori :.......................... 

 

Skor yang diperoleh  Kategori  

23,25 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (A)  

17,5 ≤ skor ≤ 23,25  Baik (B)  

11,75 ≤ skor ≤ 17,5 Cukup (C)  

7 ≤ skor ≤ 11,75  Kurang (D)  

 

Semarang,        2013 

 

 

 

          Observer 
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CATATAN LAPANGAN  
 

Nama Guru  : Melisa Dianawati 

Nama SD  : SD N Sekaran 01 

Hari / Tanggal  : … . 

Petunjuk  :  

1. Catatlah keadaan lapangan yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi ketika pembelajaran IPS 

mengenai komponen guru, siswa, kegiatan KBM, serta sarana dan prasarana. 

Jelaskan juga mengenai 4 kompetensi guru dalam menerapkan model Quantum 

Teaching dan penggunaan multimedia interaktif (kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial, pribadi/personal).  

Catatan : 

....................................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

........................................................ 

 

 

 

Semarang ,     2013 

 

 

 

 

         Observer 
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LAMPIRAN II 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 1 

Satuan pendidikan : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas/Semester  : VB / 2 ( Dua )  

Hari/Tanggal  : Jumat, 15 Maret 2013 

            Alokasi waktu   : 3x 35 menit ( 1x pertemuan ) 

 

A. Standar kompetensi 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

B. Kompetensi dasar 

Menghargai jasa dan peranan perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

 

C. Indikator  

1. Menyebutkan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan 

2. Mengurutkan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan 

 

D. Tujuan 

1. Melalui kegiatan tumbuhkan dan alami dalam pembelajaran Quantum 

Teaching, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peritiwa menjelang 

proklamasi dengan baik. 

2. Melalui kegiatan diskusi dalam sintak namai, siswa dapat mengurutkan 

peristiwa-peritiwa menjelang proklamasi dengan benar.  

Karakter Bangsa yang Diharapkan 

1. Cinta Tanah Air 

2. Kerjasama 

3. Semangat Kebangsaan 

a. Konsep : memiliki sikap menghargai jasa dan peranan tokoh 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 
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b. Nilai : cinta tanah air, semangat kebangsaan dalam 

mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan mengisinya dengan 

kegiatan pembangunan yang positif. 

c. Moral : mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap 

bangsa Indonesia 

d. Norma : menjadikan norma agama, susila, kesopanan, dan 

kebiasaan sebagai landasan berperilaku sehingga mampu mengisi 

kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. 

 

E. Materi Ajar 

1. Peristiwa menjelang proklamasi 

a. Pertemuan di Dalat 

b. Menanggapi berita kekalahan Jepang 

c. Peritiwa Rengasdengklok 

d. Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 1945 

 

F. Metode dan model pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah bervariasi 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi kelompok 

d. Penugasan 

e. Demonstrasi 

2. Model Pembelajaran : Quantum Teaching 

 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

Pra Kegiatan (±10 menit) 

1. Salam 

2. Doa 

3. Persensi 

 



208 

 

 

 

Kegiatan Awal (±15 menit) 

1. Siswa menyimak motivasi yang diberikan guru, untuk menumbuhkan 

“AMBAK” (Apa Manfaatnya Bagiku) dalam proses pembelajaran 

dengan kalimat afirmasi,” Luar biasa sekali hari ini, kalian sangat 

bersemangat belajar, materi pelajaran kalian kali ini sangat mudah dan 

menarik, kalian akan senang dan menikmati pelajaran kali ini. “ ayo, 

kita pasti bisa!” dengan memutar musik instrument (Tumbuhkan).  

2. Siswa menyimak appersepsi yang diberikan guru mengenai materi 

peristiwa menjelang proklamasi. 

3. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

dalam tayangan yang disajikan dalam media persentasi. 

 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi 

1. Siswa melihat tayangan video “pembacaan proklamasi”, kemudian guru 

mengajukan pertanyaan mengenai video yang baru saja ditayangkan 

(Tumbuh). 

2. Siswa juga menyimak beberapa gambar mengenai peristiwa-peristiwa 

yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan yang ditunjukkan oleh 

guru didalam tayangan multimedia. Kemudian guru juga mengajukan 

pertanyaan berkaitan dengan gambar yang ditayangkan. 

3. Siswa diminta membuka buku sumber mengenai materi agar siswa bisa 

mengidentifikasi gambar yang baru saja mereka lihat. 

4. Siswa mendiskripsikan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi yang 

baru mereka lihat dan baru mereka cari penjelasannya didalam buku 

sumber .  

5. Guru sedikit memberikan penjelasan mengenai gambaran materi yang 

akan dipelajari 

Elaborasi 

1. Siswa dibentuk berkelompok secara heterogen dimana ditiap kelompok 

disediakan sebuah multimedia interaktif.. 
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2. Guru membagikan sebuah lembar kerja dimana didalamnya berisi 

peristiwa peritiwa menjelang proklamasi dengan tanggal terjadinya 

secara acak. 

3. Siswa diminta memasangkan peristiwa-peritiwa menjelang proklamasi 

dengan tanggal terjadinya secara urut.didalam tayangan multimdia 

(Alami). 

4. Siswa menuliskan urutan peristiwa yang telah disusun dalam 

LKS.(Namai) 

5. Setelah selesai, tiap kelompok diberi kartu yang berisi peristiwa 

menjelang proklamasi, kemudian ditempelkan pada bagan yang sudah 

disediakan guru didepan, tiap kelompok diminta bergiliran untuk 

menempelkan dengan tepat peristiwa dan tanggal kejadian secara 

urut.(Demonstrasikan) 

Konfirmasi 

1. Kelompok lain diminta untuk menanggapi persentasi dari kelompok 

yang sudah maju 

2. Guru merefleksi hasil pemaparan siswa. 

3. Guru meminta kelompok untuk menjawab pertanyaan interaktif untuk 

menguatkan pemahaman siswa akan materi (Ulangi) 

4. Guru memberikan reward kepada kelompok untuk memotivasi siswa 

(Rayakan) 

 

Kegiatan Penutup(25 menit) 

1. Guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

2. Siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru  

3. Guru melakukan tindak lanjut hasil materi 

 

H. Media dan sumber belajar 

Media : 

1. Multimedia Interaktif ( Video, Gambar, slide materi, Instrument 

Musik, Peta Konsep) 
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2. LKS 

Sumber Belajar: 

1. Gambar-gambar peristiwa proklamasi dan foto tokoh proklamasi 

2. Silabus kelas V 

3. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI 

kelas V. Halaman 157-176. Jakarta: Depdiknas 

4. Buku paket IPS kelas V, Penerbit Pusat Perbukuan Kementerian 

Pendidikan Indonesia 

 

I. Evaluasi 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 

b. Tes dalam proses : ada 

c. Tes akhir  : ada 

2. Teknik tes   : tes  

3. Jenis tes   : tes tertulis 

4. Bentuk tes   : pilihan ganda, uraian 

5. Instrumen tes  : terlampir 

Semarang , 15 Maret 2013 
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MATERI AJAR 

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 

A. PEMBENTUKAN BPUPKI 

Pada tanggal 1 maret 1945 

Letnan Jendral Kumakici Harada, 

pimpinan pemerintah 

pendudukan Jepang di Jawa, 

mengumumkan pembentukan 

BPUPKI. Pembentukan badan ini 

bertujuan untuk menyelidiki hal-

hal penting menyangkut 

pembentukan negara Indonesia 

merdeka.  

B. SIDANG-SIDANG BPUPKI 

Pada tanggal 28 Mei 1945 

dilangsungkan upacara peresmian 

BPUPKI bertempat di gedung 

Cuo Sangi In, Jalan Pejambon 

(sekarang Gedung Departemen 

Luar Negeri), Jakarta.  

Persidangan BPUPKI untuk 

merumuskan Undang-undang 

Dasar diawali dengan 

pembahasan mengenai persoalan 

“dasar” bagi Negara Indonesia 

Merdeka.  

Persidangan kedua BPUPKI 

dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 

1945 dalam rangka menerima 

laporan Panitia Perancang 

Undang-undang Dasar.  

 

 

Gerakan Rakyat Baroe 

Gerakan Rakyat Baroe dibentuk 

berdasarkan hasil sidang ke-8  

Cuo Sangi In yang mengusulkan 

berdirinya suatu gerakan untuk 

mengobar-ngobarkan semangat 

cinta kepada tanah air dan 

semangat perang. Pembentukan 

badan ini diperkenankan oleh 

Saiko Shikikan yang baru, Letnan 

Jenderal Y. Nagano pada tanggal 

2 juli 1945.  

C. PEMBENTUKAN PPKI 

Pada tanggal 7 Agustus 1945 

BPUPKI dibubarkan. Sebagai 

gantinya pemerintah pendudukan 

Jepang membentuk PPKI. 

Sebanyak 21 anggota PPKI yang 

terpilih tidak hanya terbatas pada 

wakil-wakil dari Jawa yang 

berada di bawah pemerintahan 

Tentara Keenambelas, tetapi juga 

dari berbagai pulau. Ir. Sukarno 

ditunjuk sebagai ketua PPKI dan 
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Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai 

wakil ketuanya. Sedangkan Mr. 

Ahmad Subardjo ditunjuk 

sebagai penasehatnya. 

Jenderal Besar Terauci 

memanggil tiga tokoh Pergerakan 

Nasional, yaitu Ir. Sukarno, 

Drs. Moh. Hatta dan dr. 

Radjiman Wediodiningrat. 

Pada tanggal 9 Agustus 1945 

mereka berangkat menuju markas 

besar Terauci di Dalat, Vietnam 

Selatan. Dalam pertemuan di 

Dalat pada  tanggal 12 Agustus 

1945 Jenderal Besar Terauci 

menyampaikan kepada ketiga 

tokoh itu bahwa Pemerintah 

Kemaharajaan telah memutuskan 

untuk memberikan kemerdekaan 

kepada Indonesia. 

Pelaksanaannya dapat dilakukan 

segera setelah persiapannya 

selesai oleh PPKI. Ketika ketiga 

tokoh itu berangkat kembali 

menuju Jakarta pada tanggal 14 

Agustus 1945, Jepang telah 

dibom atom oleh Sekutu di kota 

Hirosima dan Nagasaki. Bahkan 

Uni Soviet mengingkari janjinya 

dan menyatakan perang terhadap 

Jepang seraya melakukan 

penyerbuan ke Manchuria. 

Dengan demikian dapat 

diramalkan bahwa kekalahan 

Jepang akan segera terjadi. 

Keesokan harinya, pada tanggal 

15 Agustus 1945 Sukarno-Hatta 

tiba kembali di tanah air.  

 

D.  PERBEDAAN PENDAPAT 

ANTARA GOLONGAN TUA 

DAN GOLONGAN MUDA 

Berita tentang kekalahan 

Jepang, diketahui oleh sebagian 

golongan muda melalui radio 

siaran luar negeri. Pada malam 

harinya Sutan syahrir 

menyampaikan berita itu kepada 

Moh. Hatta. Syahrir juga 

menanyakan mengenai 

kemerdekaan Indonesia 

sehubungan dengan peristiwa 

tersebut. Moh. Hatta berjanji 

akan menanyakan hal itu kepada 

Gunseikanbu. Setelah yakin 

bahwa Jepang telah menyerah 

kepada Sekutu, Moh. Hatta 

mengambil keputusan untuk 

segera mengundang anggota 

PPKI. 

Selanjutnya golongan muda 

mengadakan rapat di salah satu 
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ruangan Lembaga Bakteriologi di 

Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. 

Rapat dilaksanakan pada tanggal 

15 agustus 1945, pukul 20.30 

waktu Jawa. Rapat yang 

dipimpin oleh Chairul Saleh itu 

menghasilkan keputusan  “ 

kemerdekaan  Indonesia adalah 

hak dan soal rakyat Indonesia 

sendiri, tak dapat digantungkan 

pada orang dan negara lain. 

Segala ikatan dan hubungan 

dengan janji kemerdekaan dari 

Jepang harus diputuskan dan 

sebaliknya diharapkan diadakan 

perundingan dengan golongan 

muda agar mereka diikutsertakan 

dalam pernyataan proklamasi.” 

E. PERISTIWA 

RENGASDENGKLOK 

Golongan muda mengadakan 

rapat dini hari tanggal 16 

Agustus 1945 di asrama Baperpi, 

Jalan Cikini 71, Jakarta. Selain 

dihadiri oleh para pemuda yang 

mengikuti rapat sebelumnya, 

rapat ini juga dihadiri juga oleh 

Sukarni, Jusuf Kunto, dr. 

Muwardi dari Barisan Pelopor 

dan Shudanco Singgih dari 

Daidan PETA Jakarta Syu. Rapat 

ini membuat keputusan 

“menyingkirkan Ir. Sukarno dan 

Drs. Moh. Hatta ke luar kota 

dengan tujuan untuk menjauhkan 

mereka dari segala pengaruh 

Jepang”.  

Maka pada tanggal 16 Agustus 

1945 pukul 04.30 waktu Jawa 

sekelompok pemuda membawa 

Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta 

ke luar kota menuju 

Rengasdengklok, sebuah kota 

kawedanan di pantai utara 

Kabupaten Karawang. Alasan 

yang mereka kemukakan ialah 

bahwa keadaan di kota sangat 

genting, sehingga keamanan 

Sukarno-Hatta di dalam kota 

sangat dikhawatirkan. Tempat 

yang dituju merupakan 

kedudukan sebuah cudan 

(kompi) tentara PETA 

Rengasdengklok dengan 

komandannya Cudanco Subeno. 

F.  PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN 

Pada pukul 05.00 waktu Jawa 

tanggal 17 Agustus 1945, para 

pemimpin Indonesia dari 

golongan tua dan golongan muda 

keluar dari rumah Laksamana 
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Maeda. Mereka pulang ke rumah 

masing-masing setelah berhasil 

merumuskan naskah proklamasi.  

Mereka telah sepakat untuk 

memproklamasikan kemerdekaan 

pada pukul 10.30 waktu Jawa 

atau pukul 10.00 WIB sekarang. 

Sebelum pulang Bung Hatta 

berpesan kepada para pemuda 

yang bekerja di kantor berita dan 

pers, utamanya B.M. Diah untuk 

memperbanyak teks proklamasi 

dan menyiarkannya ke seluruh 

dunia.  

Pagi hari itu, rumah Ir. 

Sukarno dipadati oleh sejumlah 

massa pemuda yang berbaris 

dengan tertib. Untuk menjaga 

keamanan upacara pembacaan 

proklamasi, dr. Muwardi 

(Kepala Keamanan Ir. Sukarno) 

meminta kepada Cudanco Latief 

Hendraningrat untuk 

menugaskan anak buahnya 

berjaga-jaga di sekitar rumah Ir. 

Sukarno. Sedangkan Wakil 

Walikota Suwirjo 

memerintahkan kepada Mr. 

Wilopo untuk mempersiapkan  

pengeras suara. Untuk itu Mr. 

Wilopo dan Nyonopranowo 

pergi ke rumah Gunawan pemilik 

toko radio Satria di Jl. Salemba 

Tengah 24, untuk meminjam 

mikrofon dan pengeras suara. 

Sudiro yang pada waktu itu juga 

merangkap sebagai sekretaris Ir. 

Sukarno memerintahkan kepada 

S. Suhud (Komandan Pengawal 

Rumah Ir. Sukarno) untuk 

menyiapkan tiang bendera. 

Suhud kemudian mencari 

sebatang bambu di belakang 

rumah.  
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Pembentukan 
BPUPKI

Sidang BPUPKI  (1) Sidang BPUPKI (2)

Hiroshima di bom 
sekutu 

BPUPKI diganti PPKI

Jepang menyerah 
kepada sekutu 

Nagasaki dibom oleh 
sekutu

Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia

Peritiwa 
Rengasdengklok

Bung Karno, Bung Hatta 
dan Dr. Radjiman kembali 

dari dallat

 

Setelah Jepang terdesak Sekutu pada

bulan September 1944, Jepang memberikan

janji kemerdekaan pada Indonesia. Agar lebih

menyakinkan janji tersebut, lagu Indonesia Raya

diakui sebagai lagu kebangsaan dan bendera

Merah Putih boleh dikibarkan di samping

bendera Jepang. Langkah pertama yang

dilakukan Jepang adalah membentuk suatu

badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI

dilantik pada tanggal 29 Mei 1945 dengan

anggota 63 orang. Tugas utamanya adalah

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Para

pemimpin bangsa Indonesia tidak menyia-

nyiakan kesempatan yang ada.

 

 

 

 Isilah kolom titik-titik dengan memilih  
jawaban pada kolom paling kanan 
dan disesuaikan dengan tanggal 
peristiwa yang sudah tertera pada 
kolom sebelah kiri!

 Isikan jawaban pada lembar kerja 
kelompok yang tersedia!

  

1 maret 1945

29 mei-1 juni 1945

10-16 Juli 1945

6 Agustus 1945

7 Agustus 1945

9 Agustus 1945

14 Agustus 1945

15 Agustus 1945

16 Agustus 1945

17 Agustus 1945

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

A. Pembacaan teks proklamasi 

B. Peristiwa rengasdengklok

C. Jepang menyerah pada 

sekutu

D. Pergantian nama BPUPKI 

menjadi PPKI

E. Sidang BPUPKI 1

F. Pembentukan BPUPKI oleh 

Jepang

G. Sidang BPUPKI 2

H. Hiroshima di bom sekutu

I. Nagasaki di bom sekutu

J. Bung Karno, Bung Hatta dan 

Dr. Radjiman Wediodiningrat 

kembali dari Dallat Vietnam

 

 

 

1. Pada tanggal berapakah sidang BPUPKI yang kedua 

berlangsung?

a.10-16 Juli 1945

b.1 Maret 1945

c.17 Agustus 1945

d.7 Agustus 1945

2. Membahas apakah sidang BPUPKI yang pertama?

a.Rancangan undang-undang dasar

b.Teks proklamasi

c.Rumusan pancasila

d.Lagu kebangsaan indonesia

 

3.  Siapakah yang membacakan teks proklamasi pada saat kemerdekaan 

17 Agustus 1945?

a.Bung hatta

b.Bung karno

c.Ibu Fatmawati

d.Sayuti Melik

4.  Siapakah yang bertugas mengibarkan bendera merah putih pada 17   

Agustus 1945?

a.Suhud dan Latief Hendradiningrat 

b.Bung Karno dan Bung Hatta

c.Dr. Radjiman Wediodiningrat dan Sayuti Melik

d.Ahmad Subardjo dan Bung Karno

5.  Dimanakah tempat penculikan terhadap Ir. Soekarno dan Bung 

Hatta?

a.Semarang

b.Banten

c.Rengasdengklok

d.Bekasi
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Berita tentang menyerahnya Jepang kepada

Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 didengar oleh

para pejuang Indonesia. Mereka mengikuti

perkembangan Perang Pasifik dengan

mendengarkan siaran radio luar negeri secara

sembunyi sembunyi, karena hal ini dirahasiakan oleh

Jepang.

 

• 16 Agustus 1945 para pemuda menculik Bung
Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke
Rengasdenglok.

• Sore harinya, Soekarno- Hatta diantar
kembali ke Jakarta.

• Malam harinya, Soekarno-Hatta
mengumpulkan para anggota PPKI dan para
pemimpin pemuda. Mereka diajak
bermusyawarah untuk mewujudkan
proklamasi kemerdekaan.

• Sebagai tempat musyawarah, Mr. Ahmad
Subarjo memilih rumah Laksamana Muda
Maeda, di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta.

 

 

Bendera pusaka merah putih dijahit oleh Ibu

Fatmawati yang sekarang disimpan di Museum Tugu

Monumen Nasional (Monas) bersamaan dengan

naskah teks proklamasi. Sebagai pengibar bendera

merah putih pada upacara tersebut adalah Latief

Hendraningrat dan S.Suhud. Pengibaran bendera

diiringi lagu kebangsaan Indonesia "Indonesia Raya "

ciptaan WR. Supratman. Pada hari Jumat tanggal 17

Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB di jalan

Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, setelah

menyampaikan pidato pengantar singkat, dengan

didampingi Drs. Mohammad Hatta, Ir. Soekarno

mengumandangkan proklamasi kemerdekaan

Indonesia.

 

PROKLAMASI; 
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
Kemerdekaan Indonesia . Hal-hal yang
mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain,
diselenggarakan dengan cara seksama dan
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta
, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta.
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LEMBAR KERJA SISWA  

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Soal 

1. Diskusikan bersama teman sekelompokmu ! 

Jelaskan peristiwa menjelang proklamasi apakah yang terjadi pada 

tanggal 

a. 9 Agustus 1945 

b. 1 Maret 1945 

c. 16 Agustus 1945 

d. 17 Agustus 1945 

e. 7 Agustus 1945 

f. 10-16 Juli 1945 

g. 14 Agustus 1945 

h. 6 Agustus 1945 

i. 29 Mei- 1 Juni 1945 

j. 15 Agustus 1945 

2. Tuliskan hasil diskusinya lembar jawaban yang telah 

tersedia!(jelaskan secara urut menurut kronologinya! 

Jawaban  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

KELOMPOK 

KETUA : 

ANGGOTA : 



218 

 

 

KUNCI JAWABAN 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 

 

URUTAN PERISTIWA MENJELANG PROKLAMASI 

1. 1 Maret 1945 

Pembentukan BPUPKI oleh Jepang 

2. 29 Mei-1 Juni 1945 

Sidang BPUPKI yang pertama 

3. 10-16 Juli 1945 

Sidang BPUPKI yang kedua 

4. 6 Agustus 1945 

Pengeboman kota Hirishima oleh Sekutu 

5. 7 Aguatus 1945 

Pergantian nama BPUPKI menjadi PPKI 

6. 9 Agustus 1945 

Pengeboman kota Nagasaki oleh Sekutu 

7. 14 Agustus 1945 

Jepang Menyerah pada sekutu 

8. 15 Agustus 1945 

Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Radjiman Wediodiningrat kembali dari Dallat 

9. 16 Agustus 1945 

Para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok 

10. 17 Agustus 1945  

Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan oleh Ir. Soekarno didampingi oleh 

Drs. Moh. Hatta 

 

KRITERI PENILAIAN TES PROSES (LEMBAR DISKUSI) SIKLUS I 

 

Skor  = Setiap Jawaban benar x 1 

Nilai akhir = (Jumlah Skor x 10) 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Nama Sekolah : SDN Sekaran 01 

Kelas / Semester  : VB/2 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

No  Indikator  Bentuk 

soal 

Teknik 

penilaian 

Tingkat 

kognitif 

Nomor 

soal 

Kategori 

soal 

1 Mengidentifikasi 

peristiwa-

peristiwa penting 

yang terjadi 

menjelang 

Proklamasi  

Pilihan 

ganda, 

uraian 

Tes  C1  

 

 

 

 

C2 

Pilgan; 

1 

3 

4 

7 

Uraian; 

2 

 

Sedang  

Sedang  

Sedang 

Mudah  

 

Sukar  

2 Mengidentifikasi 

peristiwa detik-

detik menjelang 

proklamasi 

 

Pilihan 

ganda , 

uraian  

Tes  C1 

 

 

 

 

 

 

 C2 

 

 

C3 

Pilgan; 

2 

5 

6 

8 

9 

10 

Uraian ; 

4 

5 

Uraian; 

1 

 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

 

Sedang 

Sukar 

Sedang  
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EVALUASI 

Nama  : 

Nomor : 

I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kamu anggap benar! 

1. Pada tanggal 15 agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta dan Dr. 

Radjiman Wedyodiningrat menghadap Marsekat Terauci di........ 

a. Jepang 

b. Malaysia 

c. Singapura 

d. Vietman  

2. Musyawarah untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan bertempat 

dirumah..... 

a. Laksamana Muda Maeda 

b. Drs. Moh Hatta 

c. Ir. Soekarno 

d. Mr. Ahmad Soebardjo 

3. BPUPKI dibentuk tanggal..... 

a. 1 Maret 1942 

b. 29 April 1945 

c. 14 Agustus 1945 

d. 16 Agustus 1945 

4. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal...... 

a. 6 Agustus 1945 

b. 9 Agustus 1945 

c. 17 Agustus 1945 

d. 14 Agustus 1945 

5. Naskah proklamasi kemerdekaan RI dibacakan oleh...... 

a. Ir. Soekarno 

b. Moh. Hatta 

c. Laksamana Muda Maeda 

d. Sukarni 

6. Para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke...... 

a. Jakarta 

b. Bandung 

c. Rengasdengklok 

d. Surabaya  

7. Dua kota di Jepang yang dibom oleh sekutu yaitu..... 

a. Tokyo dan Osaka 

b. Kyoto dan Kagawa 

c. Hokaido dan Okaimori 

d. Nagasaki dan Hiroshima 

8. Pada akhirnya indonesian memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal.... 

a. 14 Agustus 1945 

b. 15 Agustus 1945 

c. 16 Agustus 1945 

d. 17 Agustus 1945 

9. Lagu kebangsaan “ Indonesia Raya” diciptakan oleh...... 

a. WR. Supratman b. Soekarno 
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c. Moh Hatta d. Ahmad Subardjo 

10. Naskah proklamasi diketik oleh........ 

a. Sayuti Melik 

b. Soekarno 

c. Ibu fatmawati 

d. Moh Hatta 

 

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan 10 peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan secara urut! 

2. Mengapa BPUPKI diganti menjadi PPKI? Kapan peritiwa pergantian itu 

terjadi? 

3. Siapakah ketua dan wakil dari PPKI? 

4. Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal berapa dan siapa sajakah 

yang diculik dalam peritiwa itu? 

5. Bagaimana bunyi teks proklamasi yang dibacakan Ir. Soekarno pada 

tanggal 17 Agustus 1945? 

 

Kunci Jawaban  

Romawi I 

1. D 

2. A 

3. A 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. D 

9. A 

10. A 
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Romawi II 

1. Pembentukan BPUPKI oleh jepang, sidang BPUPKI pertama, sidang 

BPUPKI kedua, kota Hiroshima di Bom sekutu, pergantian BPUPKI 

menjadi PPKI, Kota Nagasaki dibom, jepang menyerah pada sekutu, bung 

karno bung hatta dan Dr, Radjiman kembali dari Dallat Vietnam, para 

pemuda menculik bung karno dan bung hatta dan dibawa ke 

Rengasdengklok, pembacaan teks proklamasi oleh Ir. Soekarno. 

2. Karena tugasnya dianggap selesai pada tanggal 7 Agustus 1945 

3. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

4. 16 Agustus 1945, yang diculik Bung Karno dan Bung Hatta 

5. Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-

hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll, diselenggarakan dengan cara 

seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun „45 

Atas nama bangsa Indonesia 

Soekarno/Hatta 

 

KRITERIA PENILAIAN 

Aspek penilaian skor maksimal 

Rom I setiap jawaban yang benar diberi skor 1 

 Jumlah skor benar semua 10 

Rom II 

1. Soal dijawab benar dan lengkap 5 

2. Soal dijawab benar, cukup lengkap 3 

3. Soal dijawab benar, tetapi tidak lengkap 2 

4. Soal dijawab salah 0 

5. Soal tidak dijawab 0 

Skor benar semua : 25 

Nilai ( jumlah skor I + II ) X 100 

  35 
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LAMPIRAN III 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

 

Satuan pendidikan : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas/Semester  : VB / 2 ( Dua )  

Hari/Tanggal  : Jumat, 22 Maret 2013 

         Alokasi waktu   : 3x 35 menit ( 1x pertemuan ) 

 

A. Standar kompetensi 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia  

 

B. Kompetensi dasar 

Menghargai jasa dan peranan perjuangan dalam mempersiapkan 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 

C. Indikator  

1. Menyebutkan peristiwa – peristiwa setelah proklamasi 

2. Memaparkan hasil sidang-sidang PPKI 

3. Menjelaskan hal-hal yang menjadi warisan dari proklamasi 

 

D. Tujuan 

1. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan peristiwa 

setelah proklamasi terjadi dengan benar.  

2. Melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat memaparkan hasil 

sidang-sidang PPKI dengan benar (Alami dan Namai). 

3. Melalui kegiatan persentasi kelompok, siswa dapat menjelaskan hal-hal 

yang menjadi warisan dari proklamasi dengan benar (Demonstrasi). 

Karakter bangsa yang diharapkan 

1. Cinta Tanah Air 

2. Kerjasama 

3. Semangat Kebangsaan 
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a. Konsep : memiliki sikap menghargai jasa dan peranan tokoh 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

b. Nilai : cinta tanah air, semangat kebangsaan dalam 

mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan mengisinya dengan 

kegiatan pembangunan yang positif. 

c. Moral : mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap 

bangsa Indonesia 

d. Norma : menjadikan norma agama, susila, kesopanan, dan 

kebiasaan sebagai landasan berperilaku sehingga mampu mengisi 

kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. 

 

E.  Materi Ajar 

Sidang – Sidang PPKI 

 

F. Metode dan model pembelajaran 

1. Metode pembelajaran 

a. Ceramah bervariasi 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi kelompok 

d. Penugasan 

e. Demonstrasi 

2. Model pembelajaran : Quantum Teaching 

 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

Pra Kegiatan (10 menit) 

1. Salam 

2. Doa 

3. Persensi 

 

Kegiatan Awal (±15 menit) 

1. Siswa dengan bimbingan guru, mengingat kembali “AMBAK” (Apa 

Manfaatnya Bagiku) dari pembelajaran (Tumbuhkan) 
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2. Siswa menyimak motivasi pembelajaran yang ditayangkan oleh guru 

dalam multimedia interaktif yang telah disampaikan guru.  

3. Siswa menyimak appersepsi yang diberikan oleh guru serta penyampaian 

tujuan pembelajaran oleh guru. 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi 

1. Siswa menjawab pertanyaan guru, “ Jika kalian menjadi salah satu tokoh 

yang berperan dalam kemerdekaan apa saja yang kalian lakukan setelah 

Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945?‟‟(Alami) 

2. Guru memaparkan materi tentang peristiwa setelah proklamsi kepada 

siswa lewat tayangan dalam multimedia.  

3. Siswa diminta membuka buku sumber dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membaca materi peristiwa setelah proklamasi 

tentang hasil sidang-sidang PPKI dan warisan proklamasi 

4. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang hasil sidang-sidang 

PPKI dan warisan proklamasi setelah siswa membaca buku referensi 

Elaborasi 

1. Guru membentuk siswa berkelompok sebanyak 4-6 orang dimana setiap 

kelompok diberikan suatu multimedia interaktif 

2. Setiap kelompok mengambil nomor undian dalam sebuah kantong ajaib 

untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu memilih kategori soal pada 

tayangan slide didepan.(Alami) 

3. Setelah setiap kelompok mendapat nomor undian, setiap kelompok diberi 

kesempatan untuk mengklik menu pertanyaan. Dari pilihan menu dislide 

yang ditayangkan, siswa akan mendapat pertanyaan yang harus mereka 

selesaikan.(Alami) 

4. Siswa berkelompok untuk mendiskusikan pertanyaan yang mereka 

dapatkan melalui berbagai sumber misalnya buku, dll. 

5. Siswa berkelompok menuliskan jawaban di lembar kerja siswa. (Namai) 

6. Siswa bersama kelompok memaparkan hasil diskusinya.(Demonstrasi) 

Konfirmasi 
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1. Kelompok lain diminta untuk menanggapi demostrasi dari kelompok 

yang sudah maju 

2. Guru memberikan pertanyaan interaktif yang diberikan secara berebut 

(Kelompok) untuk mengumpulkan koin bonus yang nantinya akan 

ditukar dengan sebuah reward.(Ulangi) (Rayakan) 

3. Guru merefleksi hasil diskusi 

4. Guru memberikan reward kepada kelompok untuk memotivasi siswa 

Kegiatan Penutup (25 menit) 

1. Guru menyimpulkan pembelajaran 

2. Guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan siswa  

3. Guru melaksanakan tindak lanjut evaluasi 

 

H. Media dan sumber belajar 

Media : 

1. Media Multimedia (Slide, Peta konsep, Gambar) 

2. Musik instrument 

3. LKS  

4. Kantong Ajaib 

 

Sumber Belajar: 

1. Silabus kelas V 

2. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI 

kelas V. Halaman 157-176. Jakarta: Depdiknas 

3. Buku paket IPS kelas V, Penerbit Pusat Perbukuan Kementerian 

Pendidikan Indonesia 

4. Siti Syamsiyah, dkk.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI kelas 

5. Halaman 71-98. Jakarta : Depdiknas 

5. Internet 

 

I. Evaluasi 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 
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b. Tes dalam proses : ada 

c. Tes akhir  : ada 

2. Teknik tes   : tes  

3. Jenis tes   : tes tertulis 

4. Bentuk tes   : pilihan ganda, uraian 

5. Instrumen tes   : terlampir 

Semarang, 22 Maret 2013 
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MATERI AJAR 

 

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN NEGARA 

 

Pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI yang pertama, yang 

menghasilkan keputusan sebagai berikut. 

1. Mengesahkan dan menetapkan RUUD (yang dibuat dalam sidang II 

BPUPKI) menjadi UUD negara RI (dikenal dengan UUD 1945). 

2. Memilih Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi presiden dan wakil 

presiden. 

3. Dalam masa peralihan, tugas presiden dibantu oleh KNIP (Komite 

Nasional Indonesia Pusat). 

Tanggal 19 Agustus 1945 sidang kedua PPKI menghasilkan keputusan sebagai 

berikut. 

1. Menetapkan 12 kementerian atau departemen, yang terdiri dari Menteri 

Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, 

Menteri Kemakmuran, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pertahanan, 

Menteri Penerangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, dan 

Menteri Pengajaran. 

2. Membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Provinsi 

Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, 

Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi 

Kalimantan. 

Dan pada sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dihasilkan keputusan 

sebagai berikut. 

1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia di seluruh daerah Indonesia. 

Fungsi KNI adalah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berpusat di 

Jakarta. KNI dilantik tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua KNIP ialah Mr. 

Kasman Singodimejo. 

2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas menjaga 

keamanan dan Seinendan, Keibodan dan PETA. Tanggal 5 Oktober 1945 BKR 

diubah menjadi TKR. Dan TKR menjadi TRI dan sekarang menjadi TNI. Maka 

pada setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ABRI. 
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3. Pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai pemersatu bangsa. 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. 

Seperti pidato Bung Karno yang dikenal dengan Jas Merah (jangan sekali-kali 

melupakan sejarah). 

Untuk menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia, maka pada setiap 

malam tanggal 16 Agustus diadakan renungan suci di Taman Makam Pahlawan 

Kalibata dipimpin oleh presiden RI. 

Ada tiga hal warisan dari peristiwa proklamasi, di antaranya sebagai berikut. 

1. Rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta dijadikan Gedung 

Proklamasi dan Jalan Proklamasi. 

2. Bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. 

3. Naskah Teks Proklamasi. 

Pembentukan Alat Kemerdekaan NKRI 

Penjajahan bangsa Indonesia mengusir penjajah sudah dimulai sejak penjajah 

menginjakkan kakinya di Indonesia. Munculnya para tokoh atau pahlawan yang 

berjuang melawan penjajah seringkali mengalami kegagalan karena tidak adanya 

rasa persatuan dan kesatuan. Masing-masing tokoh masih berjuang, membela dan 

mempertahankan daerahnya sendiri-sendiri. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

SIDANG PPKI

SIDANG PPKI I ( 18 Agustus 1945)

SIDANG PPKI II (19 Agustus 1945)

SIDANG PPKI III (22 Agustus 1945)

 

Sidang PPKI 1
Pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI 

yang pertama, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut.

1. Mengesahkan dan menetapkan RUUD (yang dibuat 

dalam sidang II BPUPKI) menjadi UUD negara RI (dikenal 

dengan UUD 1945).

2. Memilih Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi presiden 

dan wakil presiden.

3. Dalam masa peralihan, tugas presiden dibantu oleh KNIP 

(Komite Nasional Indonesia Pusat).

 

 

1 2

3 4

5
 

KATEGORI I

1. Pada tanggal berapakah diselenggarakan sidang 

PPKI yang pertama?

2. Jelaskan apa yang menjadi hasil dari sidang 

PPKI yang pertama!

3. Apakah kepanjangan dari KNIP?

4. Siapakah yang ditetapkan menjadi presiden dan 

wakil presiden pada sidang PPKI yang 

pertama?

 

GAME INTERAKTIF

START

          

1. Pada hasil sidang PPKI kedua membagi
wilayah Indonesia menjadi....

a. 9 provinsi
b. 8 Provinsi
c. 10 provinsi
d. 11 provinsi

 

3. Di bawah ini, bukan termasuk warisan
proklamasi adalah...

a. Rumah Bung Karno di Jl Pehangsaan
timur No. 56 Jakarta dijadikan Gedung
proklamasi dan jalan proklamasi

b.Gedung MPR dan DPR
c. Bendera pusakan yang dijahit oleh ibu

Fatmawati
d.Naskah teks proklamasi

         

SELAMAT,,,
JAWABANMU BENAR
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Soal 

1. Diskusikan bersama teman sekelompokmu, pertanyaan yang kalian 

dapatkan dari undian kantong ajaib! 

2. Tuliskan hasil diskusinya pada lembar jawaban yang telah tersedia! 

Jawaban  

....................................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

................................................................. 

 

 

 

 

KELOMPOK 

KETUA : 

ANGGOTA : 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II 

 

KATEGORI I 

Pada tanggal berapakah diselenggarakan sidang PPKI yang pertama? 

1. Jelaskan apa yang menjadi hasil dari sidang PPKI yang pertama! 

2. Apakah kepanjangan dari KNIP? 

3. Siapakah yang ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden pada sidang 

PPKI yang pertama? 

 

KATEGORI II 

1. Pada tanggal berapakah diselenggarakan sidang PPKI yang kedua? 

2. Jelaskan apa yang menjadi hasil sidang PPKI yang kedua! 

3. Sebutkan 12 kementerian yang ditetapkan pada sidang PPKI kedua! 

4. Sebutkan tiga hal yang menjadi warisan proklamasi! 

 

KATEGORI III 

1. Pada tanggal berapakah dilaksanakan sidang PPKI yang ketiga? 

2. Jelaskan apa yang menjadi hasil sidang PPKI ketiga? 

3. Salah satu hasil dari sidang PPKI adalah sebuah pembentukan badan..... 

4. Pembentukan KNI merupakan hasil sidang ke berapa? 

 

 

KATEGORI IV 

1. Siapakah tokoh yang terkenal dengan semboyan “Jas Merah”? 

2. Hasil sidang PPKI kedua menetapkan 8 provinsi yaitu? 

3. Apakah kepanjangan dari BKR? 

4. Tanggal 5 oktober diperingati sebagai hari? 
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KRITERI PENILAIAN TES PROSES (LEMBAR DISKUSI) SIKLUS II 

 

Skor  = Setiap Jawaban benar x 5 

Nilai akhir = (Jumlah Skor x 5) 

 

KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

Nama Sekolah : SDN Sekaran 01 

Tema   : Usaha Mencapai Kemerdekaan 

Kelas / Semester  : VB/2 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

No  Indikator  Bentuk 

soal 

Teknik 

penilaian 

Tingkat 

kognitif 

Nomor 

soal 

Kategori 

soal 

1 Menyebutkan 

peristiwa 

setelah 

proklamasi  

Pilihan 

ganda, 

uraian 

Tes  C2 Uraian; 

1 

 

Sedang 

 

2 Memaparkan 

hasil sidang 

sidang PPKI 

 

Pilihan 

ganda , 

uraian  

Tes  C1 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

C3 

Pilgan; 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

Uraian; 

2 

4 

Pilgan; 

9 

 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Sedang 

Sedang  

 

Sukar 

Sukar 

 

Sedang 

3 Menjelaskan 

hal-hal yang 

menjadi 

warisan dari 

proklamasi 

Pilihan 

ganda , 

uraian 

Tes  C1 

 

 

 

 

C2 

Pilgan; 

5 

10 

Uraian; 

3 

Uraian; 

5 

 

Sedang 

Sedang 

 

Sedang 

 

Sukar   
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EVALUASI 
NAMA : 

ABSEN : 

 

I.Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kamu anggap benar! 

1. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal........ 

a. 17 Agustus 1945 

b. 18 Agustus 1945 

c. 19 Agustus 1945 

d. 20 Agustus 1945 

2. Pada sidang PPKI pertama yang dipilih sebagai presiden dan wakil 

presiden adalah 

a. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

b. Ahmad Soebardjo dan Latief 

c. Moh Hatta dan Soekarno 

d. Sayuti Melik dan S. Suhud 

3. Dalam keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, untuk sementara 

presiden akan dibantu 

a. MPR 

b. PPKI 

c. Komite Naional 

d. KNIP 

4. Pada hasil sidang PPKI kedua membagi wilayah Indonesia menjadi.... 

a. 8 provinsi 

b. 9 provinsi 

c. 10 provinsi 

d. 11 provinsi 

5. Salah satu ciri bangsa yang besar adalah 

a. Menghargai jasa pahlawan 

b. Penduduknya banyak 

c. Wilayahnya luas 

d. Memiliki lautan yang luas 

6. Sidang PPKI kedua diselenggarakan pada tanggal...... 

a. 17 Agustus 1945 

b. 18 Agustus 1945 

c. 19 Agustus 1945 

d. 20 Agustus 1945 

7. Pada hasil sidang PPKI kedua jumlah menteri yang ditetapkan adalah.... 

a. 10 b. 11 
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c. 12 d. 14 

8. Sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan pada tanggal..... 

a. 19 Agustus 1945 

b. 18 Aguatus 1945 

c. 22 Agustus 1945 

d. 20 Agustus 1945 

9. Dibawah ini adalah termasuk hasil sidang ketiga adalah.... 

a. Menetapkan 12 kementerian 

b. Menetapkan dan mengesahkan RUUD 

c. Membagi wilayah indonesia menjadi delapan provinsi 

d. Pembentukan Komite Nasional Indonesia di Seluruh daerah Indonesia 

10. Di bawah ini, bukan termasuk warisan proklamasi adalah... 

a. Rumah Bung Karno di Jl Pegangsaan timur No. 56 Jakarta dijadikan 

Gedung proklamasi dan jalan proklamasi 

b. Gedung MPR dan DPR 

c. Bendera pusakan yang dijahit oleh ibu Fatmawati 

d. Naskah teks proklamasi 

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Peristiwa apa yang terjadi setelah proklamasi? 

2. Uraikan hasil sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945! 

3. Sebutkan 8 yang termasuk wilayah indonesia dalah hasil sidang PPKI 

yang kedua! 

4. Uraikan hasil sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945! 

5. Jelaskan tiga hal warisan dari proklamasi! 

KUNCI JAWABAN 

Rom I 

1. B 

2. A 

3. D 

4. A 

5. A 

6. C 

7. C 

8. C 

9. D 

10. B 
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Rom II 

1. Peristiwa setelah proklamasi : dibentuknya PPKI, sidang PPKI pertama, 

sidang PPKI kedua dan sidang PPKI ketiga 

2. Hasil sidang PPKI Pertama 

a. Mengesahkan dan menetapkan RUUD menjadi UUD negara yang 

dikenal dengan UUD I945 

b. Memilih Ir. Soekarno dan Moh Hatta menjadi presiden dan wakil 

presiden 

c. Dalam masa peralihan tugas presiden dibantu oleh KNIP 

3. Provinsi Sumatra, jawa barat, jawa tengah, jawa timur, sunda kecil, 

maluku, sulawesi, dan kalimantan. 

4. Hasil sidang PPKI ketiga 

a. Pembentukan komite nasional di seluruh daerah Indonesia  

b. Pembentukan BPR, keibodan dan PETA 

c. Pembentukan partai nasional 

5. Warisan proklamasi 

a. Rumah bung karno di Jl pegangsaan timur 

b. Bendera pusaka yang dijahit oleh fatmawati 

c. Naskah teks proklamas

KRITERIA PENILAIAN 

Aspek penilaian skor maksimal 

Rom I setiap jawaban yang benar diberi skor 1 

 Jumlah skor benar semua 10 

 

Rom II 

1. Soal dijawab benar dan lengkap 5 

2. Soal dijawab benar, cukup lengkap 3 

3. Soal dijawab benar, tetapi tidak lengkap 2 

4. Soal dijawab salah 0 

5. Soal tidak dijawab 0 
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Skor benar semua : 25 

 

Nilai ( jumlah skor I + II ) X 100 

  3
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LAMPIRAN IV 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III 

Satuan pendidikan : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas/Semester  : VB / 2 ( Dua )  

Hari/Tanggal  : 29 Maret 2013 

         Alokasi waktu   : 3 x 35 menit ( 1x pertemuan ) 

 

A. Standar kompetensi 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia  

 

B. Kompetensi dasar 

Menghargai jasa dan peranan perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

 

C. Indikator  

1. Menuliskan tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia 

2. Menjelaskan peran-peran tokoh dalam kemerdekaan Indonesia 

3. Memaparkan cara mengahargai jasa-jasa para pahlawan 

 

D. Tujuan 

1. Melalui tayangan video, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh yang 

berperan dalam kemerdekaan dengan baik 

2. Melalui kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan peran-peran tokoh 

dalam kemerdekaan indonesia dengan benar 

3. Melalui kegiatan demonstrasi, siswa dapat memaparkan cara menghargai 

jasa para pahlawan dengan tepat 

Karakter Bangsa yang Diharapkan 

1. Cinta Tanah Air 

2. Kerjasama 

3. Semangat Kebangsaan 
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a. Konsep : memiliki sikap menghargai jasa dan peranan tokoh 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

b. Nilai : cinta tanah air, semangat kebangsaan dalam 

mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan mengisinya dengan 

kegiatan pembangunan yang positif. 

c. Moral : mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap 

bangsa Indonesia 

d. Norma : menjadikan norma agama, susila, kesopanan, dan 

kebiasaan sebagai landasan berperilaku sehingga mampu mengisi 

kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. 

 

E. Materi Ajar 

1. Tokoh yang berperan dalam kemerdekaan  

2. Cara menghargai jasa para pahlawan  

 

F. Metode dan model pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah bervariasi 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi kelompok 

d. Penugasan 

e. Demonstrasi 

2. Model Pembelajaran : Quantum Teaching 

 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

Pra Kegiatan (10 menit) 

1. Salam 

2. Doa 

3. Persensi 
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Kegiatan awal (15 menit) 

1. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan bertanya dengan 

variasi. Menyampaikan kalimat-kalimat motivasi yang diiringi musik 

instrument untuk menumbuhkan “AMBAK” (Apa Manfaatnya Bagiku) 

(Tumbuhkan) 

2. Siswa menyimak motivasi pembelajaran yang diberikan oleh guru 

3. Siswa mereview pelajaran sebelumnya dengan menjawab pertanyaan 

guru seputar proklamasi  

4. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Eksplorasi  

1. Siswa diminta membuka buku sumber dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mebaca materi tentang peran tokoh kemerdekaan dan 

cara menghargai tokoh kemerdekaan.(Alami). 

2. Melakukan tayangan video, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh 

proklamasi (Alami). 

3. Siswa menyimak umpan balik penjelasan tentang materi peran tokoh 

kemerdekaan 

4. Siswa menjawab pertanyaan dari guru, “apa yang telah kalian lakukan 

untuk menghargai jasa para tokoh kemerdekaan?”(Alami). 

Elaborasi  

1. Guru membagi siswa berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

4-5 anak dimana setiap kelompok diberikan multimedia interaktif 

2. Tiap kelompok dibagikan sebuah puzzle tokoh kemerdekaan untuk 

disusun.  

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok dimana dalam 

LKS tersebut ditugaskan untuk menuliskan nama, peran dan cara 

menghargai tokoh pahlawan yang didapatkan dari puzzle yang sudah 

disusun. 

4. Siswa berdiskusi untuk menjelaskan peran tokoh yang ada dalam LKS 

yang juga ditayangkan pada tayangan multimedia, bagaimana cara siswa 
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untuk menghargai peran tokoh kemerdekaan tersebut.juga harus 

dikerjakan siswa (Alami) 

5. Siswa menuliskan hasil diskusinya dalam lembar kerja siswa (Namai) 

6. Siswa bersama kelompok memaparkan hasil diskusi didepan kelas secara 

bergantian. (Demonstrasikan) 

Konfirmasi 

1. Kelompok lain menanggapi hasil pemaparan kelompok yang maju 

2. Guru memberikan pertanyaan interaktif yang akan dijawab secara 

berebutan untuk memantapkan pemahaman siswa mengenai hasil diskusi 

(ulangi) 

3. Guru merefleksi hasil diskusi 

4. Guru memberikan reward kepada masing-masing perwakilan kelompok 

(rayakan). 

 

Kegiatan Akhir (25 menit) 

1. Guru menyimpulkan pembelajaran 

2. Guru memberikan soal evaluasi (Ulangi) 

3. Guru melakukan tindak lanjut 

 

H. Media dan sumber belajar 

Media : 

1. Multimedia Interaktif ( Video, Gambar, Slide Materi, Instrument Musik, 

Peta Konsep, puzzle tokoh) 

2. LKS 

Sumber Belajar: 

1. Gambar-gambar peristiwa proklamasi dan foto tokoh proklamasi 

2.  Silabus kelas V 

3. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI 

kelas V. Halaman 157-176. Jakarta: Depdiknas 

4. Buku paket IPS kelas V, Penerbit Pusat Perbukuan Kementerian 

Pendidikan Indonesia 
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5. Siti Syamsiyah, dkk.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI kelas 

5. Halaman 71-98. Jakarta : Depdiknas 

 

I. Evaluasi 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 

b. Tes dalam proses : ada 

c. Tes akhir  : ada 

2. Teknik tes   : tes  

3. Jenis tes   : tes tertulis 

4. Bentuk tes   : pilihan ganda, uraian 

5. Instrumen tes   : terlampir 

Semarang , 29 Maret  2013 
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MATERI AJAR 

TOKOH KEMERDEKAAN INDONESIA 

Beberapa tokoh yang berperan penting dalam Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 

1.   Ir. Soekarno 

 
 

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil 

Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di 

Jakarta, 21 Juni 1970. Bung Karno sebagai tokoh pada masa perjuangan 

hingga masa kemerdekaan menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan 

yang lain. Beberapa peran Bung Karno di antaranya adalah sebagai berikut. 

a) Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi 

Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Achmad Soebardjo.  

b) Bung Karno menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa Indonesia       

       bersama Bung Hatta. 

c) Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di 

kediamannya di jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. 

2. Drs. Moh. Hatta 

 
Dr.(H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta (populer sebagai Bung Hatta, 

lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902 – wafat di Jakarta, 14 

Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah pejuang, negarawan, dan juga Wakil 

Presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta adalah teman seperjuangan 
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Bung Karno. Beberapa peran Bung Hatta dalam Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia adalah sebagai berikut. 

a) Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi 

Maeda bersama Bung Karno dan Mr. Achmad Soebardjo. 

b) Bung Hatta menandatangani teks Proklamasi atas nama bangsa Indonesia 

bersama Bung Karno. 

3. Mr. Achmad Soebardjo 

 
Achmad Soebardjo Djojoadisurjo (lahir di Karawang, Jawa Barat, 

23 Maret 1896 – wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun) adalah 

Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Mr. Achmad Soebardjo 

merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam 

mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Adapun peranan Mr. 

Achmad Soebardjo adalah sebagai berikut. 

a) Mr. Achmad Soebardjo menyusun konsep teks proklamasi di rumah 

Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. 

4. Laksamana Tadashi Maeda 

Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan 

Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Ia 

melanggar perintah Sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia 

mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peranannya dalam 

mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 

a) Laksamana Tadashi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat 

penyusunan konsep teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
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5. Sukarni 

 
Sukarni (lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916 – wafat di Jakarta, 7 

Mei 1971 pada umur 54 tahun), yang nama lengkapnya adalah Sukarni 

Kartodiwirjo, adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia.  Sukarni adalah 

salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Peran 

Sukarni antara lain sebagai berikut. 

Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks Proklamasi adalah Bung 

Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.  

6. Fatmawati 

Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 

1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980 dan dimakamkan di 

TMP Kalibata, Jakarta. Fatmawati setia menemani Bung Karno selama masa 

perjuangan. Peranan Fatmawati dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

adalah sebagai berikut. 

Fatmawati menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut 

dikibarkan pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jalan 

Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. 

7. Sayuti Melik 

 
      Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan 

dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peran Sayuti Melik adalah sebagai 

berikut. 

Sayuti Melik mengetik naskah Proklamasi setelah  ia sempurnakan dari tulisan 

tangan Bung Karno.   
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            Selain tokoh – tokoh di atas, juga terdapat para tokoh-tokoh yang ikut 

berperan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Para tokoh-tokoh 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. B.M..Diah             

Beliau merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam 

menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air. 

2. Latif Hendraningrat, S. Suhud dan Tri Murti 

Mereka berperan penting dalam pengibaran bendera merah putih 

pada acara proklamasi 17-08-1945. Tri Murti sebagai petugas pengibar 

pemegang baki bendera merah putih.                       

3. Frans S. Mendur 

Beliau seorang wartawan yang menjadi perekam sejarah melalui 

gambar-gambar hasil bidikannya pada peristiwa-peristiwa perjuangan 

kemerdekaan Republik Indonesia bersama kawan-kawannya di Ipphos 

(Indonesia Press Photo Service). 

4.  Syahrudin 

Adalah seorang telegraphis pada kantor berita Jepang yang 

mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia ke seluruh 

dunia secara sembunyi-sembunyi ketika personil jepang istirahat pada tanggal 

17 agustus 1945 jam 4 sore. 

5. Soewirjo 

Beliau adalah Gubernur Jakarta Raya yang mengusahakan kegiatan 

upacara proklamasi dan pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

TOKOH-TOKOH 

KEMERDEKAAN

PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

          

IR SOEKARNO

Beberapa peran Bung Karno di antaranya adalah sebagai 
berikut.
• Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di 

rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung 
Hatta dan Mr. Achmad Soebardjo. 

• Bung Karno menandatangani teks Proklamasi atas 
nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta.

• Bung Karno membacakan teks Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia di kediamannya di jalan 
Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.

 

 

GAME INTERAKTIF

START

         

1. Siapakah yang berperan mengetik teks naskah

proklamasi kemerdekaan Indonesia?

a.Sayuti Melik
b.BM Diah
c.Latief Hendradingrat
d.Bung Karno

 

 

BERHASIL......HOREEEE
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 (TES PROSES) 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Soal 

1. Diskusikan bersama teman sekelompokmu ! 

Perhatikan gambar tokoh dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban  

Siapakah nama tokoh diatas.................................................................................. 

Peran dalam kemerdekaan Indonesia: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................. 

Bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

KELOMPOK 

KETUA : 

ANGGOTA : 
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KUNCI JAWABAN 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS III 

 

TOKOH SERTA PERANNYA 

 Ir Soekarno 

 Menjadi ketua PPKI 

 Mewakili perundingan bersama Jepang untuk memproklamasikan 

kemerdekaan 

 Merumuskan naskah proklamasi 

 Proklamator kemerdekaan Indonesia 

 Drs. Moh Hatta 

 Pendamping Bung Karno 

 Merumuskan naskah proklamasi 

 Proklamator kemerdekaan bersama bung Karno 

 Perantara golongan muda dan tua dalam berdiskusi cara 

memproklamasikan kemerdekaan 

 Ahmad Soebardjo 

 Penasihat PPKI 

 Penengah golongan muda dan Sukarno-Hatta, beliau mewakili 

golongan tua berunding dengan pemuda ketika Sukarno-Hatta diculik di 

Rengasdengklok 

 Merumuskan naskah proklamasi 

 Ibu Fatmawati Soekarno 

 Menjahit bendera pusaka Merah Putih. Beliau menjahit pada bulan 

Oktober 1944. Bendera ini dikibarkan setelah Soekarno membacakan 

teks proklamasi 

 Sutan Syahrir 

 Pejuang kemerdekaan dan perdana menteri pertama RI. 

 Pencari berita terkait proklamasi kemerdekaan 

 Sukarmi 

 Memimpin penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok 

 Ikut menyusun teks proklamasi kemerdekaan 
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 Mengusulkan agar naskah proklamasi ditanda tangani oleh dua orang 

saja yaitu Soekkarno-Hatta 

 Sayuti Melik 

 Mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia 

 S. Suhud 

 Pengibar Bendera Merah  Putih untuk yang pertama kali pada tanggal 

17 Aguatus 1945 

 Latief 

 Pengibar bendera Merah Putih untuk yang pertama kali pada tanggal 17 

Agustus 1945 

 Cara mengahargai jasa para tokoh kemerdekaan 

1. Pada saat upacara di sekolah atau di kantor dilakukan acara 

mengheningkan cipta dengan tujuan untuk mengenang jasa para pahlawan 

2. Melakukan ziarah ke taman makam pahlawan untuk mendoakan mereka 

para pahlawan 

3. Meneladani semagat juang para pahlawan di dalam kehidupan sehari-hari 

4. Mengisikemerdekaan dengan kegiatan (hal) positif dan membangun 

Indonesia supaya lebih maju diberbagai bidang 

 

KRITERI PENILAIAN TES PROSES (LEMBAR DISKUSI) SIKLUS III 

 

Jika nama tokoh benar 2 

Jika nama tokoh salah / tidak dijawab 0 

Jika peran benar semua 3 

Jika peran salah 1 

Jika perannya tidak dijawab 0 

Jika cara menghargai tokoh benar 5 

Nilai akhir = jumlah skor x 10 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI SIKLUS III 

 

Nama Sekolah : SDN Sekaran 01 

Kelas / Semester  : VB/2 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

No  Indikator  Bentuk 

soal 

Teknik 

penilaian 

Tingkat 

kognitif 

Nomor 

soal 

Kategori 

soal 

1  Menuliskan 

tokoh dalam 

kemerdekaan 

Indonesia 

Pilihan 

ganda, 

uraian 

Tes  C1 Pilgan; 

9 

Uraian; 

1 

 

Mudah 

 

Sedang  

2 Menjelaskan 

peran tokoh 

dalam 

kemerdekaan 

Indonesia 

 Tes  C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 Pilgan; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Uraian; 

3 

4 

Uraian; 

2 

 

Sukar  

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

3 Memaparkan 

cara 

menghargai 

jasa pahlawan 

Pilihan 

ganda , 

uraian  

Tes  C2 

 

C4 

Pilgan; 

10 

Uraian; 

5 

 

Sedang 

 

Sukar  
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EVALUASI 

Nomor  : 

Nama  : 

I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang kamu anggap benar! 

1. Perwira penghubung Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia 

adalah..... 

a. Laksamana Maeda 

b. Prof. Dr. Mr. Supomo 

c. Dr. Radjiman 

d. Muhammad Yamin 

2. Teks proklamasi dibacakan di rumah.... 

a. Moh Hatta 

b. Ir. Soekarno 

c. Sukarni 

d. S. Suhud 

3. Teks proklamasi diketik oleh.... 

a. Moh. Hatta 

b. Sayuti Melik 

c. Ahmad Soebardjo 

d. S. Suhud 

4. Pengibar bendera Merah Putih untuk pertama kalinya adalah.... 

a. S. Suhud dan Latief 

b. Wikana dan Darwis 

c. Ibu Fatmawati 

d. Sayuti Melik 

5. Bendera Merah Putih dijahit oleh.... 

a. Ibu Fatmawati 

b. Sayuti Melik 

c. Cudanco Latief 

d. Wikana 

6. Proklamator keemerdekaan Indonesia adalah..... 

a. Soekarno-Hatta 

b. Supomo-Yamin 

c. Supomo-Hatta 

d. Soekarno-Ahmad Subardjo 

7. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dilaksanakan di.... 

a. Kediaman Soekarno, Jl Pegangsaan Timur No 56 

b. Kediaman Laksamana Maeda di Jl Imam Bonjol 1 

c. Gedung Volksraad 

d. Lapangan Ikada Jakarta 

8. Naskah proklamasi ditanda tangani oleh Soekarno Hatta atas nama.... 

a. Jepang b. Masyarakat 
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c.  Bangsa Indonesia d. Pemerintah 

9. Gambar tokoh dibawah ini adalah 

a. Soekarno 

b. Ahmad Soebardjo 

c. Moh Hatta 

d. Sutan Syahrir 

10. Dibawah ini yang bukan cara mengenang jasa para pahlawan adalah.... 

a. Mengheningkan cipta pada waktu upacara 

b. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan untuk mendoakan 

c. Melakukan pencurian 

d. Membangun Indonesia agar lebih maju 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat! 

1. Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia 

2. Jelaskan peran tokoh Sayuti Melik dan Ibu Fatmawati! 

3. Siapakah yang berperan sebagai pengibar bendera merah putih? 

4. Siapakah yang menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang 

pertama? 

5. Bagaimanakah caramu dalam mengenang jasa para pahlawan? 

 

KUNCI JAWABAN EVALUASI SIKLUS III 

Rom I  

1. A 

2. B 

3. B 

4. A 

5. A 

6. A 

7. A 

8. C 

9. A 

10. C 
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Rom II 

1. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, Ibu Fatmawati, Sutan 

Syahrir, Laksamana Maeda, Sukarni, Sayuti Melik, Dr. Radjiman 

Wediodiningrat, S.Suhud dan Latief dll 

2. Sayuti melik berperan sebagai pengetik naskah proklamasi, sedangkan Ibu 

Fatmawati berperan sebagai penjahit Bendera Merah Putih 

3. S. Suhud dan Latief Hendradiningrat 

4. Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta 

5. Mengehingkan cipta pada saat upacara, berziarah ketaman makam 

pahlawan untuk mendoakan, mengisi kemerdekaan dengan hal yang 

positif, meneladani sikap pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

KRITERIA PENILAIAN HASIL EVALUASI IPS SIKLUS III 

Rom I Setiap jawaban benar diberi skor 1 

Jumlah skor benar semua 10 

Rom II  

1. Skor dijawab benar dan lengkap 5 

2. Soal dijawab benar, cukup lengkap 3 

3. Soal dijawab benar tidak lengkap 2 

4. Soal dijawab salah 0 

5. Soal tidak dijawab 0 

Nilai: (jumlah skor I + skor II ) X 100 

   35 
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LAMPIRAN V 

Data Hasil Penelitian 
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REKAP NILAI KETERAMPILAN GURU 

KELAS VB SDN SEKARAN 01 SEMARANG  

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SDN Sekaran 01 

Kelas/ Semester : VB/ 2 

Hari/Tanggal  : Jumat, 15 Maret 2013 

Indikator  Deskriptor  Skala penilaian Skor  

1  2 3 4  

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran untuk 

menciptakan 

“AMBAK”.  

 

1) Menarik perhatian siswa 

dengan memanfaatkan 

multimedia.  

2) Guru melaksanakan 

appersepsi dengan baik 

3) Memberikan motivasi 

pada siswa 

4) Memberi acuan dengan 

mengemukakan secara 

singkat kompetensi dasar, 

dan indikator hasil 

belajar. 

   

 

 

√ 

  

 

 

3 

2. Keterampilan 

mengajukan 

variasi 

pertanyaan 

1) Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

seluruh siswa secara 

merata 

2) Guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

berfikir dalam menjawab 

3) Mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat  

4) Guru menuntun dan 

menggali pengetahuan 

murid dalam menemukan 

jawaban yang lebih tepat.  

  

 

 

 

√ 

   

 

 

 

2 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

materi dengan 

menggunakan 

Multimedia 

Interaktif, 

1) Menjelaskan materi 

dengan suara yang 

lantang dan jelas serta 

bahasa yang sederhana 

2) Multimedia yang 

digunakan menarik siswa 

3) Penyajian contoh-contoh 
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dalam bentuk tayangan 

multimedia yang relevan 

dengan materi 

4) Mengadakan balikan 

dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan 

pengetahuannya dan 

ketidaktahuannya. 

√ 2 

4. Keterampilan 

membimbing 

kelompok dalam 

kegiatan diskusi 

dengan 

Multimedia 

Interaktif  

1) Guru membentuk 

kelompok secara 

heterogen  

2) Guru memberikan 

petunjuk pelaksanaan 

diskusi dan petunjuk 

pengoperasian 

multimedia 

3) Guru mengawasi 

jalannya diskusi dengan 

berkeliling dan 

mengakomodasi 

kebutuhan siswa 

4) Guru mampu 

mengkondisikan siswa 

ketika diskusi 

  

 

 

√ 

   

 

 

2 

5. Keterampilan 

mengadakan 

variasi dalam 

penemuan 

konsep 

1) Guru menggunakan 

permainan untuk 

menggali pengetahuan 

siswa 

2) Guru menerapkan variasi 

gaya mengajar dengan 

pemusatan perhatian. 

3) Guru menggunakan 

variasi kegiatan dengan 

menjawab pertanyaan 

interaktif dalam 

multimedia 

4) Guru menggunakan peta 

konsep untuk membantu 

siswa menemukan 

konsep dengan mudah 

  

 

 

 

√ 

   

 

 

 

2 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 

dalam kegiatan 

persentasi 

pembelajaran 

1) Memberikan petunjuk 

dengan suara lantang dan 

jelas mengenai jalannya 

persentasi  

2) Memberikan contoh 
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Quantum 

Teaching  

persentasi yang benar 

dengan menggunakan 

media  

5) Menunjuk semua 

kelompok untuk 

persentasi 

6) Menanggapi hasil 

persentasi yang dilakukan 

siswa 

 

√ 

 

2 

7. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

kepada siswa, 

1) Penguatan secara verbal 

dan gestural. 

2) Penguatan dengan tidak 

penuh 

3) Penguatan berupa benda  

4) Penguatan dengan cara 

mendekati anak. 

  

 

√ 

   

 

2 

8. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

1) Menuntun siswa untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

2) Memberikan soal 

evaluasi kepada siswa 

3) Memberikan petunjuk 

pengerjaan soal evaluasi 

dengan jelas 

4) Melaksanakan tindak 

lanjut 

  

 

 

 

√ 

   

 

 

 

2 

Jumlah skor 17 

Keterangan penilaian : Jumlah skor : 17   Kategori : Cukup 

Skor yang diperoleh Kategori  

26,5 ≤ skor ≤ 32  Sangat Baik (A)  

20 ≤ skor ≤ 26,5  Baik (B)  

13,5 ≤ skor ≤ 20  Cukup (C)  

8 ≤ skor ≤ 13,5  Kurang (D)  

Semarang, 15 Maret 2013 

 Observer  

 

 

 

   Binarti 

   NIM1401409174 
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REKAP NILAI KETERAMPILAN GURU 

KELAS VB SDN SEKARAN 01 SEMARANG  

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SDN Sekaran 01 

Kelas/ Semester : VB/ 2 

Hari/Tanggal  : Jumat, 22 Maret 2013 

Indikator  Deskriptor  Skala penilaian Skor  

1  2 3 4  

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran untuk 

menciptakan 

“AMBAK”.  

 

1) Menarik perhatian siswa 

dengan memanfaatkan 

multimedia.  

2) Guru melaksanakan 

appersepsi dengan baik 

3) Memberikan motivasi 

pada siswa 

4) Memberi acuan dengan 

mengemukakan secara 

singkat kompetensi 

dasar, dan indikator hasil 

belajar. 

    

 

 

√ 

 

 

 

4 

2. Keterampilan 

mengajukan 

variasi 

pertanyaan 

1) Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

seluruh siswa secara 

merata 

2) Guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

berfikir dalam menjawab 

3) Mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat  

4) Guru menuntun dan 

menggali pengetahuan 

murid dalam 

menemukan jawaban 

yang lebih tepat.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

4 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

materi dengan 

menggunakan 

Multimedia 

Interaktif, 

1) Menjelaskan materi 

dengan suara yang 

lantang dan jelas serta 

bahasa yang sederhana 

2) Multimedia yang 

digunakan menarik siswa 
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3) Penyajian contoh-contoh 

dalam bentuk tayangan 

multimedia yang relevan 

dengan materi 

4) Mengadakan balikan 

dengan memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menunjukkan 

pengetahuannya dan 

ketidaktahuannya. 

√ 3 

4. Keterampilan 

membimbing 

kelompok dalam 

kegiatan diskusi 

dengan 

Multimedia 

Interaktif  

1) Guru membentuk 

kelompok secara 

heterogen  

2) Guru memberikan 

petunjuk pelaksanaan 

diskusi dan petunjuk 

pengoperasian 

multimedia 

3) Guru mengawasi 

jalannya diskusi dengan 

berkeliling dan 

mengakomodasi 

kebutuhan siswa 

4) Guru mampu 

mengkondisikan siswa 

ketika diskusi 

   

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

3 

5. Keterampilan 

mengadakan 

variasi dalam 

penemuan 

konsep 

1) Guru menggunakan 

permainan untuk 

menggali pengetahuan 

siswa 

2) Guru menerapkan variasi 

gaya mengajar dengan 

pemusatan perhatian. 

3) Guru menggunakan 

variasi kegiatan dengan 

menjawab pertanyaan 

interaktif dalam 

multimedia 

4) Guru menggunakan peta 

konsep untuk membantu 

siswa menemukan 

konsep dengan mudah 

   

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

3 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 

dalam kegiatan 

1) Memberikan petunjuk 

dengan suara lantang dan 

jelas mengenai jalannya 
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persentasi 

pembelajaran 

Quantum 

Teaching  

persentasi 

2) Memberikan contoh 

persentasi yang benar 

dengan menggunakan 

media  

3) Menunjuk semua 

kelompok untuk 

persentasi 

4) Menanggapi hasil 

persentasi yang 

dilakukan siswa 

 

 

√ 

 

 

3 

7. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

kepada siswa, 

1) Penguatan secara verbal 

dan gestural. 

2) Penguatan dengan tidak 

penuh 

3) Penguatan berupa benda  

4) Penguatan dengan cara 

mendekati anak. 

   

 

√ 

  

 

3 

8. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

1) Menuntun siswa untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

2) Memberikan soal 

evaluasi kepada siswa 

3) Memberikan petunjuk 

pengerjaan soal evaluasi 

dengan jelas 

4) Melaksanakan tindak 

lanjut 

   

 

 

√ 

  

 

 

3 

Jumlah skor 26 

Keterangan penilaian : Jumlah skor : 26  Kategori  : Baik 

Skor yang diperoleh Kategori  

26,5 ≤ skor ≤ 32  Sangat Baik (A)  

20 ≤ skor ≤ 26,5  Baik (B)  

13,5 ≤ skor ≤ 20  Cukup (C)  

8 ≤ skor ≤ 13,5  Kurang (D)  

    Semarang, 22 Maret 2013 

  Observer  

  

 

    Binarti 

        NIM1401409174 
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REKAP NILAI KETERAMPILAN GURU 

KELAS VB SDN SEKARAN 01 SEMARANG SIKLUS III 

Satuan Pendidikan : SDN Sekaran 01 

Kelas/ Semester : VB/ 2 

Hari/Tanggal  : Jumat, 29 Maret 2013 

Indikator  Deskriptor  Skala penilaian Skor  

1  2 3 4  

1) Keterampilan 

membuka 

pelajaran untuk 

menciptakan 

“AMBAK”.  

 

1) Menarik perhatian siswa 

dengan memanfaatkan 

multimedia.  

2) Guru melaksanakan 

appersepsi dengan baik 

3) Memberikan motivasi 

pada siswa 

4) Memberi acuan dengan 

mengemukakan secara 

singkat kompetensi 

dasar, dan indikator hasil 

belajar. 

    

 

 

 

√ 

 

 

 

 

4 

2. Keterampilan 

mengajukan 

variasi 

pertanyaan 

1) Guru memberikan 

pertanyaan kepada 

seluruh siswa secara 

merata 

2) Guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

berfikir dalam menjawab 

3) Mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat  

4) Guru menuntun dan 

menggali pengetahuan 

murid dalam 

menemukan jawaban 

yang lebih tepat.  

    

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

materi dengan 

menggunakan 

Multimedia 

Interaktif, 

1) Menjelaskan materi 

dengan suara yang 

lantang dan jelas serta 

bahasa yang sederhana 

2) Multimedia yang 

digunakan menarik 

siswa 

3) Penyajian contoh-contoh 
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dalam bentuk tayangan 

multimedia yang relevan 

dengan materi 

4) Mengadakan balikan 

dengan memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menunjukkan 

pengetahuannya dan 

ketidaktahuannya. 

 

√ 

 

3 

4. Keterampilan 

membimbing 

kelompok dalam 

kegiatan diskusi 

dengan 

Multimedia 

Interaktif  

1) Guru membentuk 

kelompok secara 

heterogen  

2) Guru memberikan 

petunjuk pelaksanaan 

diskusi dan petunjuk 

pengoperasian 

multimedia 

3) Guru mengawasi 

jalannya diskusi dengan 

berkeliling dan 

mengakomodasi 

kebutuhan siswa 

4) Guru mampu 

mengkondisikan siswa 

ketika diskusi 

   

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

3 

5. Keterampilan 

mengadakan 

variasi dalam 

penemuan 

konsep 

1) Guru menggunakan 

permainan untuk 

menggali pengetahuan 

siswa 

2) Guru menerapkan 

variasi gaya mengajar 

dengan pemusatan 

perhatian. 

3) Guru menggunakan 

variasi kegiatan dengan 

menjawab pertanyaan 

interaktif dalam 

multimedia 

4) Guru menggunakan peta 

konsep untuk membantu 

siswa menemukan 

konsep dengan mudah 

   

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

3 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 

dalam kegiatan 

1) Memberikan petunjuk 

dengan suara lantang 

dan jelas mengenai 
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persentasi 

pembelajaran 

Quantum 

Teaching  

jalannya persentasi 

2) Memberikan contoh 

persentasi yang benar 

dengan menggunakan 

media  

3) Menunjuk semua 

kelompok untuk 

persentasi 

4) Menanggapi hasil 

persentasi yang 

dilakukan siswa 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

4 

7. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

kepada siswa, 

1) Penguatan secara verbal 

dan gestural. 

2) Penguatan dengan tidak 

penuh 

3) Penguatan berupa benda  

4) Penguatan dengan cara 

mendekati anak. 

   

 

 

√ 

  

 

 

3 

8. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

1) Menuntun siswa untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

2) Memberikan soal 

evaluasi kepada siswa 

3) Memberikan petunjuk 

pengerjaan soal evaluasi 

dengan jelas 

4) Melaksanakan tindak 

lanjut 

    

 

 

√ 

 

 

 

4 

Jumlah Skor 28 

Keterangan penilaian :  Jumlah skor : 28 Kategori  : Sangat Baik  

Skor yang diperoleh Kategori  

26,5 ≤ skor ≤ 32  Sangat Baik (A)  

20 ≤ skor ≤ 26,5  Baik (B)  

13,5 ≤ skor ≤ 20  Cukup (C)  

8 ≤ skor ≤ 13,5  Kurang (D)  

Semarang, 29 Maret 2013 

    Observer  

 

      Binarti 

         NIM1401409174 
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REKAP NILAI AKTIVITAS SISWA 

KELAS VB SDN SEKARAN 01 SEMARANG 

SIKLUS I 

No Nama Skor Tiap Indikator Jml   Nil

a

i

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Irvan Arif Pambudi 1 1 2 2 2 2 1 11 D 

2 Rudi Hermawan P 1 2 2 2 2 2 3 14 C 

3 Febrina Carollyn A 2 2 2 2 3 2 3 16 C 

4 Fania Ananda Restika 3 3 4 3 3 3 4 23 B 

5 Diana Febria Ningsih 2 2 3 2 3 2 4 18 B 

6 Refandi Eska T. 2 2 3 2 2 2 4 17 C 

7 Maulana Zidan Pradana 1 4 4 3 3 3 3 21 B 

8 Vaisal Yayas A 1 1 1 2 2 2 1 10 D 

9 Ferdian Wicaksono 2 2 3 2 2 3 4 18 B 

10 Ayu Puspita 2 2 3 2 2 2 3 16 C 

11 Alina Indri Sakti 2 2 3 2 2 2 4 17 C 

12 Asanila Nur Pramita 2 2 2 2 2 3 3 16 C 

13 Erla Aldianita Citra 2 2 3 2 2 2 4 17 C 

14 Salsa Nailil Muna 3 3 3 3 3 3 4 22 B 

15 Andre Setya Nugraha 2 3 3 2 3 3 3 19 B 

16 Mohammad Rasyid A. 2 2 3 2 3 3 3 18 B 

17 Arina Husnunida 2 3 2 3 2 3 3 18 B 

18 Choirul Tri Wicaksana 1 2 2 2 2 2 1 12 C 

19 Yudhistira Cikal S.  3 4 3 4 4 3 4 25 A 
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20 Mahanica Panji K 1 3 3 3 4 3 2 19 B 

21 Mutia Arifiani 2 2 2 3 3 3 3 18 B 

22 Fadilah Ardan Putra I 1 3 3 3 3 3 3 19 B 

23 Al Humaira Bunda P 2 3 2 3 3 3 4 20 B 

24 Ken Zuraida 3 2 2 3 4 3 4 21 B 

25 Fani Yudha 1 3 3 3 4 3 2 19 B 

Jumlah Skor 46 44 66 62 68 55 79 420  

Rata-rata  1,84 1,76 2,64 2,48 2,72 2,2 3,16 16,8 C 

 

       Semarang, 15 Maret 2013 

       Observer  

 

 

           Binarti 

                   NIM1401409174 
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REKAP NILAI AKTIVITAS SISWA 

KELAS VB SDN SEKARAN 01 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

No Nama Skor Tiap Indikator  Jml  Nil

a

i 1 2 3 4 5 6 7 

1 Irvan Arif Pambudi 2 2 1 1 2 2 2 12 C 

2 Rudi Hermawan P 2 2 2 2 2 2 2 14 C 

3 Febrina Carollyn A 3 2 2 2 3 3 3 18 B 

4 Fania Ananda Restika 4 4 4 4 3 4 4 27 A 

5 Diana Febria Ningsih 3 2 2 3 3 3 4 20 B 

6 Refandi Eska T. 3 2 2 3 2 2 3 17 C 

7 Maulana Zidan Pradana 4 3 4 4 3 4 4 26 A 

8 Vaisal Yayas A 2 2 2 2 2 2 2 14 C 

9 Ferdian Wicaksono 3 2 3 2 2 2 3 17 C 

10 Ayu Puspita 3 2 3 2 2 2 3 17 C 

11 Alina Indri Sakti 3 2 3 2 2 3 3 18 B 

12 Asanila Nur Pramita 3 2 2 2 2 2 3 16 C 

13 Erla Aldianita Citra 3 2 3 2 2 2 3 17 C 

14 Salsa Nailil Muna 3 3 4 3 3 3 4 23 B 

15 Andre Setya Nugraha 4 3 3 3 3 3 3 25 A 

16 Mohammad Rasyid A. 3 2 3 2 2 2 3 17 C 

17 Arina Husnunida 3 2 3 3 3 3 3 20 B 

18 Choirul Tri Wicaksana 3 2 2 2 2 2 2 15 C 
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19 Yudhistira Cikal S.  4 4 4 4 3 3 4 26 A 

20 Mahanica Panji K 4 2 4 2 3 3 3 21 B 

21 Mutia Arifiani 3 2 3 3 2 3 3 19 B 

22 Fadilah Ardan Putra I 4 3 3 4 3 3 4 24 A 

23 Al Humaira Bunda P 3 3 4 3 3 3 3 22 B 

24 Ken Zuraida 3 2 3 3 3 3 4 21 B 

25 Fani Yudha 4 3 3 3 3 4 3 23 B 

Jumlah Skor 79 60 72 66 63 68 78 486  

Rata-rata  3,16 2,4 2,88 2,64 2,52 2,72 3,12 19,44 B 

 

Semarang, 22 Maret 2013 

      Observer  

 

 

       Binarti 

            NIM1401409174 
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REKAP NILAI AKTIVITAS SISWA 

KELAS VB SDN SEKARAN 01 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

No Nama Skor Tiap Indikator Jml  Nil

a

i 1 2 3 4 5 6 7 

1 Irvan Arif Pambudi 3 2 2 1 2 3 3 16 C 

2 Rudi Hermawan P 3 2 2 2 3 3 3 21 B 

3 Febrina Carollyn A 3 3 3 2 3 3 4 21 B 

4 Fania Ananda Restika 4 4 4 4 4 4 4 28 A 

5 Diana Febria Ningsih 4 3 4 3 3 4 4 25 A 

6 Refandi Eska T. 3 3 3 3 4 3 4 23 B 

7 Maulana Zidan Pradana 4 4 4 4 4 4 3 27 A 

8 Vaisal Yayas A 3 2 2 2 2 3 3 17 C 

9 Ferdian Wicaksono 3 3 3 3 3 3 4 22 B 

10 Ayu Puspita 3 3 3 3 3 3 4 22 B 

11 Alina Indri Sakti 4 3 4 3 3 3 4 24 A 

12 Asanila Nur Pramita 3 3 3 3 3 3 4 22 B 

13 Erla Aldianita Citra 3 3 3 2 3 3 4 21 B 

14 Salsa Nailil Muna 4 4 4 3 4 4 4 27 A 

15 Andre Setya Nugraha 3 3 4 3 4 3 4 24 A 

16 Mohammad Rasyid A. 4 3 3 3 3 3 4 23 B 

17 Arina Husnunida 4 3 3 3 3 3 4 23 B 

18 Choirul Tri Wicaksana 3 2 3 3 3 3 3 20 B 



265 

 

 

19 Yudhistira Cikal S.  4 4 4 4 4 4 4 28 A 

20 Mahanica Panji K 4 3 3 3 3 4 3 23 B 

21 Mutia Arifiani 4 3 3 3 4 3 4 24 A 

22 Fadilah Ardan Putra I 4 4 4 4 4 4 4 28 A 

23 Al Humaira Bunda P 4 3 3 3 4 4 4 25 A 

24 Ken Zuraida 4 3 4 3 4 4 4 26 A 

25 Fani Yudha 4 4 3 4 4 4 3 26 A 

Jumlah Skor 89 77 81 71 88 84 97 587  

Rata-rata  3,56 3,08 3,24 2,84 3,52 3,36 3,88 23,48 A 

 

  Semarang, 29 Maret 2013 

      Observer  

 

 

         Binarti 

       NIM1401409174 
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DAFTAR NILAI IPS SISWA KELAS VB SDN SEKARAN 01 SEMARANG 

SIKLUS I 

 

No Nama  Siklus I 

Nilai  Kualifikasi 

1 Irvan Arif Pambudi 45 Tidak Tuntas 

2 Rudi Hermawan Patiwel 62 Tidak Tuntas 

3 Febrina Carollyn Argandita 88 Tuntas 

4 Fania Ananda Restika 91 Tuntas 

5 Diana Febria Ningsih 62 Tidak Tuntas 

6 Refandi Eska T. 60 Tidak Tuntas 

7 Maulana Zidan Pradana 80 Tuntas 

8 Vaisal Yayas Andreanto 62 Tidak Tuntas 

9 Ferdian Wicaksono 65 Tuntas 

10 Ayu Puspita 74 Tuntas 

11 Alina Indri Sakti 77 Tuntas 

12 Asanila Nur Pramita 77 Tuntas 

13 Erla Aldianita Citra 60 Tidak Tuntas 

14 Salsa Nailil Muna 70 Tuntas 

15 Andre Setya Nugraha 77 Tuntas 

16 Mohammad Rasyid A. 43 Tidak Tuntas 

17 Arina Husnunida 88 Tuntas 

18 Choirul Tri Wicaksana 50 Tidak Tuntas 

19 Yudhistira Cikal S.  72 Tuntas 
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20 Mahanica Panji Kusuma 60 Tidak Tuntas 

21 Mutia Arifiani 80 Tuntas 

22 Fadilah Ardan Putra I 65 Tuntas 

23 Al Humaira Bunda P 91 Tuntas 

24 Ken Zuraida 85 Tuntas 

25 Fani Yudha 70 Tuntas 

Jumlah   1754  

Rata-rata  70,16  

 

 

       Semarang, 15 Maret 2013 

Guru Kelas VB  

         

        MM Abidin, S.Pd  

  NIP 196612031988101001 
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DAFTAR NILAI IPS SISWA KELAS VB SDN SEKARAN 01 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

No Nama  Siklus I 

Nilai  Kualifikasi 

1 Irvan Arif Pambudi 40 Tidak Tuntas 

2 Rudi Hermawan Patiwel 51 Tidak Tuntas 

3 Febrina Carollyn Argandita 82 Tuntas 

4 Fania Ananda Restika 91 Tuntas 

5 Diana Febria Ningsih 88 Tuntas 

6 Refandi Eska T. 68 Tuntas 

7 Maulana Zidan Pradana 70 Tuntas 

8 Vaisal Yayas Andreanto 68 Tuntas 

9 Ferdian Wicaksono 71 Tuntas 

10 Ayu Puspita 74 Tuntas 

11 Alina Indri Sakti 80 Tuntas 

12 Asanila Nur Pramita 65 Tuntas 

13 Erla Aldianita Citra 70 Tuntas 

14 Salsa Nailil Muna 82 Tuntas 

15 Andre Setya Nugraha 70 Tuntas 

16 Mohammad Rasyid A. 52 Tidak Tuntas 

17 Arina Husnunida 85 Tuntas 

18 Choirul Tri Wicaksana 51 Tidak Tuntas 

19 Yudhistira Cikal S.  85 Tuntas 



269 

 

 

20 Mahanica Panji Kusuma 80 Tuntas 

21 Mutia Arifiani 65 Tuntas 

22 Fadilah Ardan Putra I 80 Tuntas 

23 Al Humaira Bunda P 80 Tuntas 

24 Ken Zuraida 91 Tuntas 

25 Fani Yudha 52 Tidak Tuntas 

Jumlah  1779  

Rata-rata nilai 71,16  

 

 

Semarang, 22 Maret 2013 

Guru Kelas VB 

   

        MM Abidin, S.Pd  

  NIP 196612031988101001 
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DAFTAR NILAI IPS SISWA KELAS VB SDN SEKARAN 01 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

No Nama  Siklus I 

Nilai  Kualifikasi 

1 Irvan Arif Pambudi 60 Tidak Tuntas 

2 Rudi Hermawan Patiwel 71 Tuntas 

3 Febrina Carollyn Argandita 85 Tuntas 

4 Fania Ananda Restika 97 Tuntas 

5 Diana Febria Ningsih 88 Tuntas 

6 Refandi Eska T. 82 Tuntas 

7 Maulana Zidan Pradana 95 Tuntas 

8 Vaisal Yayas Andreanto 74 Tuntas 

9 Ferdian Wicaksono 88 Tuntas 

10 Ayu Puspita 90 Tuntas 

11 Alina Indri Sakti 90 Tuntas 

12 Asanila Nur Pramita 85 Tuntas 

13 Erla Aldianita Citra 70 Tuntas 

14 Salsa Nailil Muna 85 Tuntas 

15 Andre Setya Nugraha 70 Tuntas 

16 Mohammad Rasyid A. 97 Tuntas 

17 Arina Husnunida 94 Tuntas 

18 Choirul Tri Wicaksana 82 Tuntas 

19 Yudhistira Cikal S.  94 Tuntas 
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20 Mahanica Panji Kusuma 85 Tuntas 

21 Mutia Arifiani 85 Tuntas 

22 Fadilah Ardan Putra I 88 Tuntas 

23 Al Humaira Bunda P 94 Tuntas 

24 Ken Zuraida 94 Tuntas 

25 Fani Yudha 65 Tuntas 

Jumlah  2138  

Rata-rata nilai 85,52  

 

 

 

       Semarang, 29 Maret 2013 

Guru Kelas VB 

   

        MM Abidin, S.Pd  

  NIP 196612031988101001 
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CATATAN LAPANGAN 

Ruang Kelas VB    Siklus I 

SDN Sekaran 01    Hari/Tanggal : 15 Maret 2013 

Guru : Melisa Dianawati   Pukul  : 07.30 – 09.15 

 

Guru masuk ruang kelas sebelum pukul 07.10, kemudian guru mempersiapkan 

media yang akan digunakan berupa leptop, LCD, dan speaker sound untuk 

menayangkan materi. Selain itu, guru juga terlihat menyiapkan buku sumber dan 

perlengkapan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah semua 

siswa masuk kelas dan duduk di tempat duduknya masing-masing, guru 

mengucapkan salam kepada siswa. Guru kemudian meminta siswa untuk 

mengeluarkan buku sumber dan buku catatan IPS. Namun beberapa anak terlihat 

tidak membawa buku paket, setelah ditanya alasan mengapa mereka tidak 

membawa, mereka menjawab karena lupa. Setelah, semua siswa dirasa siap 

mengikuti pembelajaran, guru memotivasi siswa dengan kalimat-kalimat afirmasi 

seperti kata”luar biasa”, “kalian harus semangat” dll. Setelah guru memotivasi 

siswa, guru menuliskan tanggal dan hari pada papan tulis. Kemudian guru 

bertanya kepada siswa mengenai materi yang telah lalu, setelah itu guru 

memancing siswa dengan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari, yaitu materi mengenai peristiwa menjelang proklamasi. Sebagian siswa 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Namun, masih banyak siswa yang 

tidak merespon pertanyaan dari guru. Setelah siswa mengetahui materi apa yang 

akan dipelajari, guru menayangkan video mengenai proklamasi kemerdekaan. 

Sebagian besar siswa antusias dan tertarik dengan video yang ditayangkan 

tersebut. Setelah selesai penayangan video appersepsi, guru memberikan 

pertanyaan lagi seputar proklamasi kemerdekaan indonesia. Namun, yang mampu 

menjawab adalah siswa yang memang terkenal aktif di kelas saja. Siswa lain, 

masih terlihat pasif dalam merespon pertanyaan guru. Setelah appersepsi 

dilakukan oleh guru, guru mengeksplor pengetahuan siswa dengan menayangkan 

slide materi mengenai peristiwa menjelang proklamasi. Siswa menyimak 

penjelasan guru dengan baik. Walaupun ketika diminta untuk mencatat hal-hal 
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pening, masih terdapat banyak siswa yang enggan mengerjakan perintah guru. 

Namun ketika, guru menayangkan video contoh peristiwa menjelang proklamasi 

seperti video tentang peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, siswa 

yang tidak memperhatikan penjelasan guru secara spontan tertarik lagi dengan 

materi yang ditayangkan guru. Setelah selesai menjelaskan, dan siswa tidak ada 

yang bertanya lagi. Guru membentuk siswa secara berkelompok, sebelumnya guru 

sudah mempersiapkan nama-nama siswa yang tergabung dalam satu kelompok 

berdasarkan tingkat pengetahuan dan jenis kelamin. Pada saat pembentukan 

kelompok, banyak siswa yang protes karena kelompok tidak dibentuk sendiri oleh 

siswa. Namun ketika guru menjelaskan bahwa dalam diskusi nanti, siswa akan 

berinteraksi dengan leptop, semua siswa melaksanakan dengan baik perintah yang 

diberikan guru. Dari 25 siswa, guru membentuk kelompok sejumlah 6 anak. Tiap 

kelompoknya diberikan sebuah leptop yang di dalamnya terdapat materi dan tugas 

yang akan mereka kerjakan dalam diskusi. Setelah guru memberikan petunjuk 

pelaksanaan diskusi, semua kelompok mulai mengerjakan tugas. Dalam jalannya 

diskusi, guru berkeliling mengawasi jalannya diskusi. Ketika semua kelompok 

diamati, terlihat ada anggota kelompok yang pasif dalam diskusi dan mengganggu 

teman lain. Ketika guru sudah menegur anak tersebut, kemudian guru berkeliling 

lagi. Anak yang tadinya ditegur guru, kembali pasif dan mengganggu pekerjaan 

temannya. Tidak hanya itu, ada juga siswa yang malah asik sendiri memainkan 

leptop yang ada di depannya. Setelah diskusi selesai, guru membagikan kartu 

peritiwa secara acak pada tiap kelompoknya. Guru memberikan petunjuk, untuk 

apakah kartu peristiwa tersebut dibagikan kepada kelompok. Setelah semua siswa 

paham, guru memasang papan dari kertas yang gunanya untuk menempelkan 

kartu peristiwa yang sudah didapatkan siswa. Tiap kelompok mengurutkan kartu 

peristiwa yang didapat dengan benar dan menjelaskan kepada kelompok lain 

mengenai hasil diskusi yang mereka simpulkan. Namun ketika kelompok maju ke 

depan menjelaskan, kelompok lain tidak begitu menanggapi dengan baik, karena 

mereka lebih asik dengan media yang masih mereka pegang. Setelah, kegiatan 

persentasi selesai, guru kembali memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 

mengulang materi yang tadi sudah dipelajari. Namun ketika ditanya secara acak, 
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masih banyak siswa yang belum mampu menjawab dan menyimpulkan materi 

yang telah mereka pelajari. Guru kemudian memberikan refleksi kepada siswa. 

Setelah siswa benar-benar paham, guru membagikan lembar evaluasi kepada 

siswa. Guru memberikan petunjuk pengerjaan evaluasi dengan jelas. Dalam 

kegiatan evaluasi pada siklus I ini, masih banyak terdapat banyak siswa yang 

tidak mengerjakan secara mandiri. Terdapat juga, siswa yang tidak diam ketika 

evaluasi berjalan. Selain itu, ketika tiba waktu evaluasi selesai, banyak siswa yang 

belum selesai mengerjakan. Hal tersebut mengakibatkan, guru tidak sempat 

memberikan tindak lanjut kepada siswa karena jam pelajaran sudah berakhir.  

Dalam siklus I ini, kompetensi profesional, pedagogik, pribadi dan sosial sudah 

terlihat cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan bertanggung jawabnya guru 

dalam pengelolaan pembelajaran, walaupun ketika terdapat siswa yang 

menggangu pelajaran, guru masih kurang tegas dalam memberikan peringatan. 

Kompetensi sosial guru juga sudah terlihat dengan interaksi yang baik dengan 

siswa. Namun untuk kompetensi pedagogik guru, dalam siklus I ini perlu 

ditingkatkan lagi dengan meningkatkan volume suara guru ketika menjelaskan, 

agar materi yang disampaikan guru dipahami oleh semua siswa.  

Tanggapan pengamat 

1. Guru harus lebih mengarahkan siswa dengan petunjuk tugas yang lebih jelas. 

2. Guru harus harus lebih tegas dalam memberikan teguran kepada siswa yang 

mengganggu jalannya pembelajaran 

3. Volume suara guru ketika menjelaskan, hendaknya lebih ditingkatkan agar 

lebih menjangkau seluruh siswa di kelas.  

4. Guru harus mengelola waktu lebih baik lagi.  

Semarang, 15 Maret 2013 

Observer 

 

 

Fitri Makiyah 

NIM 1401409280 
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CATATAN LAPANGAN 

Ruang Kelas VB    Siklus II 

SDN Sekaran 01    Hari/Tanggal : 22 Maret 2013 

Guru : Melisa Dianawati   Pukul  : 07.30 – 09.15 

Pada pukul 07.00 guru mempersiapkan media yang akan dipakai yaitu 

LCD, Leptop dan sound. Setelah semua peralatan siap baik dari media maupun 

sumber belajar, guru melihat kesiapan siswa. Setelah semua siswa duduk tenang 

di bangkunya masing-masing. Guru memberikan salam kepada siswa dan 

menanyakan kabar siswa. Guru juga bertanya kepada siswa materi pelajaran apa 

yang akan dipelajari. Setelah semua siswa menjawab dengan serentak IPS, guru 

meminta siswa mengeluarkan buku IPSnya masing-masing. Sebagian besar siswa 

sudah siap dengan alat tulis dan buku paket yang mereka miliki. Setelah semua 

siswa siap, guru bertanya mengenai materi pelajaran IPS yang dipelajari pada 

pertemuan lalu. Sebagian besar siswa menjawab dengan baik pertanyaan guru. 

Hanya beberapa siswa saja yang memang hanya diam. Setalah guru bertanya 

mengenai materi yang lalu, guru menuliskan tanggal di papan tulis. Kemudian 

menayangkan tujuan pembelajaran pada slide yang ditampilkan lewat LCD. Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi yang akan mereka pelajari. 

Kemudian guru memberikan motivasi dengan appersepsi berupa video sidang 

PPKI. Semua siswa memperhatikan dengan seksama video yang ditayangkan. 

Ketika ditunjuk secara acak dan diberikan pertanyaan mengenai video yang sudah 

diputar, siswa sudah mampu menjawab walaupun dengan rasa ragu. Setelah 

appersepsi dilakukan. Guru menjelaskan materi mengenai apa yang terjadi setelah 

proklamasi kemerdekaan. Materi ditayangkan pada slide sambil diterangkan guru. 

Sesekali guru memberikan pertanyaan disela-sela mengajar. Setelah semua siswa 

paham, siswa kembali dibentuk menjadi kelompok heterogen yang beranggotakan 

6 orang di tiap kelompoknya. Sama seperti siklus I, pada siklus II ini tiap 

kelompok juga diberikan leptop lengkap dengan materi dan tugas yang harus 

mereka kerjakan. Guru juga memberikan lembar kerja kepada tiap kelompok. 

Sebelumnya, perwakilan kelompom diminta untuk maju ke depan kelas untuk 
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mengambil sebuah nomor undian. Nomor undian yang mereka peroleh akan 

menentukan kategori soal mana yang akan mereka kerjakan. Soal berdasarkan 

nomor kategori tersebut sudah tersedia di dalam multimedia yang sudah disimpan 

ditiap-tiap leptop milik kelompok. Setelah semua kelompok jelas dengan instruksi 

yang diberikan guru. Semua kelompok memulai diskusinyaa. Selama diskusi, 

guru juga berkeliling melihat pekerjaan siswanya. Terlihat pada siklus II ini, siswa 

yang tidak aktif diskusi, berkurang jumlahnya dibandingkan pada siklus I. Setelah 

semua kelompok selesai, semua kelompok mempersentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas secara bergantian. Perwakilan kelompok yang maju diberi 

penghargaan berbentuk bintang “Pintar”. Setelah semua kelompok maju, guru 

merefleksi hasil diskusi dan mengulang materi dengan meminta siswa menjawab 

pertannyaan interaktif. Tiap kelompok diminta menjawab 1 pertanyaan interaktif 

berkaitan dengan materi yang sudah mereka pelajari. Kelompok yang berhasil 

jawab menjawab diberikan penghargaan berupa koin coklat untuk semua anggota 

kelompoknya. Setelah selesai, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

dan dilanjutkan dengan pengerjaan soal evaluasi. Guru membagikan soal dan 

memberikan petunjuk pengerjaan dengan jelas. Sebagian besar siswa mengerjakan 

soal evaluasi dengan tertib, walaupun masih terdapat beberapa siswa yang 

terlambat dalam menyelesaikan soal evaluasi. Setelah semua siswa selesai 

mengerjakan soal evaluasi, guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

tugas dirumah untuk siswa. 

Pada siklus II ini kompetensi pedagogik guru lebih meningkat. Hal 

tersebut terlihat ketika guru mampu mengembangkan secara luas materi tanpa 

terpaku dengan uraian materi yang sudah ditayangkan pada slide. Guru juga 

mampu memahami karakteristik siswa dengan baik, sehingga ketika ada siswa 

yang mengganggu jalannya proses pembelajaran, guru sudah mengetahui 

bagaimana mengatasi perilaku anak tersebut. Kewibawaan guru juga lebih terlihat 

ketika guru lebih tegas dalam menegur siswa yang pasif dalam pembelajarn.  
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Tanggapan pengamat : 

1. Guru harus lebih memberikan variasi pembelajaran, agar aktivitas siswa lebih 

meningkat. 

2. Volume suara sudah meningkat, namun alangkan baiknya ditingkatkan lagi. 

3. Guru harus meningkatkan kemampuannya dalam menuntun siswa menemukan 

konsep yang benar mengenai materi. 

 

Semarang, 22 Maret 2013 

Observer 

 

 

 

 

Fitri Makiyah 

NIM 1401409280 
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CATATAN LAPANGAN 

Ruang Kelas VB    Siklus III 

SDN Sekaran 01    Hari/Tanggal : 15 Maret 2013 

Guru : Melisa Dianawati   Pukul  : 07.30 – 09.15 

Guru menyiapkan peralatan pembelajaran pada pukul 07.00. Pukul 07.30, 

semua siswa sudah masuk ruang kelas dan duduk dengan tenang di bangku 

masing-masing. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

kemudian guru memberikan salam dan mengabsen siswa. Setelah selesai, siswa 

diminta menyiapkan sarana pembelajarn berupa buku dan alat tulis khusus mata 

pelajaran IPS. Setelah siap, guru menanyakan materi yang telah lalu kemudian 

bertanya mengenai tokoh proklamasi kemerdekaan. Sebagian besar siswa 

mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan guru dengan antusias. Kemudian, 

guru memotivasi siswa dengan menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan tersebut. Setelah semua siswa paham, tentang materi apa yang akan 

mereka pelajari pada pertemuan tersebut, guru menanyangkan sebuah video 

tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Semua siswa gembira dan tertarik melihat 

gambar-gambar pahlawan proklamasi, ketika ditanya peranan masing-masing 

tokoh pun, sebagian besar siswa mampu menjawab dengan baik. Dan untuk lebih 

memperkuat pemahaman siswa, guru menjelaskan materi mengenai tokoh 

proklamasi dan peranannya serta bagaimana cara untuk menghargai jasa para 

pahlawan tersebut. Dalam menjelaskan guru dibantu dengan uraian materi yang 

ditayangkan dalam slide PPT. Setelah semua siswa paham, siswa dibentuk lagi 

menjadi beberapa kelompok heterogen berdasarkan tingkat pengetahuan dan jenis 

kelamin. Setelah terbentuk kelompok, perwakilan kelompok mendapatkan satu 

lembar kerja dan sebuah amplop berisi puzzle tokoh proklamasi. Dalam lembar 

kerja, siswa diminta menyusun puzzle dan menjawab pertanyaan mengenai nama 

dan peran tokoh proklamasi yang didapatkan tiap kelompok. Dalam mengerjakan 

lembar kerja, tiap kelompok dibantu dengan materi yang sudah dikemas dalam 

bentuk multimedia yang sudah disimpan dalam tiap-tiap leptop yang dibagian di 

tiap kelompoknya. Dalam diskusi, guru mengawasi jalannya proses pengerjaan 
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lembar kerja. Terlihat semua anggota kelompok berperan aktif dalam diskusi. 

setelah diskusi selesai, semua kelompok diminta mempersentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Tiap kelompok yang maju direfleksi dan ditanggapi 

hasil diskusinya oleh kelompok lain. Selain itu, kelompok yang mampu 

mengerjakan soal lembar kerja dengan benar diberi penghargaan berupa piagam. 

Semua siswa antusias dalam proses pembelajaran tersebut. Dan ketika semua 

kelompok sudah selesai mempersentasikan hasil diskusinya, guru meminta siswa 

kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian, guru mengetes 

pemahaman siswa dengan memberikan soal interaktif yang diberikan secara 

klasikal. Sebagian besar siswa mengangkat tangan berebut untuk menjawab 

pertanyaan interaktif yang diberikan guru. Setelah semua paham, guru bersama 

siswa menyimpulkan materi pembelajaran dan melanjutkan dengan kegiatan 

evaluasi. Evaluasi berjalan tertib, tidak ada anak yang terlihat mencontek dan 

terlambat dalam mengumpulkan lembar jawaban. 

Pada penelitian ini, kompetensi guru semakin meningkat. Guru dalam 

mengelola pembelajaran lebih memunculkan inovasi dan kreasi sehingga siswa 

lebih termotivasi dalam belajar. Pengetahuan guru mengenai meteri juga lebih 

luas, sehingga guru mampu mengakomodir keingintahuan siswa dalam 

memehami materi yang dipelajari.  

Tanggapan Pengamat 

1. Guru harus lebih mengembangkan wawasannya dalam memberikan variasi 

pengajaran bagi peserta didik. 

2. Kompetensi dasar harus lebih ditingkatkan guru 

Semarang, 29 Maret 2013 

Observer 

 

 

 

 

Fitri Makiyah 

NIM 1401409280 
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LAMPIRAN VI 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN VII 

Foto-Foto Hasil Penelitian 
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Foto hasil penelitian siklus I 

 

 
Foto 1: Guru memberikan appersepsi dengan tayangan video proklamasi 

 

 
Foto 2: Guru menjelaskan materi dengan multimedia 
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Foto 3: Guru membimbing kelompok dalam kegiatan diskusi 

 

 
Foto 4: Siswa menunjukkan kemampuannya dalam membaca teks proklamasi 
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Foto 5: Semua kelompok melaksanakan diskusi dengan semangat 

 

 
Foto 6: Semua siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru dengan tertib 
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Foto hasil penelitian siklus II 

 

 
Foto 1: Guru menjelaskan materi kepada siswa 

 

 
Foto 2: Siswa mencatat hal penting yang dijelaskan guru 
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Foto 3: Guru memberikan petunjuk pelaksanaan diskusi  

 

 
Foto 4: Siswa melaksanakan diskusi dengan baik 
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Foto 5: Siswa menempelkan hasil persentasi 

 

 
Foto 6: Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran  
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Foto hasil penelitian siklus III 

 

 
Foto 1: Guru memberikan appersepsi kepada siswa dengan tanya jawab 

 

 
Foto 2: Guru menjelaskan materi kepada siswa melalui slide persentasi 
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Foto 3: Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang kurang paham 

 

 
Foto 4: Guru memberikan bimbingan ketika siswa persentasi 
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Foto 5: Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan 

 

 
Foto 6: Guru memberikan penghargaan kepada siswa 

 


