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ABSTRAK 

 
Suwarno, Bayu Prastiyo. 2013. Model Think Pair Share dengan media CD 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada Siswa 

Kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

(1) Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd., dan Pembimbing (2) Drs.Purnomo, 

M.Pd. 

 

IPS bertujuan untuk membina anak didik menjadi warga negara yang baik, 

yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi 

dirinya serta bagi masyarakat dan Negara. Data awal yang diperoleh kondisi siswa 

kelas V saat pembelajaran IPS belum optimal, penggunaan model pembelajaran 

belum sesuai kondisi siswa, kurangnya partisipasi siswa dan belum maksimalnya 

penggunaan media yang menyebabkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi IPS 

rendah. Nilai terendah yang didapat siswa adalah 50 dan nilai tertinggi 80, dengan 

rata-rata kelas 61. Siswa yang tuntas KKM sebanyak 47,5% dan siswa tidak tuntas 

sebanyak 52,5%. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas V tersebut 

dengan menerapkan model think pair share dengan media CD pembelajaran. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model think pair share dengan 

media CD pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang. 

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing 

terdiri dari satu pertemuan. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V 

SDN Tambakaji 03 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 

nontes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 25 dengan kategori baik, siklus II memperoleh skor 27 dengan 

kategori baik dan pada siklus III memperoleh skor 30 dengan kategori sangat baik. (2) 

Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 15,7 kategori cukup, pada siklus II 

memperoleh skor 18,2 kategori baik dan pada siklus III  memperoleh skor 22,9 

kategori baik. (3) Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 62,50%, meningkat 

pada siklus II menjadi 70%, dan meningkat pada siklus III  menjadi 79%.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui model think pair share dengan 

media CD pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Saran bagi guru adalah 

hendaknya dalam mengajar menggunakan model pembelajaran dan media yang 

bervariasi dan sesuai materi antara lain dengan menerapkan model think pair share 

dengan media CD pembelajaran. 

 

Kata kunci : Kualitas Pembelajaran, IPS, Think Pair Share, CD Pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Peran pendidikan berfungsi untuk pengembangan diri yang dilakukan pada 

ranah kognitif, ranah afektif dan psikomotorik. Peran pendidikan menjadi tiang 

utama dalam mencerdaskan pribadi bangsa seperti dalam Sisdiknas  (2003:4) 

didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, 

dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat 

menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta 

warga dunia yang cinta damai. Pada masa yang akan datang peserta didik akan 

menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu 
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mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang 

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat 

yang dinamis.  

IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan 

penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari 

konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, 

Antropologi, dan Ekonomi (Puskur 2007 : 9).  

Tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja, dalam  

Hidayati (2008:1.24) adalah “membina anak didik menjadi warga negara yang 

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

berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan Negara”. Sedangkan menurut 

Fenton, dalam Taneo (2008:1.26), tujuan pengajaran IPS adalah mempersiapkan 

anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai 

kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

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

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

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

dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan 

global (KTSP, 2006:575). 
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IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan yang disiapkan untuk 

menghadapi kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Pengetahuan itu 

dikonstruksikan (dibangun) bukan dipersepsi secara langsung oleh indra. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Vygotsky dalam Suprijono (2012:33)  tentang teori 

konstruktivis yang merupakan tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang 

yang disebut scaffolding. Scaffolding merupakan memberikan kepada seorang 

individu sejumlah bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian 

mengurangi bantuan tersebut. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar tersebut setelah 

mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk, 

peringatan, dorongan, dan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang 

memungkinkan siswa dapat mandiri.   

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan peneliti bersama guru 

kolaborator pada saat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang menunjukkan bahwa kondisi kelas V saat pembelajaran 

IPS masih belum optimal, hal ini dikarenakan ketrampilan guru dalam 

pembelajaran IPS belum sesuai dengan sembilan ketrampilan guru dalam 

pembelajaran, dalam ketrampilan dasar memberi penguatan, memberikan gaya 

mengajar, variasi media dan mengelola kelas belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Sedangkan aktivitas siswa yang mencakup aspek kegiatan lisan, 

kegiatan mendengarkan dan kegiatan visual masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal-hal tersebut mengakibatkan tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi rendah yang ditunjukkan data dari hasil observasi dan evaluasi pada mata 
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pelajaran IPS masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditentukan sekolah yaitu 64. Dari data nilai rata-rata ulangan IPS siswa kelas V 

SDN Tambakaji 03 Semarang semester 1 tahun pelajaran 2012/2013, nilai 

terendah yang didapat siswa adalah 50 dan nilai tertinggi 80, dengan rata-rata 

kelas 61. Siswa yang tuntas KKM sebanyak 47,5% dan siswa tidak tuntas 

sebanyak 52,5%.  

Berdasarkan konsep tentang indikator kualitas pembelajaran di atas, dalam 

penelitian ini kualitas pembelajaran difokuskan pada keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar. 

Untuk mengatasi masalah tersebut dengan berpijak dari teori-teori 

kontruktivisme, maka ditetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

dan meningkatkan keterampilan guru.  Dengan menerapkan pembelajaran IPS 

yang menarik, efektif dan efisien, guru dapat mengoptimalkan keterampilannya 

dan  siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, serta dapat lebih memahami 

makna pelajaran IPS sehingga hasil belajarnya meningkat. Agar siswa menjadi 

lebih aktif dan hasil belajarnya meningkat, guru harus pandai dalam menggunakan 

pendekatan  yang efektif dan inovatif dalam pembelajaran. Salah satu model 

pembelajaran  yang bisa diterapkan yaitu dengan menggunakan model think pair 

share dengan CD pembelajaran. Model think pair share memberi kesempatan 

lebih kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus bekerjasama dengan teman 

lainnya, ditambah dengan pemanfaatan CD pembelajaran sehingga dalam 
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menjelaskan materi guru dapat menghadirkan contoh-contoh yang sulit ditemukan 

siswa di lingkungan sekitarnya. 

Sesuai dengan data hasil belajar dan pelaksanaan pembelajaran IPS di atas, 

perlu sekali meningkatkan proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan guru 

dan siswa, serta meningkatkan hasil belajar. Sehingga solusi untuk mengatasi 

masalah diatas adalah melaksanakan PTK dengan menggunakan model think pair 

share dengan media CD pembelajaran.  

Menurut Piaget dalam Thobroni (2011: 96) peserta didik usia SD berada 

pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), pada tahap ini seorang anak dapat 

membuat kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan 

benda konkret, dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata 

secara bersama-sama (misalnya, antara bentuk dan ukuran). Oleh karena itu dalam 

pembelajaran haruslah disesuaikan dengan menggunakan benda-benda konkret 

(media dalam pembelajaran). Dalam penelitian ini pembelajaran IPS pada siswa 

kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang akan dilakukan menggunakan model think 

pair share dengan media CD pembelajaran. 

Model pembelajaran think pair share merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran kooperatif sederhana yang dikembangkan oleh Frank Lyman,dkk. 

Model think pair share atau berpikir berpasangan berbagi adalah jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memperngaruhi pola interaksi 

siswa. Pada pelaksanaan model think pair share peserta didik dituntut untuk 

berpikir secara mandiri, kemudian bertukar pikiran dengan teman pasangan, 

kemudian mampu menyampaikan pemikirannya ke teman-teman satu kelas. 
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Prosedur yaang digunakan dalam think pair share dapat memberi siswa lebih 

banyak waktu untuk berpikir, untuk merespon, dan saling membantu 

(Trianto,2007:61) Peneliti memilih model think pair share sebagai model yang 

paling menjanjikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di kelas V 

meliputi kurangnya keterlibatan siswa dalam membangun konsep materi IPS. 

Karena model tersebut dapat mengoptimalkan partisipssi siswa dalam 

pembelajaran, mengajarkan siswa untuk bekerja sama, bersosialisasi, dan dapat 

bertanggung jawab pada diri sendiri. Sehingga siswa dapat berpartisipssi untuk 

membangun suatu konsep berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Jika 

dalam pembelajaran klasikal pengkondisian pembentukan kelompok diskusi lebih 

lama karen jumlah anggota banyak, namun pada model think pair share adalah 

sebaliknya yaitu pembentukan kelompok lebih mudah dan efisien waktu karena 

jumlah anggota lebih sedikit. Untuk meningkatkan motivasi dan antusias siswa, 

guru menggunakan media pembelajaran yang tepat. Sehingga manfaat dari 

penelitian ini adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, 

guru menjadi lebih terampil dalam pembelajaran, siswa menjadi aktif serta 

meningkatnya hasil belajar siswa. 

Penerapan model think pair share dilengkapi dengan media yang telah 

dirancang dan dibuat dengan memanfaatkan media computer kemudian dijadikan 

dalam bentuk compact disc (CD) berupa CD pembelajaran, sehingga 

penyampaian pembelajaran menjadi lebih terorganisasi, memudahkan guru dalam 

penyampaian materi, lebih informatif dan menarik (Daryanto (2010 :87). 

Sedangkan menurut Ariani (2010), CD pembelajaran tersebut berisi teks materi, 
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grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi dari materi yang sedang diajarkan.  

Peneliti menggunakan media CD pembelajaran sebagai sarana siswa untuk 

menggali materi pembelajaran. Penerapannya di kelas adalah guru 

mengoperasikan CD yang berisi materi pembelajaran dengan menggunakan 

bantuan computer atau sejenisnya. Siswa melalui pengamatan dan 

mengoperasikan secara berurutan akan mendapatkan pengalaman untuk 

menemukan informasi atau materi dan mampu mencari solusi secara mandiri 

dalam kelompok dengan bimbingan guru. Sehingga cara ini diharapkan siswa 

mampu bekerja sama, saling membutuhkan dan mampu berinteraksi yang positif. 

Pembelajaran dengan CD tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat dan 

motivasi siswa karena berisi tampilan-tampilan dan penyajian yang menarik. 

Selain itu, dalam pembelajaran siswa akan terlatih belajar dalam suasana yang 

menyenangkan namun dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Penggunaan CD pembelajaran akan membuat pembelajaran lebih aktif, siswa 

tidak merasa jenuh dan bosan akan tetapi siswa menjadi lebih terampil dalam 

memecahkan masalah. 

Hasil penelitian yang relevan memperkuat kegiatan yang akan peneliti 

lakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Surna Ulfatussani pada tahun 

2011 dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model 

Cooperative Learning tipe Think pair share dengan Media CD Pembelajaran pada 

Pelajaran PKn kelas V SD Negeri Tambakaji 04 Semarang”. Hasil belajar siswa 

pada siklus I memperoleh persentase rata-rata kelas 70 % sedangkan siklus II 80% 

dan siklus III adalah 87,5% . Selain itu, prestasi hasil belajar siswa pada siklus I 
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persentase sebesar 67,5% meningkat menjadi 80% pada siklus II kemudian 

meningkat menjadi 82,5% pada siklus III. Sedangkan pada hasil belajar juga 

mengalami peningkatan sebesar 67,5% pada siklus I, lalu pada siklus II meningkat 

menjadi 75% dan siklus III menjadi 82,5%.Nilai tersebut telah memenuhi 

indicator keberhasilan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model cooperative learning tipe think pair 

sharedengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas 

siswa dan prestasi belajar siswa.  

(Jurnal Kependidikan Universitas Negeri Semarang : 2011) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizal Listyo Mahardhika pada 

tahun 2012 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model 

Think pair sharedengan Permainan Undian Angka pada Siswa Kelas III B SD 

Negeri Wonosari 02 Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan model 

pembelajaran think pair share dengan permainan undian angka dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Keterampilan guru siklus I memperoleh 

skor 20 dalam kategori baik, siklus II dengan skor 23 dalam kategori sangat baik, 

dan siklus III dengan skor 26 dalam kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada 

siklus I diperoleh skor 12,3 dalam kategori baik, siklus II dengan skor 13,6 dalam 

kategori baik, dan siklus III dengan skor 15,6 dalam kategori baik. Ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa siklus I dengan persentase 73,7% (28 dari 38 siswa 

mencapai KKM, siklus II dengan persentase 78,9% (30 dari 38 siswa mencapai 

KKM), dan siklus III dengan persentase 84,2% (32 dari 38 siswa mencapai 

KKM). Dapat disimpulkan bahwa model think pair share dengan permainan 
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undian angka dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS (Skripsi PGSD UNNES : 2012). 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengkaji tentang upaya 

apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Model Think Pair Share dengan media 

CD pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada Siswa 

Kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang”. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

Apakah dengan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Tambakaji 

03 Semarang? 

Rumusan masalah diatast dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Apakah model think pair share dengan media CD Pembelajaran dapat 

meningkatkan keterampilan guru kelas V SD Tambakaji 03 Semarang 

dalam pembelajaran IPS? 

2) Apakah model think pair share dengan media CD Pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas V SD Tambakaji 03 Semarang dalam 

pembelajaran IPS ? 

3) Apakah model think pair share dengan media CD Pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Tambakaji 03 Semarang 

dalam pembelajaran IPS? 

1.2.2. Pemecahan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memilih model think 

pair share untuk memecahkan permasalahan belajar yang terjadi. Dengan 

mengadaptasi dari pengertian Frank Lyman, menurut Trianto (2007:62), Tahap 

utama dalam pembelajaran think pair share, sebagai berikut : 
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a. Tahap 1 : Thinking (berpikir) 

Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. 

Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara 

mandiri untuk beberapa saat. 

b. Tahap 2 : Pairing (Berpasangan) 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa 

yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap anggota 

pada kelompok membandingkan jawaban atau mendiskusikan hasil pemikiran 

mereka dengan mendefinisikan jawaban yang dianggap paling benar, paling 

meyakinkan, atau paling unik. Biasanya guru memberi waktu 4-5 menit untuk 

berpasangan. 

c. Tahap 3 : Sharing (Berbagi) 

Guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang 

apa yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari 

pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan 

mendapat kesempatan untuk melaporkan. 

Penggunaan langkah-langkah model think pair share dengan media CD 

Pembelajaran dalam pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model think pair 

share menurut Trianto (2007: 61) dimodifikasi dengan menggunakan media CD 

Pembelajaran, sebagai berikut : 

1) Guru menyampaikan garis besar materi. 

2) Siswa diberi tugas untuk mencari tahu lebih dalam materi dengan 

menyimak CD pembelajaran yang akan diputar oleh guru. 
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3) Siswa diberi lembar pengamatan CD. 

4) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian lembar 

pengamatan CD pembelajaran. 

5) Guru memutar CD pembelajaran.  

6) Siswa berpikir sendiri mengisi lembar pengamatan CD dengan 

menyimak CD pembelajaran yang diputar oleh guru (Think). 

7) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. 

8) Guru kembali memutar CD pembelajaran kemudian memberikan 

waktu pada siswa untuk berdiskusi dengan kelompok/pasangannya 

mengenai hasil pengamatan CD pembelajaran (Pair). 

9) Siswa diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas (Share). 

10) Setelah presentasi selesai, guru memberikan tanggapan terhadap hasil 

diskusi siswa. 

11) Menyimpulkan materi yang telah dipelajari secara bersama oleh guru 

dan siswa. 

12) Pengadaan evaluasi pembelajaran. 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan umum : 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa  kelas  V SD 

Tambakaji 03 Semarang. 

1.3.2. Tujuan khusus : 

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

model think pair share dengan media CD Pembelajaran. 

2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

think pair share dengan media CD Pembelajaran. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model think pair share dengan media CD Pembelajaran. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa suatu kontribusi terhadap 

pengembangan di berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

Manfaat yang ingin dicapai yaitu :  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, untuk 

menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya tentang meningkatkan prestasi 

belajar menggunakan model pembelajaran Think pair share dengan media CD 

pembelajaran. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Guru 

Penerapan model think pair share dengan media CD Pembelajaran, guru 

dapat memperbaiki strategi pembelajaran sehingga mampu menciptakan kegiatan 

belajar yang bermakna, menarik, dan menyenangkan. 

Siswa 

Penerapan model think pair share dengan media CD Pembelajaran, siswa 

dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran khususnya pada pembelajaran 

IPS dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Administrator Sekolah 

Menambah pengetahuan bagi guru-guru di SDN Tambakaji 03 Semarang 

tentang model think pair share dengan media CD Pembelajaran dan memberi 

kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, sehingga mutu sekolah 

dapat meningkat. 

 

 



 
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1. Hakikat Belajar 

Menurut Hamdani (2011:21) belajar merupakan perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Sedangkan pengertian belajar 

menurut para ahli antara lain: 

a. Hilgrad dan Bower (dalam Baharudin 2008:13) belajar adalah memperoleh 

pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan 

mendapatkan informasi atau menemukan. 

b. Cronbach (dalam Suprijono 2009:2) belajar adalah perubahan perilaku 

sebagai hasil dari pengalaman. 

c. Travers (dalam Suprijono 2009:2) belajar adalah proses menghasilkan 

penyesuaian tingkah laku. 

d. Geoch (dalam Suprijono 2009:2) belajar adalah performance sebagai hasil 

latihan. 

e. Morgan (dalam Suprijono 2009:3) belajar adalah perubahan perilaku yang 

bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman. 

f. Spears (dalam Hamdani 2011:20) belajar adalah mengamati, membaca, 

berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk. 

Berdasarkan berbagai definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh 
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pengalaman dan latihan yang terjadi pada diri manusia yang bersifat permanen 

dari hasil mengamati, membaca berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, 

mendengarkan, dan mengikuti petunjuk. 

 Pemahaman tentang belajar juga harus memperhatikan prinsip-prinsip 

belajar. Prinsip belajar menurut Soekamto dan Winataputra (dalam Baharuddin, 

2008:16) yaitu: 

a. Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan 

orang lain. untuk itu siswalah yang harus bertindak aktif. 

b. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

c. Siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan 

langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses 

belajar. 

d. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan 

siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. 

e. Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila diberi 

tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. 

Kondisi belajar di kelas sebaiknya diciptakan untuk mengantarkan siswa 

mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, juga diciptakan suasana yang kondusif 

bagi semua siswa agar dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan. Suasana 

yang tidak menyenangkan biasanya mendatangkan kegiatan belajar mengajar 

yang kurang harmonis sehingga siswa tidak nyaman dan tidak memperhatikan 

pelajaran. Berikanlah tanggung jawab penuh kepada tiap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, reward juga akan menjadi senjata yang ampuh untuk 
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membangkitkan motivasi siswa. Dengan kondisi seperti ini, belajar akan menjadi 

lebih bermakna bagi siswa. 

2.1.2. Ciri – Ciri Belajar 

Menurut Baharuddin (2008:15) beberapa ciri-ciri belajar, antara lain: 

a. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti, bahwa 

hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya 

perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil 

menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan 

dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. 

b. Perubahan perilaku (relative permanent). Ini berarti, bahwa perubahan 

tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau 

tidak berubah-ubah. Tetapi perubahan tingkah laku tersebut tidak akan 

terpancang seumur hidup 

c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses 

belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah 

tingkah laku. 

Berdasarkan ciri-ciri belajar yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa ciri–ciri belajar adalah perubahan tingkah laku dari tidak tahu 

menjadi tahu dan hasil dari latihan atau pengalaman. 
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2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya perubahan 

atau pembaruan tingkah laku dan kecakapan.  

Menurut Purwanto dalam Thobroni (2011:31-34), berhasil atau tidaknya 

perubahan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, sebagai berikut. 

a) Faktor yang ada pada diri sendiri yang disebut faktor individual. Faktor 

individual meliputi hal-hal berikut: 

(1)Faktor kematangan atau pertumbuhan. 

Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat pertumbuhan 

organ-organ tubuh manusia. Kegiatan mengajarkan sesuatu baru dapat 

berhasil jika taraf pertumbuhan pribadi telah memungkinkan, potensi-

potensi jasmani, dan rohaninya telah matang. 

(2)Faktor kecerdasan atau inteligensi. 

Disamping faktor kematangan,berhasil atau tidaknya seseorang 

mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh faktor kecerdasan 

(3)Faktor latihan dan ulangan. 

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang 

kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan 

makin mendalam. 

(4)Faktor motivasi. 

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan 

sesuatu. Seseorang tidak akan mau berusaha mempelajari sesuatu dengan 
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sebaik-baiknya jika ia tidak mengetahui pentingnya dan faedahnya dari 

hasil yang akan dicapai dari belajar. 

(5)Faktor pribadi. 

Setiap manusia memiliki sifat kepribadian masing-masing yang berbeda 

dengan manusia lainnya. Sifat kepribadian tersebut turut berpengaruh 

dengan hasil belajar yang dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat 

kepribadian ini adalah faktor fisik kesehatan dan kondisi badan. 

b) Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. Faktor sosial 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

(1)Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga. 

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam turut menentukan 

bagaimana dan sampai di mana belajar dialami anak-anak. 

(2)Faktor guru dan cara mengajarnya. 

Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimilki 

guru dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan tersebut kepada 

peserta didiknya turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai. 

(3)Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar. 

Faktor guru dan cara megajarnya berkaitan erat dengan ketersediaan alat-

alat pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah yang memiliki peralatan 

dan perlengkapan yang diperlukan dalam belajar ditambah dengan guru 

yang berkualitas akan mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak. 
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(4)Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia. 

Faktor lingkungan dan kesempatan sangat berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. Seorang anak yang memiliki intelegensi yang baik dan bersekolah 

di sekolah yang keadaan guru dan fasilitasnya baik belum tentu pula dapat 

belajar dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya 

seperti pengaruh lingkungan yang buruk dan tidak ada kesempatan karena 

sibuk bekerja. 

(5)Faktor motivasi sosial. 

Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua yang selalu mendorong anak 

untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain, seperti dari tetangga, sanak-

saudara, teman-teman sekolah, dan teman sepermainan. Pada umumnya, 

motivasi semacam ini diterima anak tidak dengan sengaja, bahkan tidak 

dengan sadar yang dapat berpengaruh pada motivasi siswa untuk belajar. 

2.1.4. Teori  Belajar Konstruktivisme 

Menurut Trianto (2010:28) menyatakan bahwa teori konstruktivis, siswa 

harus menemukan dan mentransformasikan sendiri informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan 

dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan 

ide-ide. 

Teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi 

pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan 
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kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. 

Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberikan 

kesempatan bahwa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, 

dan mengajar siswa menjadi sadar secara sadar menggunakan strategi mereka 

sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa 

siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus 

memanjat anak tangga tersebut. Nur (dalam Trianto 2010:28) 

Berdasarkan kajian tentang faktor tersebut diatas disimpulkan bahwa 

kedua faktor merupakan faktor yang saling mempengaruhi dalam proses belajar 

individu sehingga pada akhirnya dapat menentukan kualitas pembelajaran dan 

hasil belajar siswa.  

2.1.5. Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan 

mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar 

dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal. 

Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. 

Pengertian pembelajaran dari beberapa ahli antara lain: 

1) Menurut Darsono, pembelajaran merupakan cara guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang 

sedang dipelajari (Hamdani 2011: 23). 

2) Menurut Suprijono, pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan mempelajari 

yang berpusat pada peserta didik (Agus Suprijono 2011: 13). 
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3) Menurut Sardiman, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar dalam diri anak didik  

(Djamarah 2010: 324). 

4) Menurut Rombepajung, pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata 

pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, 

atau pengajaran (Thobroni 2011: 18). 

Berdasarkan pengertian tentang pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi siswa dengan guru untuk 

memperoleh suatu keterampilan, ilmu dan pengetahuan dengan menyediakan 

lingkungan, memanipulasi sumber-sumber belajar dalam diri siswa agar 

memperoleh hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang melalui pelajaran, 

pengalaman atau pengajaran. 

2.1.6. Teori Perkembangan Kognitif Anak 

a) Piaget dalam Agus Suprijono (2011: 22), berpendapat bahwa teori kognitif 

menekankan belajar sebagai proses internal. Belajar adalah aktivitas yang 

melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Konsep – konsep 

terpenting dalam teori kognitif adalah adaptasi intelektual. Paul Suparno 

menggambarkan perkembangan kognitif menurut Piaget  

( Suprijono 2011: 23) sebagai berikut: 

(1) Tahap sensori motor. 

Pada tahap sensori motor (0-2 tahun), berdasarkan tindakan langkah 

demi langkah. 
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(2) Tahap pra-operasional. 

Pada tahap pra-operasional (2-7 tahun), penggunaan simbol atau 

bahasa, tanda, dan konsep intuitif. 

(3) Tahap opersional konkret. 

Pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), seorang anak dapat 

membuat kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan 

menggunakan benda konkret, dan mampu mempertimbangkan dua 

aspek dari situasi nyata secara bersama-sama (misalnya, antara bentuk 

dan ukuran). 

(4) Tahap operasional formal. 

Pada tahap operasional formal (11 tahun ke atas), kegiatan kognitif 

seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Pada tahap ini, 

kemampuan menalar secara abstrak meningkat sehingga seseorang 

mampu untuk berpikir secara deduktif. Pada tahap ini pula,seorang 

mampu mempertimbangkan beberapa aspek dari situasi secara 

bersama-sama. 

b) Teori Konstruktivisme Tentang Pembelajaran. 

Menurut Vygotsky dalam Suprijono (2012:32) menyatakan bahwa teori 

konstruktivis merupakan siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Pengetahuan tidak datng dalam bentuk yang 

jadi pada seorang anak. Pengetahuan itu mengalami perkembangan ini tergantung 
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tingkat kemampuan anak untuk menangkap suatu model pengertian yang lebih 

ilmiah. 

Menurut Nur dalam (Trianto 2010:28) teori konstruktivis ini, satu prinsip 

yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya 

sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses 

ini, dengan memberikan kesempatan bahwa untuk menemukan atau menerapkan 

ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar secara sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa 

anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan 

catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut.  

Berdasarkan uraian yang telah dipsparkan, teori konstuktvisme 

menganggap pengetahuan seorang anak harus dibangun bukan dipersepsi secara 

langsung oleh indra berdasarkan oleh pengalamannya. Jadi peserta didik usia SD 

berada pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), oleh karena itu dalam 

pembelajaran haruslah disesuaikan dengan menggunakan benda-benda konkret 

yaitu media dalam pembelajaran karena bahan materi IPS penuh dengan konsep-

konsep yang bersifat abstrak. Menurut Criticos, dalam Daryanto (2011: 4) media 

merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari 

komunikator ( guru ) menuju komunikan ( siswa ). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media sangat bermakna dalam pembelajaran karena siswa 

lebih mudah dalam menerima konsep – konsep yang didampaikan oleh guru. 
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Dalam penelitian ini, pembelajaran IPS pada siswa kelas V akan dilakukan 

menggunakan model think pair share dengan media CD pembelajaran. 

2.1.7. Kualitas Pembelajaran 

2.1.7.1. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut  Etzioni, dalam Hamdani (2011: 194), kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. 

Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di 

dalam maupun di luar diri seseorang. Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi 

produktivitas, akan tetapi juga dapat pula dilihat dari sikap orangnya. Di samping 

itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan yang dicapai 

oleh orang (Robbins dalam Hamdani 2011: 194). Sedangkan menurut Robbins 

menyatakan bahwa efektivitas  merupakan suatu konsep yang lebih luas 

mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. 

Menurut Putranti kualitas pembelajaran adalah kualitas kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dan ini menyangkut model pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran (www.psb-psma.org//tutor-sebaya diakses pada 

19/01/2013 pukul 18.34). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

dengan bimbingan guru yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap dari siswa menuju ke arah yang lebih 

baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan pada pelajaran 

http://www.psb-psma.org/tutor-sebaya
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IPS menggunakan model think pair share dengan CD pembelajaran untuk siswa 

kelas V. Salah satu bukti yang dapat diukur dari pembelajaran yang berkualitas 

salah satunya adalah prestasi belajar yang dicapai siswa setelah melakukan 

pembelajaran. 

2.1.7.2. Indikator Kualitas Pembelajaran 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2004:8-10), merumuskan 

indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: 

perilaku pembelajaran oleh pendidik (dosen/guru), perilaku dan dampak belajar 

peserta didik, iklim belajar, materi, media, dan sistem pembelajaran yang 

berkualitas. Masing-masing indikator  tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Perilaku pembelajaran pendidik /guru ( keterampilan guru) 

Perilaku pembelajaran pendidik dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut: 

(1) Membangun persepsi dan sikap positif peserta didik. 

(2) Menguasai substansi keilmuan dari materi yang diajarkan. 

(3) Memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan  

peserta didik. 

(4) Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik. 

(5) Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai 

kemampuan yang mandiri. 

b) Perilaku dan dampak belajar peserta didik ( aktivitas dan hasil belajar siswa).  

Perilaku dan dampak belajar peserta didik dapat dilihat dari kompetensinya 

sebagai berikut: 
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(1) Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, termasuk di 

dalamnya persepsi dan sikap terhadap mata pelajaran, guru, media, dan 

fasilitas belajar serta iklim belajar. 

(2) Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan derta membangun sikapnya. 

(3) Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya.  

(4) Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya 

secara bermakna. 

(5) Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah/ satuan pendidikan. 

c) Iklim pembelajaran mencakup: 

(1) Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna 

bagi pembentukan profesionalitas kependidikan. 

(2) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas 

pendidik. 

(3) Suasana sekolah dan tempat praktek lainnya yang kondusif bagi 

tumbuhnya penghargaan peserta didik dan pendidik terhadap 

kinerjanya. 

d) Materi pembelajaran yang berkualitas yang dapat dilihat dari: 

(1) Kesesuaiannya dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik. 
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(2) Ada  keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan 

waktu yang tersedia. 

(3) Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

(4) Dapat mengakomodasikan partisipssi aktif peserta didik dalam belajar 

semaksimal mungkin. 

(5) Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi dan seni. 

(6) Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psikopedagogis, dan praktis. 

e) Kualitas media pembelajaran yang tampak dari: 

(1) Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

(2) Mampu memfasilitasi proses interaksi antara peserta didik dan 

pendidik, sesama peserta didik, serta peserta didik dengan ahli bidang 

ilmu yang relevan. 

(3) Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar  

peserta didik. 

(4) Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari 

peserta didik pasif menjadi peserta didik yang aktif berdiskusi dan 

mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

f) Sistem pembelajaran di sekolah. 

Sistem pembelajaran di sekolah dapat menunjukkan kualitasnya apabila: 

(1) Sekolah dapat menonjol ciri khas keunggulannya. 
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(2) Memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan 

rencana operasional sekolah, agar semua upaya dapat sinergis oleh 

seluruh komponen sistem pendidikan dalam wadah sekolah. 

(3) Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi 

sekolah yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari 

semua aktivitas akademika melalui barbagai aktivitas pengembangan. 

(4) Dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem pendidikan 

di sekolah, pengendalian dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu 

mekanismenya. 

Berdasarkan konsep tentang indikator kualitas pembelajaran di atas, dalam 

penelitian ini kualitas pembelajaran difokuskan pada keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar. 

2.1.7.3. Keterampilan Dasar Mengajar Guru 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skills) adalah kemampuan atau 

keterampilan yang bersifat khusus (most specific instructional behaviours) yang 

harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, instruktur atau widyaiswara agar dapat 

melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien dan professional. 

(Asril 2011: 67).Guru dalam pendidikan menepati kedudukan yang paling 

penting, karena guru yang memulai dan mengakhiri setiap interaksi belajar 

mengajar (Hamdani 2011). 

Keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan kemampuan atau 

keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan dikuasai oleh 

setiap guru, dosen, instruktur atau widyaiswara, karena dengan keterampilan dasar 
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mengajar bahwa mengajar bukan sekedar proses menyampaikan pengetahuan saja, 

akan tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti: pembinaan sikap, 

emosional, karakter, kebiasaan dan nilai-nilai. 

Menurut Hasibuan (2010: 58-88), macam-macam komponen dasar 

mengajar, sebagai berikut: 

1) Keterampilan memberi penguatan 

 Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam 

merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang 

memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. 

 Tujuan dari memberikan penguatan tersebut adalah  

(1) meningkatkan perhatian siswa; (2) melancarkan atau memudahkan 

proses belajar; (3) membangkitkan dan mempertahankan motivasi;  

(4) mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah 

laku belajar yang produktif; (5) mengembangkan dan mengatur diri 

sendiri dalam belajar; serta (6) mengarahkan kepada cara berpikir yang 

baik dan inisiatif pribadi. 

2) Keterampilan bertanya 

 Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari 

seseorang yang dikenai. Respons yang diberikan dapat berupa 

pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. 

Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan 

berpikir. 
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 Tujuan dari memberikan pertanyaan adalah: (1) merangsang 

kemampuan berpikir siswa; (2) membantu siswa dalam belajar;  

(3) mengarahkan siswa pada tingkat interaksi belajar yang mandiri;  

(4) meningkatkan kemampuan berpikir siswa dari kemampuan berpikir 

tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi; serta (5) membantu siswa 

dalam mencapai tujuan pelajaran yang dirumuskan. 

3) Keterampilan menggunakan variasi 

 Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam 

konteks proses belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan 

siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan 

ketekunan, keantusiasan, serta berperan serta secara aktif. 

 Tujuan menggunakan variasi adalah: (1) memelihara dan 

meningkatkan perhatian siswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

aspek belajar; (2) meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi 

rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi;  

(3) membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah; (4) kemungkinan 

dilayaninya siswa secara individual sehingga memberi kemudahan 

belajar; serta (5) mendorong aktivitas belajar dengan berbagai kegiatan 

atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna dalam berbagai 

tingkat kognitif 

4) Keterampilan menjelaskan 

 Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang 

diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. 
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Penekanan memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa, dan 

bukan indoktrinasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan 

keterampilan menjelaskan adalah: l) Bahan yang akan disampaikan;  

2) Bahasa yang digunakan; 3) Pemberian contoh atau ilustrasi; 4) Pokok-

pokok materi; dan 5) Pengecekan tingkat pemahaman siswa. 

5) Keterampilan membuka  

 Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar 

terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan ketika membuka pelajaran yakni, memperhatikan sikap dan 

tempat duduk siswa, memulai pelajaran setelah siswa siap untuk belajar, 

menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelajari, melakukan 

apersepsi, dan kejelasan hubungan antara pendahuluan dengan inti 

pembelajaran dilakukan semenarik mungkin 

 Tujuan dari kegiatan membuka adalah: (1) menimbulkan perhatian 

dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi;  

(2) memungkinkan siswa mengetahui batas-batas tugasnya yang akan 

dikerjakan; (3) siswa dapat mengetahui pendekatan-pendekatan yang 

akan digunakan dalam mempelajari bagian-bagian pelajaran;  

(4) memungkinkan siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-

pengalaman yang dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dia pelajari; 

(5) memberikan kemungkinan kepada siswa untuk menggabungkan 

fakta-fakta, keterampilan-keterampilan, konsep-konsep yang tercakup 
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dalam suatu peristiwa; serta (6) memungkinkan siswa dapat memahami 

tingkat keberhasilannya dalam pelajaran. 

6) Ketrampilan menutup pelajaran. 

Ketrampilan menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk 

mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Maksudnya adalah memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, 

mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru 

dalam proses belajar-mengajar. Yang harus diperhatikan ketika menutup 

pelajaran diantaranya, kemampuan menyimpulkan KBM dengan tepat, 

kemampuan menggunakan kata-kata yang membesarkan hati siswa, 

kemampuan memberikan evaluasi lisan maupun tulisan, dan kemampuan 

memberikan tugas yang sifatnya memberikan pengayaan dan pendalaman 

(Rusman 2011: 105). 

7) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

 Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai 

perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani  

3-8 siswa untuk kelompok kecil, dan hanya seorang untuk perorangan.  

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat 

dilakukan dengan l) Mengembangkan keterampilan dalam 

pengorganisasian, dengan memberikan motivasi dan membuat variasi 

dalam pemberian tugas; 2) Membimbing dan memudahkan belajar, yang 

mencakup penguatan, proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran; 
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3) Perencanaan penggunaan ruangan ; dan 4) Pemberian tugas yang jelas, 

menantang dan menarik. 

8) Keterampilan mengelola kelas 

 Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik 

dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. 

Tujuan pengelolaan kelas antara lain: 1) Mewujudkan situasi kelas 

yang kondusif; 2) Mempertahankam suasana kelas yang stabil untuk 

belajar; 3) Menghilangkan hambatan yang dapat mengganggu interaksi 

belajar mengajar; 4) Menyediakan fasilitas untuk mendukung 

pembelajaran sesuai lingkungan siswa; dan 5) Melayani dan mengadakan 

bimbingan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 

pengelolaan kelas adalah prinsip kehangatan dan keantusiasan, prinsip 

tantangan, prinsip bervariasi, luwes, penekanan pada hal-hal yang positif, 

dan prinsip penanaman disiplin diri (Mulyasa 2011:91). Dan hal-hal yang 

perlu dihindari dalam keterampilan pengelolaan kelas adalah: 1) Campur 

tangan yang berlebihan;2) Kesenyapan; 3) Ketidaktepatan memulai dan 

mengakhiri kegiatan; 4)Penyimpangan; 5) Tidak terfokus; dan  

6) Pengulangan penjelasan yang tidak perlu. 

9) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

 Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif 
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yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, 

mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. 

(Hasibuan 2010: 58-88) 

komponen-komponen yang perlu dipelajari guru dalam kegiatan 

membimbing diskusi kelompok kecil menurut Mulyasa (2011: 89) adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemusatan perhatian peserta didik, yaitu dengan menentukan arah, 

tujuan dan topik pembicaraan. 

b. Memperjelas permasalahan, yaitu dengan menerangkan ide-ide dari 

siswa memberikan tanggapan, dan memberikan konfirmasi 

tambahan. 

c. Menganalitik pandangan peserta didik, yaitu guru memberikan 

komentar dan meluruskan pandangan dari siswa agar tetap pada 

topik yang didiskusikan. 

d. Meningkatkan kontribusi ide siswa, yaitu guru membantu 

merangsang siswa mengeluarkan pendapat yang logis dan 

pertanyaan-pertanyaan yang problematis. 

e. Merangsang partisipssi siswa yaitu menyiasati agar siswa terlibat 

aktif dalam diskusi. 

f. Menutup diskusi, yaitu dengan membuat rangkungan, kesimpulan, 

dan tindak lanjut yang dilakukan guru bersama siswa. 
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Dalam penelitian ini keterampilan guru disesuaikan dengan komponen 

yang ada dalam keterampilan dasar mengajar guru menurut  

Hasibuan (2010:58-88) melalui model think pair share dengan media CD 

pembelajaran. Keterampilan guru dalam pembelajaran melalui model think pair 

share dengan media CD pembelajaran yang terdiri dari : 

a) Keterampilan membuka pelajaran 

Komponen dari keterampilan kegiatan membuka pelajaran meliputi 

kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan apersepsi, 

membangkitkan motivasi siswa, mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari.  

b) Keterampilan menjelaskan 

Dalam penelitian ini komponen keterampilan menjelaskan meliputi 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menggunakan 

kata/istilah/kalimat yang mudah dipshami siswa, memberikan penjelasan 

secara umum mengenai CD pembelajaran yang akan diputar,penjelasan 

guru sesuai dengan materi pembelajaran.  

c) Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 

Dalam penelitian ini komponen mangadakan variasi gaya 

mengajar meliputi suara guru dalam pembelajaran cukup jelas dan keras, 

posisi guru bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat), ada variasi 

kegiatan dalam kelas (klasikal, kelompok dan individu), dan menerapkan 

prinsip pemberian penghargaan (reward).  
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d) Keterampilan menggunakan media CD pembelajaran 

Dalam penelitian ini komponen keterampilan menggunakan 

media CD pembelajaran meliputi media CDpembelajaran sesuai dengan 

materi pembelajaran, dapat dilihat semua siswa, dapat didengar semua 

siswa, dan CD pembelajaran membuat pemahaman siswa menjadi lebih 

jelas. 

e) Keterampilan mengelola kelas 

Dalam penelitian ini komponen keterampilan mengelola kelas 

meliputi guru mampu menciptakan kondisi kelas yang baik, guru mampu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, melibatkan 

siswa secara optimal baik secara emosional, fisik, dan intelektual, 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dan berbagi tugas 

dengan timnya. 

f) Keterampilan memberi penguatan 

Dalam penelitian ini Komponen keterampilan memberi  penguatan 

antara lain penguatan diberikan dalam bentuk verbal (lisan), penguatan 

disampaikan dengan bahasa yang padat, singkat, dan jelas, penguatan 

diberikan dalam bentuk non verbal (gerakan, pendekatan, simbo/benda. 

g) Keterampilan menerapkan model think pair share 

Dalam penelitian ini keterampilan menerapkan model think pair 

sharemeliputi memberikan pertanyaan yang memancing siswa berpikir 

(Think), memfasilitasi siswa dalam berdiskusi kelompok (Pair), 

memfasilitasi siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 
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(Share), dan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran sesuai 

dengan urutan yang tepat. 

h) Keterampilan menutup pelajaran 

 Dalam penelitian ini keterampilan menutup pelajaran meliputi 

pembuatan simpulan, melakukan penilaian/ evaluasi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran, menyampaikan rencana pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

Delapan keterampilan diatas menjadi pedoman ketika guru mengadakan 

kegiatan belajar mengajar IPS dengan menggunakan model think pair share 

dengan CD Pembelajaran pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang. 

Keterampilan-keterampilan guru dalam penelitian ini meliputi ketrampilan 

membuka pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi gaya 

mengajar, keterampilan menggunakan media CD pembelajaran, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan memberikan penguatan, 

keterampilan menerapkan model think pair share dan keterampilan menutup 

pelajaran. 

2.1.7.4. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti 

yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Aktivitas merupakan asas 

terpenting dalam belajar. Belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu secara 

sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan 
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sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. Aktivitas disini dipshami 

sebagai serangkaian kegiatan jiwa, raga, psikofisik menuju perkembangan pribadi 

individu seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa 

(psikomotorik) (Djamarah, 2008:2). 

Paul D. Dierich membagi kegiatan belajar siswa dalam 8 kelompok, 

sebagai berikut: 

a)  Kegitan-kegiatan visual (Visual activities) 

Yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b)  Kegiatan-kegiatan lisan (Oral activities) 

Seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c)  Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities) 

Sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d)  Kegitan-kegiatan menulis (Writing activities) 

Seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

e)  Kegitan-kegiatan menggambar (Drawing activities) 

Misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f) Kegiatan-kegiatan metrik (Motor activities) 

Yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 
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g)  Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities) 

Sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h)  Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) 

Seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, gugup. (Hamalik 2008 :172-173) 

Jadi dengan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas, menunjukkan 

bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Jika berbagai macam 

kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah-sekolah akan lebih 

dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang 

maksimal dan bahkan akan memperlancar peranannya sebagai pusat dan 

transformasi kebudayaan. 

Menurut Bloom (dalam Suprijono 2009:6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. Domain 

afektif adalah receVing, responding, valuing, organization, characterization. 

Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized . Psikomotor 

juga mencakup keterampilan produkif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual. Sementara menurut Lindgren (dalam Suprijono 2009:7) hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Anni dan 

Rifai (2009:85) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 
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Berdasarkan definisi di atas dapat di simpulkan, bahwa aktivitas belajar 

siswa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) 

yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional 

guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor dalam pembelajaran IPS mengguakan model think pair share 

dengan CD pembelajaran. 

Dalam penelitian ini aktivitas siswa disesuaikan dengan penerapan model 

think pair share dengan media CD pembelajaran. Aktivitas siswa yang akan 

diamati dalam penelitian ini adalah: 

a) Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional activities) 

Terdiri dari siswa siap menerima pelajaran ditandai dengan siswa datang 

tepat waktu dengan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, siswa 

berdoa sebelum pelajaran dimulai, siswa menyiapkan alat yang digunakan 

untuk belajar, dan memperhatikan penjelasan guru. 

b) Keterlibatan siswa mengikuti pembelajaran (emotional activities, mental 

activities, listening activities) 

Ditandai dengan siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan aktif yang 

ditandai dengan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir 

pembelajaran, siswa ikut terlibat mencari informasi yang akan dipelajari 

dengan membaca buku, ataupun mencari dari sumber-sumber lain, siswa 

terlibat di dalam pembelajaran secara emosional, fisik dan intelektual 

selama pembelajaran, dan siswa mampu membangun makna berdasarkan 

apa yang sudah diketahui. 
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c) Terampil mengemukakan ide (Think) (emotional activities, mental 

activities, visual activities, listening activities, writing activities) 

Ditandai dengan siswa terampil mengemukakan ide ditandai dengan siswa 

menuliskan ide/jawaban dalam lembar pengamatan CD pembelajaran 

secara mandiri, siswa menuliskan ide sesuai dengan CD pembelajaran 

yang diamati, siswa menuliskan ide dengan kalimat sederhana yang mudah 

dimengerti, dan siswa menuliskan ide dalam lembar pengamatan CD 

pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan guru. 

d) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) (emotional 

activities, mental activities, listening activities, oral activities) 

Ditandai dengan siswa mampu berdiskusi secara berpasangan ditandai 

dengan siswa berpasangan dalam satu meja, siswa bertukar ide/jawaban 

dalam berpasangan, setiap pasangan menulisakan jawaban kelompok, 

siswa berdiskusi sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

e) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (Share) 

(visual activities, mental activities, oral activities) 

Terdiri dari siswa berani maju ke depan kelas, siswa menjelaskan hasil 

diskusi, memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan kelompok lain, 

merespons tanggapan yang muncul. 

f) Kemampuan siswa menyimak CD pembelajaran (visual activities, listening 

activities, emotional activities) 

Ditandai dengan siswa mampu menyimak CD pembelajaran dengan baik, 

ditandai dengan siswa dapat menyebutkan tema CD pembelajaran, siswa 
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dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam CD pembelajaran, siswa dapat 

menjelaskan peran tokoh-tokoh dalam CD pembelajaran, siswa dapat 

menjelaskan isi CD pembelajaran. 

g) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi (emotional activities, mental 

activities, visual activities, writing activities) 

Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi ditandai dengan 

mengerjakan soal evaluasi dalam keadaan tenang, mengerjakan soal secara 

mandiri, mengerjakan soal sesuai waktu yang ditentukan guru, 

mengumpulkan jawaban dari soal evaluasi dengan tepat waktu. 

Dengan penggunaan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Tambakakji 03 

Semarang, diharapkan aktivitas siswa dapat meningkat sesuai dengan indikator 

diatas, yaitu : (1) Kesiapan belajar siswa (emotional activities), (2) Keterlibatan 

siswa mengikuti pembelajaran (emotional activities, mental activities, listening 

activities), (3) Terampil mengemukakan ide (Think) (emotional activities, mental 

activities, visual activities, listening activities, writing activities), (4) Kemampuan 

siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) (emotional activities, mental activities, 

listening activities, oral activities), (5) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (Share) (visual activities, mental activities, oral activities),  

(6) Kemampuan siswa menyimak CD pembelajaran (visual activities, listening 

activities, emotional activities), dan (7) Kemampuan siswa mengerjakan soal 

evaluasi (emotional activities, mental activities, visual activities, writing activities 
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2.1.7.5. Hasil Belajar 

Menurut Anni (2007: 5), 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. 

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

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Gagne hasil belajar berupa 

informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, 

dan sikap. (Suprijono 2011: 5).  

Menurut Bloom, dalam Thobroni (2011:23), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

a) Domain kognitif mencakup: 

(1) Knowledge (pengetahuan, ingatan); 

(2) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); 

(3) Application (menerapkan); 

(4) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan); 

(5) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru); 

(6) Evaluating (menilai). 

b) Domain afektif mencakup: 

(1) ReceVing (sikap menerima); 

(2) Responding (memberikan respons);  

(3) Valuing (nilai); 

(4) Organization (organisasi); 

(5) Characterization (karakterisasi). 
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c) Domain psikomotor mencakup: 

(1) Initiatory; 

(2) Pre-routine; 

(3) Rountinized; 

(4) Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan hasil 

intelektual. 

Selain itu menurut Lindgren, dalam Thobroni (2011:24), hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja tetapi 

meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, peneliti 

membatasi masalah hanya pada ranah kognitif, sehingga peneliti akan mengolah 

data dari tes yang diberikan kepada siswa yang akan menentukan tingkat 

ketuntasan belajar siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan aspek kemampuan yang diperoleh siswa sebagai hasil dari aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, serta 

keterampilan siswa untuk pelajaran IPS menggunakan model think pair share 

dengan CD pembelajaran. Indikator hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

dengan diterapkan model kooperatif tipe TPS dan media CD Pembelajaran yang 

ada di dalam penelitian ini adalah: 1) menyebutkan tokoh- tokoh dalam peritiwa 

rengasdenglok; 2) menyebutkan tokoh- tokoh dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi; 3) menceritakan peristiwa perumusan proklamasi; 4) menyebutkan 
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tokoh- tokoh dalam peristiwa detik-detik proklamasi; 5) menceritakan peristiwa 

detik-detik proklamasi; 6) memahami cara menghargai jasa para pahlawan. 

2.1.8. Hakikat Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

2.1.8.1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan 

penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari 

konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, 

Antropologi, dan Ekonomi (Puskur 2007 : 9). Materi pelajaran IPS merupakan 

penggunaan konsep-konsep dari ilmu sosial yang terintegrasi dalam tema-tema 

tertentu. Misalkan materi tentang Pasar, maka harus ditampilkan kapan atau 

bagaimana proses berdirinya (Sejarah), dimana pasar itu berdiri (Geografi), 

bagaimana hubungan antara orang-orang yang berada di pasar (Sosiologi), 

bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang menjual atau membeli di pasar 

(Antropologi) dan berapa atau jenis-jenis barang yang diperjualbelikan 

(Ekonomi). 

Menurut Mulyono dalam Hidayati (2008: 1.7), IPS merupakan suatu 

pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi 

budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. 

Menurut Saidiharjo dalam Taneo (2008: 1.8), IPS merupakan hasil 

kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran 

seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan politik. Mata pelajaran 



47 
 

 

 

tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, oleh karena itu dipadukan menjadi satu 

bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  

Menurut standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, 

dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat 

menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta 

warga dunia yang cinta damai. Dimasa yang akan datang peserta didik akan 

menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu 

mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang 

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat 

yang dinamis. (KTSP, 2006:575) 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan IPS merupakan perpaduandari berbagai macam ilmu sosial dan ilmu-

ilmu lainnya yang telah diseleksi dan diolah berdasarkan prinsip-prinsip 

paedagogis dan psikologis secara praktis yang membahas dan mengkaji berbagai 

kenyataan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun 

global dan dijadikan program ajar persekolahan. IPS mengarahkan peserta didik 
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untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

2.1.8.2. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa mata 

pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

(1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, 

rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan 

global (KTSP 2006:575). 

Tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja,  

dalam Hidayati (2008:1.24) adalah “membina anak didik menjadi warga negara 

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

berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan Negara”. Secara rinci  

Oemar Hamalik, dalam Hidayati (2008:1.24-25) merumuskan tujuan pendidikan 

IPS berorientasi pada tingkah laku siswa, yaitu:  
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a) Pengetahuan dan pemahaman 

Fungsi pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mentransmisikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide 

kepada anak. 

b) Sikap belajar 

Ilmu Pengetahuan Sosial juga bertujuan untuk mengembangkan sikap 

belajar yang baik. Artinya dengan belajar Ilmu Pengetahuan Sosial anak memiliki 

kemampuan menyelidiki (inkuiri) untuk menemukan ide-ide,konsep-konsep baru 

sehingga mereka mampu melakukan prespsektif untuk masa yang akan datang. 

c) Nilai-nilai sosial dan sikap 

Anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dinia 

sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan prespektif. Nilai-nilai sosial 

merupakan unsur penting di dalam pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Berdasarkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, maka akan 

berkembang pula sikap-sikap sosial anak. Faktor keluarga, mayarakat, dan 

pribadi/tingkah laku guru sendiri besar pengaruhnya terhadap perkembangan 

nilai-nilai dan sikap anak. 

d) Keterampilan dasar Ilmu Pengetahuan Sosial 

Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya 

mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, 

mempertimbangkan validitas dan relevansi data, megklafikasikan dan 

menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. 
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2.1.8.3.  Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Menurut Sadeli, dalam Hidayati (2008: 1.26), Bidang studi IPS merupakan 

gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu, 

bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu Sosial yang dipsdukan dan 

tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Karena IPS terdiri dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial, dapat dikatakan bahwa IPS itu mempunyai ciri-ciri khusus atau 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi lainnya. 

Karakteristik IPS, dapat dilihat dari berbagai pandangan. Berikut ini 

karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampainnya. 

a) Materi IPS 

Menurut Tjokrodikaryo, dalam Hidayati (2008: 1.26), mempelajari IPS 

pada hakekatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat 

dengan lingkungan. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis  

sehari-hari di masyarakat. 

Ada 5 macam sumber materi IPS antara lain: 

(1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan 

dunia dengan berbagai permasalahannya. 

(2) Kegiatan manuasia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, dan transportasi. 

(3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak lingkungan anak yang terdekat sampai yang 

terjauh. 
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(4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang 

tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian besar. 

(5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Dengan demikian masyarakat dan lingkungan, selain menjadi sumber 

materi IPS sekaligus juga menjadi laboraturiumnya. Pengetahuan konsep,teori-

teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan 

sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

b) Strategi penyampaian pengajaran IPS 

Menurut Mukminan, dalam Hidayati (2008: 1.27), Strategi penyampaian 

pengajaran IPS, sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi 

disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, kota, 

region, negara, dan dunia. 

Tipe kurikulum tersebut, didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-

tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan 

lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis 

bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian 

mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih 

luas. 
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2.1.8.4. Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPS   

Ruang lingkup IPS sebagai pengetahuan, sebagai pokoknya adalah 

kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. Ruang 

lingkup IPS terdiri dari berbagai macam, antara lain : 

a. Ditinjau dari aspek-aspeknya (pengetahuan), ruang lingkup tersebut meliputi 

hubungan sosial, ekonomi, psikologi sosial, budaya, sejarah, geografi, dan 

aspek politik.  

b. Ditinjau dari ruang lingkup kelompoknya, IPS meliputi keluarga, rukun 

tetangga, rukun warga desa, organisasi masyarakat, sampai ke tingkat bangsa.  

c. Ditinjau dari ruangnya, ruang lingkup IPS meliputi tingkat lokal, regional 

sampai ke tingkat global.  

d. Ditinjau dari proses interaksi sosialnya, ruang lingkup IPS meliputi interaksi 

dalam kebudayaan, politik dan ekonomi. Tiap unsur yang menjadi subsistem 

dari ruang lingkup tersebut, berkaitan satu sama lain sebagai cerminan 

kehidupan sosial manusia dalam konteks masyarakatnya. 

e. Berdasarkan substansi materinya, ruang lingkup kajian IPS meliputi  

(a) substansi materi ilmu-ilnu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat dan 

(b) gejala masalalu dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua 

lingkup pembelajaran IPS ini hanrs diajarkan secara terpadu karena 

pembelajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan memenuhi 

ingatan peserta didik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. oleh karena itu, pembelajaran IPS 

harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata 
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lain, pembelajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak 

pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuannya 

(Azizah 2012) 

Mengacu pada berbagai ruang lingkup tersebut, materi yang akan 

diajarkan peneliti pada penelitian kali ini masuk ke dalam ruang lingkup 

berdasarkan aspek-aspeknya (perilaku), yaitu pada meteri sejarah peristiwa 

Rengasdenglok dan perumusan proklamasi. 

2.1.9. Pembelajaran Kooperatif 

2.1.9.1. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Menurut Lie (2005: 12), Pembelajaran kooperatif merupakan sistem 

pengajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja 

sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur yang disebut 

sebagai “sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning.” 

Menurut Yuliariatiningsih, dalam Hamdani (2011: 165), pemebalajaran 

kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap 

atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 

struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau 

lebih. 

Roger dan David Johnson, dalam Lie (2005: 31), mengatakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal, lima unsur pembelajaran kooperatif harus diterapkan, yaitu: 
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a) Saling ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran kooperatif, guru perlu menciptakan suasana belajar 

yang mendorong siswa merasa saling membutuhkan. 

b) Tanggung jawab perseorangan 

Dalam kelompok belajar, siswa memiliki tanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugas di kelompoknya secara baik. 

c) Tatap muka 

Interaksi antar-anggota kelompok sangat penting karena siswa 

membutuhkan bertatap muka dan berdiskusi 

d) Komunikasi antar anggota 

Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, guru perlu mengajarkan 

cara-cara berkomunikasi yang efektif. 

e) Evaluasi proses kelompok 

Guru perlu menjadwalkan waktu khusus untuk mengevaluasi proses kerja 

kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerjasama 

dengan lebih efektif. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara berkelompok dengan menerapkan 

lima unsur pembelajaran kooperatif yaitu saling ketergantungan positif, tanggung 

jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar-anggota dan evaluasi proses 

kelompok. Model pembelajaran kooperatif ini menekankan adanya proses 

interaksi sosial yang didalamnya terdapat kerjasama, saling ketergantungan, 
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dialog, saling membantu dan menghormati pendapat orang lain dalam 

menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan pembelajaran dan satu penghargaan 

bersama. 

2.1.9.2. Kelebihan pembelajaran kooperatif 

Menurut Thobroni (2011: 291-292), kelebihan pembelajaran kooperatif, 

sebagai berikut. 

a) Jika dilihat dari aspek siswa, keunggulan pembelajaran kooperatif adalah 

memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu 

pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa belajar secara bekerja sama 

dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. 

b) Siswa dimungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar, melatih 

siswa untuk memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir (thinking 

skill) maupun keterampilan sosial (social skill). 

c) Siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena didorong dan 

didukung dari rekan sebaya. 

d) Siswa menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, kemampuan 

berpikir kritis. 

e) Siswa yang bersama-sama bekerja dalam kelompok akan menimbulkan 

persahabatan yang akrab yang terbentuk di kalangan siswa. 

f) Saling ketergantungan yang positif, adanya pengakuan dalam merespon 

perbedaan individu, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan 

kelas, suasana yang rileks dan menyenangkan, terjalinnya hubungan yang 

hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru. 



56 
 

 

 

2.1.9.3. Model Think pair share 

Model think pair share adalah sebuah model yang sederhana, tetapi sangat 

berguna yang dikembangkan oleh Frank Lyman dari Universitas Maryland. 

Ketika guru menerangkan pelajaran di depan kelas, siswa duduk berpasangan 

dalam kelompoknya. Guru memberikan pertanyaan di kelas. Lalu, siswa 

diperintahkan untuk memikirkan jawaban, kemudian siswa berpasangan dengan 

masing-masing pasangannya untuk mencari kesepakatan jawaban. Terakhir, guru 

meminta siswa untuk membagi jawaban kepada seluruh siswa di kelas.  

(Slavin dalam Thobroni, 2011:298) 

Menurut Suprijono, dalam Thobroni (2011:298), think pair share memiliki 

makna, sebagai berikut: 

a) Thinking 

Siswa diberi kesempatan untuk memikirkan ide-ide mereka tentang 

pertanyaan atau wacana yang diberikan oleh guru. 

b) Pairing 

Siswa menentukan dengan siapa mereka akan berpasangan dengan tujuan 

agar siswa dapat berdiskusi dan mendalami ide-ide yang telah ditemukan 

masing-masing siswa. 

c) Sharing 

Setelah ditemukan kesepakatan ide-ide pada masing-masing kelompok, 

lalu pada tahap ini ide-ide tersebut dibagikan kepada kelompok lain 

melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. 
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Pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model think pair 

share adalah salah satu model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

setiap siswa untuk menunjukkan partisipssi kepada orang lain, mengemukakan 

pendapat, mendengarkan ide dari siswa lain, kemudian berbagi jawaban dengan 

siswa dalam kelas. 

2.1.9.4. Langkah-langkah model Think-Pair-Share 

Menurut Lyman, dalam Thobroni (2011:299), langkah-langkah model 

think pair share, sebagai berikut: 

a) Langkah 1: Berpikir (Thinking) 

Langkah pertama, guru mengajukan pertanyaan atau isu yang terkait 

dengan pelajaran dan siswa diberi waktu untuk berpikir sendiri mengenai 

jawaban atau isu tersebut. 

b) Langkah 2: Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya, pada langkah kedua, guru meminta siswa untuk berpasangan 

dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama 

periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama jika suatu pertanyaan 

telah diajukan atau penyampaian ide bersama jika suatu isu khusus telah 

diidentifikasi. 

c) Langkah 3: Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir ini, guru memninta pasangan-pasangan tersebut untuk 

berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa 

yang telah mereka bicarakan. Pada langkah ini, akan menjadi efektif jika 

berkeliling kelas dari pasangan yang satu ke pasangan yang lain sehingga 
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seperempat atau separo dari pasangan-pasangan tersebut memperoleh 

kesempatan untuk melapor. 

2.1.9.5. Unsur Model Pembelajaran Think pair share 

1) Sistem Sosial 

Sistem sosial  di dalam model pembelajaran menjelaskan peran 

siswa dan guru, hubungan diantara keduanya serta norma yang 

mendukungnya dalam pembelajaran. Model ini menghendaki adanya 

peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing  dalam kegiatan 

pembelajaran siswa yang kooperatif, guru  merupakan pengendali dalam 

kegiatan belajar pada setiap tahapnya dan memberikan penghargaan di 

akhir pembelajaran. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

dengan media CD pembelajaran pada pembelajaran IPS terdapat peran 

guru, norma dan peran siswa yaitu guru membimbing dan memfasilitasi 

siswa pada proses pembelajaran seperti menjelaskan kegunaan CD dalam 

pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran ini guru harus membimbing 

siswa agar pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa memperoleh 

pemahaman yang maksimal terhadap pembelajaran. 

2) Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi dalam model pembelajaran kooperatif terlihat dari 

kegiatan siswa yang saling bekerja sama. Siswa berdiskusi saling bahu-

membahu menyelesaikan masalah dalam kelompok. Dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS siswa diminta untuk berpasangan 

dengan teman sebangku atau dengan teman terdekat sehingga kelompok 
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belajar yang dibentuk akan lebih memotivasi siswa untuk saling 

membantu menyelesaikan tugas kelompok karena kelompok yang 

terbentuk tidak terlalu banyak anggota. 

3) Sistem Pendukung 

Sistem pendukung, adalah segala sarana, bahan dan alat yang 

diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran. Dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan CD pembelajaran dibutuhkan 

sarana pendukung dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Sarana prasana yang dibutuhkan seperti LCD proyektor, 

Laptop, media CD pembelajaran serta kondisi kelas yang nyaman dan 

kondusif. Dengan beberapa sarana prasarana yang mendukung tentunya 

pembelajaran akan lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

4) Dampak Intruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional diperoleh  melalui arahan-arahan dalam 

pembelajaran. Dampak yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif 

setidaknya untuk mencapai 1) prestasi akademis, 2) toleransi dan 

penerimaan terhadap keaneka-ragaman, dan 3) pengembangan 

keterampilan sosial. Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah untuk 

memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan 

pemahaman untuk menjadi anggota masyarakat memiliki kontribusi yang 

memadai dalam kehidupan sosial, dengan peningkatan pencapaian prestasi 

akademis siswa. Sedangkan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan 
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dan terapan pengetahuan dibidang lain yang merupakan transfer belajar 

(http://CDma.wordpress.com/2007/04/25/pengertian-sistem-sosial/). 

Berdasarkan uraian tersebut, unsur-unsur dalam model pembelajaran think 

pair share sangat perlu diperhatikan sehingga pembelajaran IPS melalui model 

think pair share dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas 

V SDN Tambakaji 03 Semarang. 

2.1.9.6. Kelebihan dan kelemahan model Think pair share 

(1) Kelebihan model think pair share 

  Menurut Lie (2005: 57), model pembelajaran think pair share 

memberi kesempatan lebih kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus 

bekerja sama dengan teman lainnya. Keunggulan model think pair share 

lainnya adalah optimalisasi partisipssi siswa. Dengan metode klasikal 

memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk 

seluruh kelas, model think pair share ini memberikan sedikitnya delapan 

kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan 

partisipssinya di depan orang lain. Selain itu model think pair share dapat 

digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua tingkat usia anak didik. 

(2) Kelemahan model think pair share 

  Menurut Basri, dalam Thobroni (2011: 302), kelemahan model 

think pair share antara lain: 

a) Membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas 

b) Membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas 
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c) Peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita 

waktu pengajaran yang berharga.  

Untuk meminimalisir agar kekurangan pada model ini, guru harus 

membuat perencanaan yang seksama sehingga dapat meminimalkan jumlah waktu 

yang terbuang. Selain itu guru juga harus bisa mengkondisikan kelas dengan baik, 

agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, sehingga materi yang berikan kepada 

siswa dapat di pahami dengan baik. 

2.2.1. Media Pembelajaran. 

2.2.1.1. Hakikat Media Pembelajaran. 

Media berasal dari bahasa latin, yaitu medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar yaitu perantara atau pengantar sumber pesan 

dengan menerima pesan (Hamdani 2011: 243).  

Menurut Gerlach dan Ely, dalam Arsyad (2007:3), media apabila dipshami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Guru dituntut untuk dapat memanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar siswa. Hal ini 

mungkin terjadi jika guru tidak dapat menggunakannya dengan baik. Oleh karena 

itu, media yang telah dipilih dengan tepat harus dapat dimanfaatkan sebaik 

mungkin sesuai prinsip pemanfaatan media. Kriteria yang paling utama dalam 

pemilihan media adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

ingin dicapai.  
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Sudrajat, dalam Hamdani (2011: 257-258) mengemukakan lima kriteria 

dalam pemilihan sumber belajar, yaitu: 

1) Ekonomis, tidak harus terpatok pada harga yang mahal; 

2) Praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang urmit, sulit dan langka; 

3) Mudah, dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita; 

4) Fleksibel, dimanfaatkan untuk berbagai tujuan intruksional; 

5) Sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan 

belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat-alat fisik yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pembelajaran dari guru menuju ke siswa, sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran,dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran dalam 

mencapai tujuan belajar. 

2.2.1.2. Media CD Pembelajaran. 

CD pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis 

dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangan 

mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut 

memungkinkan peserta didik menerima materi pembelajaran secara lebih mudah 

dan menarik. Secara fisik CD pembelajaran merupakan program pembelajaran 

yang dikemas dalam CD (http://edyawm1.wordpress.com/2011/06/23/CD-

pembelajan/diunduh 22/01/2013: 22.41). 

http://edyawm1.wordpress.com/2011/06/23/cd-pembelajan/
http://edyawm1.wordpress.com/2011/06/23/cd-pembelajan/
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Menurut Ariani dkk (2010:25) multimedia adalah media yang 

mengabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, 

foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. 

CD merupakan sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik (optical 

disc) yang dapat menyimpan data ( Jimmy, 2012). Jadi CD Pembelajaran yang 

dimaksud disini adalah sebuah sistem penyimpanan informasi pada piringan atau 

disc sebagai sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar agar siswa dan 

guru saling aktif dan melakukan aksi. 

Media CD pembelajaran adalah pemanfaatan teknologi gambar bergerak 

ataupun multimedia lain yang mendukung dalam kegiatan pembalajaran untuk 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Pada penelitian ini CD pembelajaran 

yang akan digunakan dalam pembelajaran IPS di kelas V SDN Tambakaji 03 

Semarang adalah CD pembelajaran peristiwa Rengasdengklok, CD pembelajaran 

perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi. 

Dalam penelitian ini digunakan CD Pembelajaran sebagai media 

pembelajaran dengan model cooperative learning tipe Think pair shareuntuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Pengembangan media CD Pembelajaran 

pada pokok bahasan peristiwa Rengasdengklok dan perumusan teks proklamasi  

memberikan manfaat yang besar bagi pembelajaran IPS. Tampilan menu dibuat 

semenarik mungkin dengan menggunakan desain warna dan suara sehingga 

diharapkan akan tercipta suasana pembelajaran yang segar (fresh) dan 

menyenangkan  (fun). Interaksi yang berbentuk latihan menampilkan sejumlah 

soal yang bervariasi yang harus dijawab oleh siswa, dan disediakan umpan balik. 
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2.2.1.3. Kelebihan Media CD Pembelajaran 

Secara umum kelebihan CD pembelajaran sebagai berikut: 

(1) Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu 

(2) Dapat diulang untuk menambah kejelasan 

(3) Pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat 

(4) Mengembangkan pikiran, imajinasi dan pendapat siswa 

(5) Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih 

relistis 

(6) Sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang 

(7) Sangat baik menjelaskan suatu proses dan ketrampilan, mampu 

menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang 

diharapkan dari siswa 

(8) Semua siswa dapat belajar baik yang pandai ataupun yang kurang pandai 

(9) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar 

(http://blog.uin-malang.ac.id/jokopurwanto/2011/04/25/ penggunaan-

video-sebagai-media-pembelajaran/ diunduh 22/01.2013: 22.50) 

Berdasarkan kelebihan CD pembelajaran diatas, penulis memutuskan 

menggunakan media CD pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas pada 

siswa kelas V SDN Tambakaji 3 Semarang. 

2.2.2. Penerapan Model Think pair share dengan Media CD Pembelajaran 

2.2.2.1.Pengertian Model Think pair share dengan Media CD Pembelajaran 

Model think pair share adalah sebuah model yang sederhana, tetapi sangat 

berguna yang dikembangkan oleh Frank Lyman dari Universitas Maryland. 

Ketika guru menerangkan pelajaran di depan kelas, siswa duduk berpasangan 

http://blog.uin-malang.ac.id/jokopurwanto/2011/04/25/%20penggunaan-video-sebagai-media-pembelajaran/
http://blog.uin-malang.ac.id/jokopurwanto/2011/04/25/%20penggunaan-video-sebagai-media-pembelajaran/


65 
 

 

 

dalam kelompoknya. Guru memberikan pertanyaan di kelas. Lalu, siswa 

diperintahkan untuk memikirkan jawaban, kemudian siswa berpasangan dengan 

masing-masing pasangannya untuk mencari kesepakatan jawaban. Terakhir, guru 

meminta siswa untuk membagi jawaban kepada seluruh siswa di kelas.  

(Slavin dalam Thobroni 2011:298) 

Pembelajaran menggunakan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran dikembangkan dengan berpijak pada teori konstruktivisme. Menurut 

Nur dalam (Trianto, 2010:28) teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling 

penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekadar 

memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses 

ini, dengan memberikan kesempatan bahwa untuk menemukan atau menerapkan 

ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar secara sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa 

anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan 

catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Jadi dalam 

model think pair share ini siswa mampu membangun dan mengembangkan 

pengetahuannya secara individu maupun dengan bekerja sama dengan 

kelompoknya. Model think pair share dengan media CD pembelajaran dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan partisipssi siswa dalam 

pembelajaran IPS sehingga pengetahuan siswa dapat berkembang. 

Dalam penelitian ini akan menerapkan model think pair share dengan 

media CD pembelajaran. Model think pair share dengan media CD pembelajaran 
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merupakan sebuah model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh 

Frank Lyman yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan 

partisipssi kepada orang lain, mengemukakan pendapat, mendengarkan ide dari 

siswa lain, kemudian berbagi jawaban dengan siswa dalam kelas dengan bantuan 

CD pembelajaran yang berisi materi – materi yang akan dipelajari sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun sehingga pembelajaran 

lebih efektif dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

2.2.2.2.Karakteristik Model Think pair share dengan Media CD 

Pembelajaran 

1) Langkah–Langkah Model Think pair share dengan Media CD 

Pembelajaran 

Dalam penelitian ini kegiatan pembelajaran akan dilakukan  dengan 

tahapan-tahapan model think pair share menurut Triyanto (2007:61) dimodifikasi 

dengan menggunakan media CD pembelajaran, sebagai berikut : 

1) Guru menyampaikan garis besar materi. 

2) Siswa diberi tugas untuk mencari tahu lebih dalam materi dengan menyimak 

CD pembelajaran yang akan diputar oleh guru. 

3) Siswa diberi lembar pengamatan CD. 

4) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian lembar 

pengamatan CD pembelajaran. 

5) Guru memutar CD pembelajaran.  

6) Siswa berpikir sendiri mengisi lembar pengamatan CD dengan menyimak CD 

pembelajaran yang diputar oleh guru (Think). 
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7) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. 

8) Guru kembali memutar CD pembelajaran kemudian memberikan waktu pada 

siswa untuk berdiskusi dengan kelompok/pasangannya mengenai hasil 

pengamatan CD pembelajaran (Pair). 

9) Siswa diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas (Share). 

10) Setelah presentasi selesai, guru memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi 

siswa. 

11) Menyimpulkan materi yang telah dipelajari secara bersama oleh guru dan 

siswa. 

12) Pengadaan evaluasi pembelajaran. 

2) Sistem Sosial 

Sistem sosial  di dalam model pembelajaran menjelaskan peran siswa dan 

guru, hubungan diantara keduanya serta norma yang mendukungnya dalam 

pembelajaran. Model ini menghendaki adanya peran guru sebagai fasilitator dan 

pembimbing  dalam kegiatan pembelajaran siswa yang kooperatif, guru  

merupakan pengendali dalam kegiatan belajar pada setiap tahapnya dan 

memberikan penghargaan di akhir pembelajaran. Dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dengan media CD pembelajaran pada pembelajaran IPS 

terdapat peran guru, norma dan peran siswa yaitu guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa pada proses pembelajaran seperti menjelaskan kegunaan CD 

dalam pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran ini guru harus membimbing 
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siswa agar pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa memperoleh pemahaman 

yang maksimal terhadap pembelajaran. 

3) Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi dalam model pembelajaran kooperatif terlihat dari kegiatan 

siswa yang saling bekerja sama. Siswa berdiskusi saling bahu-membahu 

menyelesaikan masalah dalam kelompok. Dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS siswa diminta untuk berpasangan dengan teman sebangku atau dengan 

teman terdekat sehingga kelompok belajar yang dibentuk akan lebih memotivasi 

siswa untuk saling membantu menyelesaikan tugas kelompok karena kelompok 

yang terbentuk tidak terlalu banyak anggota. 

4) Sistem Pendukung 

Sistem pendukung, adalah segala sarana, bahuan dan alat yang diperlukan 

untuk melaksanakan suatu model pembelajaran.  Dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dengan CD pembelajaran dibutuhkan sarana pendukung 

dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sarana 

prasana yang dibutuhkan seperti LCD proyektor, Laptop, media CD pembelajaran 

serta kondisi kelas yang nyaman dan kondusif. Dengan beberapa sarana prasarana 

yang mendukung tentunya pembelajaran akan lebih menarik dan tidak 

membosankan, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

5) Dampak Intruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional diperoleh  melalui arahan-arahan dalam 

pembelajaran. Dampak yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif setidaknya 

untuk mencapai 1) prestasi akademis, 2) toleransi dan penerimaan terhadap 
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keanekaragaman, dan 3) pengembangan keterampilan sosial. Tujuan  dari 

pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, 

konsep, kemampuan, dan pemahaman untuk menjadi anggota masyarakat 

memiliki kontribusi yang memadai dalam kehidupan sosial, dengan peningkatan 

pencapaian prestasi akademis siswa. Sedangkan dampak pengiring adalah terapan 

pengetahuan dan terapan pengetahuan dibidang lain yang merupakan transfer 

belajar. Hubungan Think pair share dan CD Pembelajaran dengan kualitas 

pembelajaran IPS dapat diasumsikan ada hubungan positif antara keduanya. 

Dimana melalui model Think pair share dengan CD Pembelajaran dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

2.2.2.3. Kelebihan dan Kelemahan Model Think pair share dengan  

Media CD Pembelajaran 

a) Kelebihan model Think pair share dengan Media CD Pembelajaran 

  Menurut Lie (2005: 57), model pembelajaran think pair share 

memberi kesempatan lebih kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus 

bekerja sama dengan teman lainnya. Keunggulan model think pair share 

dengan CD pembelajaran adalah optimalisasi partisipssi siswa. Dengan 

metode klasikal memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan 

hasilnya untuk seluruh kelas, model think pair share dengan  

CD pembelajaran ini memberikan sedikitnya delapan kali lebih banyak 

kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipssinya di 

depan orang lain. Selain itu model think pair share dengan CD 



70 
 

 

 

pembelajaran dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua 

tingkat usia anak didik. 

b) Kelemahan model Think pair share dengan Media CD Pembelajaran 

1. Membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas 

2. Membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas 

3. Peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita 

waktu pengajaran yang berharga.  

Untuk meminimalisir agar kekurangan pada model ini, guru harus 

membuat perencanaan yang seksama sehingga dapat meminimalkan jumlah waktu 

yang terbuang. Selain itu guru juga harus bisa mengkondisikan kelas dengan baik, 

agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sehingga materi yang kita berikan 

bisa dipshami siswa dengan baik. 

Dalam penelitian ini peneliti mengkombinasikan model think pair share 

dengan CD pembelajaran yang di dalamnya terdapat animasi, teks, gambar dan 

video yang akan membantu proses pembelajaran. Untuk penerapannya peneliti 

juga menerapkan sistem kerja kelompok dengan tujuan pengoptimalan media 

pembelajaran dan menciptakan diskusi kelompok untuk membangun 

pembelajaran yang lebih bermakna. Sintaks model think pair share dengan CD 

pembelajaran bersifat fleksibel dalam penerapannya disesuaikan dengan tingkat 

kebutuhan siswa. Sehingga dengan menggunakan model think pair share dengan 

CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dari siswa. 

Dari paparan diskripsi diatas peneliti berasumsi ada hubungan antara model 

think pair share menggunakan CD pembelajaran dengan kualitas pembelajaran 
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IPS. Semakin baik penggunaan model think pair share menggunakan CD 

pembelajaran, semakin baik pula kualitas pembelajaran yang tercapai. Dengan 

demikian diprediksikan model think pair share menggunakan CD pembelajara 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi ketrampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang terdapat 

dalam jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terhadap 

model think pair share dan penggunaan media CD pembelajaran dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaranyang meliputi keterampilan guru dalam 

mengelola kelas, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Adapun hasil penelitian 

tersebut antara lain: 

Berdasarkan Skripsi yang dilaksanakan oleh Ana Najmatul La'ali di 

Malang dengan judul “Penerapan Model Think pair share (TPS) untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPS Kelas V SDN Sedayu 03 Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang”. Peneliti bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dan 

prestasi belajar IPS  dengan menggunakan model Think pair share. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut diperoleh tiga hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, 

penerapan model Think pair share dapat meningkatkan pembelajaran IPS materi 

“Sifat-sifat cahaya” siswa kelas V SDN Sedayu 03 Turen. Penerapan model 

berturut-turut dari siklus I pertemuan ke-1 sampai siklus II pertemuan ke-2 Siswa 

yang mendapat kriteria tuntas belajar berturut-turut dari siklus I pertemuan ke-1 
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sampai siklus II pertemuan ke-2 sebanyak 25 siswa atau 69%, 21 siswa atau 58%, 

27 siswa atau 75%, dan 32 siswa atau 89%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Think pair share dapat 

meningkatkan pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Sedayu 03 Kecamatan 

Turen Kabupaten Malang.   

Berdasarkan Skripsi yang dilaksanakan oleh Maria Ulfa tahun 2011 di 

Lamongan dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think pair share (TPS) pada Siswa Kelas V SDN 

Nglebur Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini bertujan   untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu dengan 

menggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam pembelajaran 

matematika terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V. Hal ini 

dibuktikan dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ketuntasan hasil belajar pada 

pratindakan sebesar 35%, pada siklus I sebesar 76%, dan pada siklus II sebesar 

88%.  

Berdasarkan Skripsi yang dilaksanakan oleh Tri Sulistiani tahun 2012 di 

Malang dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Think pair share (TPS) 

untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 SDN 

Donomulyo 07 Kabupaten Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menciptakan keefektifan belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 
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SDN Donomulyo 07 dalam mata pelajaran IPS melalui penerapan model 

pembelajaran  Cooperative learning  Tipe Think-Pair-Share. Adapun  hasil 

penelitiannya mengambarkan bahwa penerapan model pembelajaran TPS dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa. Pada siklus 1 persentase 

aktivitas siswa sebesar 64,55%, sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan 

dengan persentase 82,22%. Untuk hasil belajar IPS siswa mengalami peningkatan 

dari siklus ke siklus. Pada pratindakan rata-rata kelas sebesar 45,05 (5,55%), rata-

rata kelas pada siklus 1 68,36 (33,33%) dan pada siklus 2 rata-rata kelas 75,38 

(83,33%).Dengan perolehan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui 

penerapan model pembelajaran  Cooperative learning  Tipe  Think pair 

sharemaka hasil belajar siswa kelas V SDN Donomulyo 07 pada mata pelajaran 

IPS dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan kajian teori dan empiris di atas, model think pair share dapat 

dijadikan alternatif penyelesaian pembelajaran IPS di SDN Tambakaji 03 

Semarang pada siswa kelas V, karena dari berbagai kajian empiris diketahui dapat 

meningkatkan keterampilan guru dengan memvariasikan model pembelajaran, 

aktivitas siswa dalam pembelajaran terutama saat diskusi kelompok, sehingga 

siswa dapat mencapai hasil belajar sesuai yang diharapkan yaitu Kriteria 

Ketuntasan Minimal 64. 
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2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan yang sangat 

penting untuk menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan dan penerapan konsep 

diri. Dalam proses belajar mengajar guru diharapkan mampu memanfaatkan 

potensi yang dimiliki oleh siswa untuk dapat digunakan dalam belajar. Guru 

sebagai fasilitator akan berhasil jika dalam merancang proses belajar mengajar 

dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang sistematis dan baik yang 

memungkinkan terjadinya penyempurnaan terhadap tujuan, bahan, ataupun stategi 

belajar mengajar melalui proses umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi. 

Strategi dan media mengajar adalah salah satu teknik yang digunakan gurudalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat proses belajar mengajar. 

Untukmencapai proses belajar yang ideal, hendaknya digunakan variasi dalam 

menggunakan strategi pembelajaran. 

Penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran pada 

pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kegiatan 

pembelajaran. Peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran memaknai pelajaran 

yang diberikan sehingga hasil belajarnya pun akan meningkat. Berikut ini adalah 

bagan kerangka berfikir dalami penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

Bagan kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Alur Kerangka Berpikir 

 

Kualitas Pembelajaran IPS rendah ditandai dengan : 

a. Keterampilan mengajar guru  dalam aspek variasi gaya mengajar, 

memberikan penguatan dan mengelola kelas masih kurang. 

b. Aktivitas siswa dalam aspek kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, 

kagiatan visual masih kurang. 

c. Hasil belajar siswa di bawah KKM. 

 

KONDISI  

AWAL 

Langkah-langkah atau tahapan model Think pair share dengan media CD 

pembelajaran adalah : 

a. Guru menyampaikan garis besar materi 

b. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari tahu lebih dalam 

materi dengan menyimak CD pembelajaran  

c. Guru membagikan lembar pengamatan CD kepada masing-masing siswa 

d. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian lembar 

pengamatan CD 

e. Guru memutar CD pembelajaran  

f. Siswa berpikir sendiri mengisi lembar pengamatan CD dengan 

menyimak CD pembelajaran yangdiputar oleh guru (Think) 

g. Guru kembali memutar CD pembelajaran kemudian memberikan waktu 

pada siswa untuk berdiskusi dengankelompok/pasangannya mengenai hasil 

pengamatan CD pembelajaran (Pair) 

h. Memberikan kesempatansiswa untuk maju mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas(Share) 
i. Setelah presentasi selesai, guru memberikan tanggapan terhadap 

hasildiskusi siswa. 

j. Menyimpulkan materiyang telah dipelajari secarabersama olehguru dan 

siswa. 

k. Pengadaan evaluasi pembelajaran. 
 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

MELALUI 

MODEL THINK 

PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA 

CD 

PEMBELAJARAN 

KONDISI 

AKHIR 

a. Keterampilan guru dalam aspek variasi gaya mengajar, memberikan 

penguatan dan mengelola kelas meningkat  

b. Aktivitas  siswa dalam aspek kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, 

kagiatan visual meningkat  

c. Hasil belajar siswa meningkat 

Kualitas Pembelajaran Meningkat 
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2.4. HIPOTESIS 

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

hipotesis tindakan penelitian ini adalah  

1. Penerapan model kooperatif tipe think pair share dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang. 

2. Pembelajaran model kooperatif tipe think pair share dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Tambakaji 

03 Semarang. 

3. Penerapan model kooperatif tipe think pair share dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian yang telah dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Menurut Arikunto (2010:3), PTK merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. Tujuan PTK untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara.Penelitian Tindakan Kelas ini 

mempunyai tujuan meningkatkan mutu hasil instruksional, mengembangkan 

keterampilan guru, meningkatkan efisiensi pengelolaan instruksional serta 

menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas guru. Pelaksanaan PTK terdapat 4 

tahap di dalamnya, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

dan refleksi. Keempatnya harus terencana dengan sebaik mungkin agar 

pelaksanaan penelitian dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan keinginan penelitidan sesuai dengan tujuan penelitian tindakan kelas itu 

sendiri (2009: 18-31). 
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Observasi 

 

Pelaksanaan Siklus I 

Perencanaan 

Refleksi 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan Siklus II 

Observasi 

 Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi Siklus III 

Observasi 

? 

3.2. PROSEDUR/ LANGKAH-LANGKAH PTK 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (Arikunto 2009: 16) 
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3.2.1. Perencanaan 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 

tahapan, sebagai berikut : 

a. Mengkaji atau menelaah materi pembelajaran IPS dan indikator bersama 

tim kalaborasi. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar,materi,lembar 

Kerja Peserta Didik, Kisi-kisi soal evaluasi, lembar penilaian dengan 

menggunakan model Think pair share pada Kompetensi Dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan 

indonesia. 

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran CD pembelajaran dengan 

menampilkan CD pembelajaran tentang Kompetensi Dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan 

indonesia. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto 2009: 18). 

Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan dari rancangan strategi 

maupun skenario pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan pelaksanaan 

tindakan perbaikan ini merupakan tindakan pokok dalam siklus PTK, pada 
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saat bersamaan kegiatan pelaskanaan ini juga disertai dengan kegiatan 

observasi dan interpretasi serta diikuti dengan kegiatan refleksi. 

b. Pelaksanaan PTK ini direncanakan beberapa siklus sesuai hasil 

pelaksanaan akhir siklus. Siklus pertama yaitu Kompetensi Dasar, (2.3) 

Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan, dengan indikator (1) menyebutkan tokoh-tokoh yang 

berperan dalam peristiwa Rengasdengklok, (2) menceritakan peristiwa 

Rengasdengklok yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan. Siklus 

kedua dengan Kompetensi Dasar yang sama, indikator (1) menceritakan 

peristiwa perumusan teks proklamasi, dan (2) menceritakan peristiwa 

detik-detik proklamasi kemerdekaan. Siklus ketiga dengan Kompetensi 

Dasar yang sama dengan indikator (1) membuat ringkasan tentang peranan 

tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan (2) menyebutkan 

contoh sikap menghargai jasa tokoh- tokoh dalam peristiwa proklamasi. 

3.2.3. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik yaitu kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat (Arikunto 2009: 19). Kegiatan observasi ini 

dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas untuk mengamati proses 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang. Observasi ini 

menitik beratkan pada keterampilan guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model kooperatif tipe think pair share dengan media CD pembelajaran. 
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3.2.4. Refleksi 

Menurut Arikunto (2009: 19), refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari 

kata bahasa Inggris reflection, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

pemantulan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana 

sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk 

mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Tahapan ini dimaksudkan untuk 

mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasar data yang 

telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan 

tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan 

penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat 

masalah dan proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui 

siklus berikutnya yang meliputi kegiatan: perencanaan ulang, tindakan ulang, dan 

pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi.  

Setelah mengkaji proses pembelajaran yaitu mengenai keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui model 

kooperatif tipe think pair share dengan media CD pembelajaran, apakah sudah 

efektif dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama, 

serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan siklus pertama. Kemudian peneliti bersama kolabolator membuat 

perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 
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3.2.5. Siklus Penelitian 

3.2.5.1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar,materi,lembar 

Kerja Peserta Didik, Kisi-kisi soal evaluasi, lembar penilaian dengan 

menggunakan model Think pair share pada Kompetensi Dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia 

dan pada indikator menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam 

peristiwa Rengasdenglok dan menceritakan peristiwa Rengasdenglok yang 

terjadi di sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan. 

2. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran dengan menampilkan  

CD pembelajaran tentang peristiwa rengasdenglok. 

3. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

4. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Pendahuluan (± 20 menit) 

a) Guru memberi motivasi dengan bernyanyi supaya siswa semangat 

dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

b) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

d) Guru melakukan apersepsi “Apakah kalian tahu, sapa tokoh-tokoh 

dalam peristiwa Rengasdenglok?” 



82 
 

 

 

2) Kegiatan inti (± 55 menit) 

Eksplorasi 

a) Siswa memperhatikan atau mengamati dengan seksama penjelasan 

guru. 

b) Siswa memperhatikan dan mengkaji lebih dalam tentang peristiwa 

Rengasdengklok dengan menyimak CD pembelajaran yang akan 

diputar oleh guru 

c) Siswa diberikan lembar pengamatan CD pembelajaran. 

d) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian lembar 

pengamatan CD pembelajaran peristiwa Rengasdengklok 

e) Guru memutar CD pembelajaran Rengasdengklok 

f) Siswa berpikir mengisi lembar pengamatan CD pembelajaran dengan 

menyimak CD pembelajaran yang diputar oleh guru. (Think) 

Elaborasi 

a) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk membentuk 

kelompok dan memikirkan jawaban dan siswa menuliskan hasil 

pemikirannya pada lembar pengamatan CD. 

b) Guru kembali memutar CD pembelajaran kemudian memberikan 

waktu pada siswa untuk berdiskusi dan melakukan tanya jawab 

dengan pasangannya mengenai hasil pengamatan CD pembelajaran. 

(Pair) 

c) Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (Share). 
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d) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau 

berpendapat terhadap hasil diskusi. 

Konfirmasi 

a) Guru memberikan konfirmasi dan memberi tanggapan mengenai 

presentasi kelompok, dan hasil diskusi siswa. 

b)  Siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan.  

c) Siswa bertanya kembali apabila di dalam penyampaian materi masih 

kurang jelas. 

d) Siswa bersama guru mengulas kembali pelajaran yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan. 

3) Penutup (± 30 menit) 

a) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b) Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi. 

c) Tindak Lanjut mengadakan pengayaan dan perbaikan. 

c. Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media CD pembelajaran menggunakan 

lembar observasi keterampilan guru. 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam diskusi kelompok pada pembelajaran IPS 

melalui penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 
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3) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam 

lembar observasi. 

d. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I  

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model think 

pair share dengan media CD pembelajaran,kemudian mempertimbangkan 

langkah selanjutnya. Terutama dalam mengelola kelas, saat siswa 

melakukan kerja kelompok. 

3) Kelebihan pada siklus I 

1. Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS  melalui 

model TPS berbantuan CD Pembelajaran masuk dalam kategori 

baik.  

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model TPS 

berbantuan CD Pembelajaran masuk dalam kategori baik. 

4) Kelemahan padda siklus I 

1. Motivasi yang diberikan guru masih kurang sehingga siswa masih 

ragu-ragu dalam berpendapat. 

2. Guru belum mampu mengelola kelas dengan baik karena di tengah-

tengah pembelajaran sebagian kecil siswa membuat gaduh 

sehingga menjadikan pembelajaran kurang kondusif. 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II yaitu pada 

perbaikan RPP dan media CD pembelajaran. 
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3.2.5.2. Siklus II 

a. Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, materi, 

embar Kerja Peserta Didik, Kisi-kisi soal evaluasi, lembar penilaian 

dengan menggunakan model Think pair share pada Kompetensi Dasar 

menghargai peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan indonesia dan pada indikator menceritakan peristiwa 

perumusan teks proklamasi dan menceritakan peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan indonesia. 

b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran dengan menampilkan CD 

pembelajaran tentang peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

indonesia. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

b.  Pelaksanaan Tindakan  

1) Pendahuluan (± 20 menit) 

a) Guru memberi motivasi kepada siswa dengan bernyanyi agar siswa 

semangat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. 

b) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
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d) Guru melakukan apersepsi “Pernahkah kalian mendengar 

perumusan teks proklamasi? Coba sekarang sebutkan tanggal 

berapa perumusan teks proklamasi!” 

2) Kegiatan inti (± 55 menit) 

Eksplorasi 

a) Peserta didik memperhatikan atau mendengarkan dengan seksama 

penjelasan guru. 

b) Siswa memperhatikan dan mengkaji lebih dalam tentang peristiwa 

perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi dengan 

menyimak CD pembelajaran yang akan diputar oleh guru. 

c) Siswa diberi lembar pengamatan CD pembelajaran.  

d) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian 

lembar pengamatan CD pembelajaran peristiwa perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi. 

e) Guru memutar CD pembelajaran perumusan teks proklamasi dan 

detik-detik proklamasi. 

f) Siswa berpikir sendiri mengisi lembar pengamatan CD 

pembelajaran dengan menyimak CD pembelajaran yang diputar 

oleh guru. (Think) 

Elaborasi 

a) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk membentuk 

kelompok dan memikirkan jawaban dan siswa menuliskan hasil 

pemikirannya pada lembar pengamatan CD. 
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b) Guru kembali memutar CD pembelajaran kemudian memberikan 

waktu pada siswa untuk berdiskusi dan melakukan tanya jawab 

dengan pasangannya mengenai hasil pengamatan CD 

pembelajaran. (Pair) 

c) Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (Share). 

d) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau 

berpendapat terhadap hasil diskusi. 

Konfirmasi 

a) Guru bersama siswa melakukan analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah dengan mengkritisi dan menyempurnakan 

jawaban dari masing-masing. 

b) Guru memberikan motivasi berupa penguatan terhadap materi yang 

baru saja di pelajari. 

c) Guru memberikan reward terhadap kelompok yang baik. 

d) Siswa bertanya kembali apabila di dalam penyampaian materi 

masih kurang jelas. 

e) Siswa bersama guru mengulas kembali pelajaran yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan. 

2) Penutup (± 20 menit) 

a) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b) Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan Evaluasi. 

c) Tindak Lanjut dengan mengadakan pengayaan dan perbaikan. 
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c. Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru. 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam diskusi kelompok pada pembelajaran 

IPS melalui penerapan penerapan model think pair share dengan media 

CD pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

3) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam 

lembar observasi. 

d. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II 

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan penerapan 

model think pair share dengan media CD pembelajaran, kemudian 

mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terutama dalam mengelola 

kelas, saat siswa melakukan kerja kelompok. 

3) Kelemahan pada siklus II 

1. Beberapa siswa masih sering membuat keramaian. 

2. Guru masih kesulitan membagi alokasi waktu dalam pelaksanaan 

pembelajaran sehingga melampaui batas alokasi waktu yang telah 

ditentukan. 
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4) Kelebihan pada siklus II 

1. Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS  melalui 

model TPS berbantuan media CD Pembelajaran masuk dalam 

kategori baik.  

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS  melalui model 

TPSberbantuan media CD Pembelajaran  masuk dalam kategori 

baik. 

3. Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran , guru lebih berperan 

sebagai fasilitator. 

5) Merencanakan perencanaan / revisi tindak lanjut untuk siklus II yaitu 

dengan memperbaiki komponen RPP dan memperjelas media 

pembelaajaran. 

3.2.5.3. Siklus III 

a.  Perencanaan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar,materi,lembar 

Kerja Peserta Didik, Kisi-kisi soal evaluasi, lembar penilaian dengan 

menggunakan model Think pair share pada Kompetensi Dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia 

dan pada indikator membuat ringkasan tentang peran tokoh-tokoh penting 

dalam peristiwa proklamasi dan menyebutkan contoh sikap menghargai 

jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi. 
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b. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran dengan menampilkan CD 

pembelajaran tentang cara menghargai jasa tokoh-tokoh dalam 

peristiwa proklamasi. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

1) Pendahuluan (± 20 menit) 

a) Guru memberi motivasi dengan bernyanyi agar siswa semangat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. 

b) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

d) Guru melakukan apersepsi “Dari materi sebelumnya, kalian pasti 

sudah tahu tokoh-tokoh dalam perumusan teks proklamasi. Coba 

sekarang sebutkan salah satunya dan bagaimana cara kita 

menghargai jasa para tokoh tersebut?” 

2) Kegiatan inti (± 55 menit) 

Eksplorasi 

a) Siswa memperhatikan atau mendengarkan dengan seksama 

penjelasan guru. 

b) Siswa memperhatikan dan mencari tahu lebih dalam tentang cara 

menghargai tokoh-tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 
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Indonesia dengan menyimak CD pembelajaran yang akan diputar 

oleh guru. 

c) Siswa diberi lembar pengamatan CD pembelajaran 

d) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian lembar 

pengamatan CD pembelajaran cara menghargai tokoh-tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

e) Guru memutar CD pembelajaran cara menghargai tokoh-tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

f) Siswa mengisi lembar pengamatan CD pembelajaran dengan 

menyimak CD pembelajaran yang diputar oleh guru. (Think) 

Elaborasi 

a) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk membentuk 

kelompok dan memikirkan jawaban dan siswa menuliskan hasil 

pemikirannya pada lembar pengamatan CD pembelajaran. 

b) Guru kembali memutar CD pembelajaran kemudian memberikan 

waktu pada siswa untuk berdiskusi dan melakukan tanya jawab 

dengan pasangannya mengenai hasil pengamatan CD 

pembelajaran. (Pair) 

c) Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (Share). 

d) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau 

berpendapat terhadap hasil diskusi. 
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Konfirmasi 

a) Guru bersama siswa melakukan analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah dengan mengkritisi dan menyempurnakan 

jawaban dari masing-masing. 

b) Guru memberikan motivasi kembali berupa penguatan terhadap 

materi yang baru saja di pelajari. 

c) Siswa diberikan kesempatan guru untuk bertanya kembali apabila 

di dalam penyampaian materi masih kurang jelas. 

d) Siswa bersama guru mengulas kembali pelajaran yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan. 

e) Guru memberikan reward terhadap kelompok yang baik. 

3) Penutup (± 20 menit) 

a) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b) Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan Evaluasi. 

c) Tindak Lanjut dengan mengadakan pengayaan dan perbaikan. 

c. Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media CD pembelajaran menggunakan 

lembar observasi keterampilan guru. 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam diskusi kelompok pada pembelajaran 

IPS melalui penerapan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 
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3) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam 

lembar observasi. 

d. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III. 

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model think 

pair share dengan media CD pembelajaran, kemudian mempertimbangkan 

langkah selanjutnya. Terutama dalam mengelola kelas, saat siswa 

melakukan kerja kelompok. 

3) Kelebihan pada siklus III 

1. Sebagian besar siswa sudah memahami materi pembelajaran. 

2. Media yang dibuat sudah dikemas lebih menarik karena 

ditambahkan efek suara. 

3. Keterampilan guru meningkat dibandingkan dengan siklus- siklus 

sebelumnya. 

4. Aktivitas siswa dan Hasil belajar juga meningkat. 

5. Pada saat kegiatan presentasi hasil diskusi tidak ada siswa yang 

membuat kegaduhan atau mengganggu jalannya presentasi 

sehingga presentasi lancar.  

4) Menganalisis tindakan, hasil pembelajaran pada siklus III sudah sesuai 

dengan indikator keberhasilan dan tindakan dianggap valid dan siklus 

sudah dapat diakhiri. 
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3.3. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 

Semarang. Pemilihan di kelas ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti dan 

guru kolaborator (guru kelas). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas, dimana peneliti juga berperan sebagai guru pelaksana tindakan. 

Subyek penelitian ini adalah guru (peneliti), siswa kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang sebanyak 40 siswa, yang terdiri dari 20 siswa laki-

laki dan 20 siswa perempuan, tahun ajaran 2012/ 2013, dan guru kelas V 

SDN Tambakaji 03 Semarang yang bertindak sebagai observer. 

 

3.4. VARIABEL PENELITIAN 

3.4.1. Variabel Tindakan 

Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model think pair 

share dengan CD pembelajaran dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang. 

3.4.2. Variabel Masalah  

Variabel masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Keterampilan guru dengan indikator 1) ketrampilan membuka pelajaran, 

2) ketrampilan menjelaskan, 3) ketrampilan mengadakan variasi gaya 

engajar, 4) ketrampilan menggunakan media, 5) ketrampilan mengelola 

kelas, 6) ketrampilan memberi penguuatan, 7) ketrampilan menerapkan 

moel pembelajaran, 8) ketrampilan menutup pelajaran. 
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2) Aktivitas siswa dengan indikator 1) kesiapan siswa menerima pelajaran, 

2) keterlibatan siswa mengikuti pelajaran, 3) terampil mengemukakan ide 

(Think), 4) kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair),  

5) kemampuan siswa mempersentasikan diskusi kelompok (Share),  

6) kemampuan menyimak media, 7) kemampuan mengerjakan soal 

evaluasi. 

3) Hasil belajar dalam pembelajaran IPS. 

 

3.5. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1. Sumber Data 

Arikunto (2006:129) mengatakan bahwa sumber data merupakan subyek 

darimana data dapat diperoleh. Dalam PTK ini sumber data adalah sebagai 

berikut: 

l) Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru oleh 

observer. 

2) Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga hasil 

evaluasi dan hasil wawancara guru pengamat (observer). 

3) Data Dokumen 

Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan, 

catatan lapangan selama proses pembelajaran dan hasil foto. 
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4) Catatan Lapangan 

Sumber data ini benrpa catatan-catatan kegiatan-kegiatan yang terjadis 

elama proses pembelajaran berupa aktifitas siswa, dan tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi. 

3.5.2. Jenis Data 

3.5.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar dalam nilai ulangan pada 

mata pelajaran IPS yang diperoleh siswa. Nilai diambil pada akhir pembelajaran 

di setiap siklus. Data ini berupa angka yang rentangannya mulai 0 sampai dengan 

100. 

3.5.2.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dalam pembelajaran IPS 

menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru  dan aktivitas siswa selama 

kegiatan pembelajaran menggunakan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran. 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Secara umum ada dua macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes 

dan non tes. Dengan teknik tes, asesmen dilakukan dengan menguji peserta didik. 

Sementara dengan teknik non tes, asesmen dilakukan tanpa menguji peserta didik. 

(Poerwanti 2008: 3.16) 

Dalam penelitian ini digunakan dua macam teknik pengumpulan data, 

yaitu teknik tes dan non tes yang dijabarkan sebagai berikut. 
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3.5.3.1. Teknik Tes 

Menurut  Arikunto (2006: 150) tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

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

Sedangkan menurut Poerwanti (2008: 4-3) Tes adalah himpunan pertanyaan 

yang harus dijawab, pertanyaan –pertanyan yang harus dipilih atau ditanggapi, 

atau tugas-tugas yang harus dilakukan peserta tes dengan tujuan mengukur suatu 

aspek tertentu.Penggunaan teknik tes biasanya bertujuan untuk:  

1) Menilai kemampuan belajar siswa 

2) Memberikan bimbingan belajar kepada siswa 

3) Mengecek kemampuan belajar siswa 

4) Memahami kesulitan-kesulitan belajar 

5) Menilai efektifitas keberhasilan mengajar  

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS menggunakan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran. 

3.5.3.2. Teknik Non Tes 

3.5.3.2.1. Observasi 

Menurut Arikunto (2006: 156) observasi disebut juga dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi dalam penelitian 

digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa dan guru dalam proses 
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pembalajaran menggunakan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran. Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan observasi tertutup 

yaitu observasi dimana sejumlah kategori/indikator telah didefinisikan dan 

difokuskan pada perilaku tertentu. 

3.5.3.2.2. Catatan lapangan 

Catatan lapangan berisi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi 

pada saat pembelajaran IPS dengan model Think pair share dengan media CD 

Pembelajaran. Catatan lapangan tersebut bertujuan untuk membantu peneliti 

apabila menemui kesulitan dalam proses pembelajaran, untuk mendeskripsikan 

kegiatan pembelajaran secara lebih detail yang tidak berupa data yang telah 

dipersiapkan instrumen pengamtannya dan sebagai bahan guru untuk melakukan 

refleksi. 

3.5.3.2.3. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis (Arikunto 2006: 158). Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menemukan data-data dari siswa yang menggunakan dokumen-dokumen yang 

ada. 

3.5.4. Validitas Alat Pengumpul Data 

3.5.4.1. Validitas Isi 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan 

khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. 

(Arikunto 2012:82). 
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Rumus yang digunakan untuk menguji validitas soal adalah sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

 ϒpbi : koefisien korelasi biseral 

Mp : rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari 

validitasnya 

Mt : rerata skor total 

St : standart deviasi dari skor total proporsi 

P  : proporsi siswa menjawab benar 

 (P = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
) 

Q  : proporsi siswa yang menjawab salah (q=1-p) 

 

 

 

 

3.5.4.2. Validitas Logis 

Menurut Jovovich (2007), validitas logis merupakan Validitas logis 

disebut juga sebagai validitas sampling (sampling validity). Validitas tipe ini 

menunjuk pada sejauh mana isi alat ukur merupakan representasi dari aspek yang 

akan diukur. Untuk memperoleh validitas logis yang tinggi suatu alat ukur harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar berisi hanya item yang relevan 

dan perlu menjadi bagian alat ukur secara keseluruhan. Suatu objek ukur yang 

ϒpbi=
𝑀𝑝 .𝑀𝑡

𝑆𝑡
 
𝑃

𝑞
 

Klasifikasi indek soal 

- Soal dengan ϒpbi 0,00 sampai 0,20 = jelek 

- Soal dengan ϒpbi 0,20 sampai 0,40 = cukup 

- Soal dengan ϒpbi 0,40 sampai 0,70 = baik 

- Soal dengan ϒpbi 0,70 sampai 1,00 = baik sekali 
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hendak diungkap oleh alat ukur hendaknya harus dibatasi lebih dahulu kawasan 

perilakunya secara seksama dan konkrit. Batasan perilaku yang kurang jelas akan 

menyebabkan terikatnya item-item yang tidak relevan dan tertinggalnya bagian 

penting dari objek ukur yang seharusnya masuk sebagai bagian dari alat ukur yang 

bersangkuatan. 

3.5.5. Teknik Analisis Data 

3.5.5.1. Kuantitatif 

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

penilaian menggunakan skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui 

rumus untuk menentukan skor pada siswa. Menurut Poerwanti (2008:6-15) skala 

100 berangkat dari persentase yang mengatikan skor prestasi sebagai proporsi 

penguasaan peserta didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 

sampai 100 persen (%). Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut: 

1) Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor = 
𝐵

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

Dimana: 

B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 

penguraian). 

St = skor teoritis 

2) Menentukan ketuntasan klasikal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 

dikontrakan dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai 
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ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil 

perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Kualifikasi Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan Minimal Kualifikasi 

>64 Tuntas 

<64 Tidak Tuntas 

(KKM mata pelajaran IPS kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang) 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. 

Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

𝑝 =  
∑siswa yang tuntas belajar

∑seluruh siswa
× 100% 

 Keterangan:   

p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

 

Aqib (2009: 40-41) 

3.5.5.2. Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menggunakan model think pair share dengan media 

CD pembelajaran, serta hasil catatan lapangan dan hasil wawancara yang 

kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif kualitatif dipsparkan dalam kalimat 
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yang dipisah-pisahkan menurut kategori dalam beberapa paragraf menurut kriteria 

agar diperoleh kesimpulan. 

Untuk data keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menggunakan 

kriteria menurut Herrhyanto (2007: 5.3-5.4) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

d. Membagi rentan nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup 

dan kurang) 

Setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor dengan cara 

sebagai berikut : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor = (T- R) + 1 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
2

4
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
1

4 
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

1

4 
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
1

4
 (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

3

4 
(n + 1)  untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T  
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Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif. 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 (Kreatif Jurnal Kependidikan Dasar, 2011: 320) 

Dari perhitungan tersebut maka tabel klasifikasi untuk keterampilan guru 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

 

Sedangkan tabel klasifikasi untuk aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

27,25  ≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

 20 ≤ skor ≤ 27,25 Baik B 

 13,75 ≤ skor ≤20 Cukup C 

8 ≤ skor ≤ 13,75 Kurang D 

Skor Nilai Ketuntasan 

23 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas  

17,5 ≤ skor < 23 Baik Tuntas  

12 ≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas  

7 ≤ skor < 12 Kurang Tidak tuntas  
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3.6. Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media CD 

pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang dengan indikator sebagai berikut : 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model think pair 

share dengan media CD pembelajaran meningkat dengan kriteria minimal 

baik (27,5 ≤ skor < 36) dalam lembar observasi pengamatan. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran meningkat dengan kriteria minimal baik 

(17,5 ≤ skor <23) dalam lembar observasi pengamatan.  

3) 75% siswa kelas V SDN SDN Tambakaji 03 Semarang mengalami 

ketuntasan secara klasikal, artinya 75% dari siswa mencapai nilai KKM 

yaitu 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN  

Penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran terbukti 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, sehingga hasil belajar IPS dapat ditingkatkan. Dalam penelitian ini 

dilaksanakan sebanyak tiga siklus, karena pada siklus III data yang diperoleh 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang sudah ditentukan. Berikut ini akan 

dipsparkan hasil penelitian yang terdiri atas pemaparan observasi keterampilan 

guru, observasi aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS dengan menerapkan 

pembelajaran think pair share dengan media CD pembelajaran dalam proses 

pembelajaran pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang. 

4.1.1.  Deskripsi Data Pra Siklus 

Data awal hasil belajar yang diperoleh sebelum diadakan siklus yaitu  

rerata kelas yang didapat 56,8 dengan nilai terendah 58,3 dan nilai tertinggi 80, 

sehingga ketuntasan klasikalnya adalah 47,5%. Jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 19 dari 40 siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 21 dari 40 siswa. 

4.1.2.  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

1) Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti membuat berbagai perencanaan 

yaitu: 
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1. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar,materi,lembar 

Kerja Peserta Didik, Kisi-kisi soal evaluasi, lembar penilaian dengan 

menggunakan model Think pair share pada Kompetensi Dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia 

dan pada indikator menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam 

peristiwa Rengasdenglok dan menceritakan peristiwa Rengasdenglok yang 

terjadi di sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan. 

2. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran dengan menampilkan CD 

pembelajaran tentang peristiwa rengasdenglok. 

3. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

4. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

2) Pelaksanaan. 

Pelaksanaan siklus I merupakan tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan model think pair share dengan media CD. Pertemuan siklus 

I dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal  : Jumat, 26 April 2013 

Pokok Bahasan            : tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa 

Rengasdenglok 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu   : 3 jam pelajaran ( 3 x 35 menit ) 

Kegiatan pada pertemuan siklus I ini meliputi pendahuluan, kegiatan inti, 

dan penutup. 
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1. Pendahuluan (± 20 menit) 

Pembelajaran dimulai dengan memberi salam kepada siswa. Kemudian 

guru melakukan pengkondisian kelas dengan meminta siswa untuk merapikan 

meja dan kursi, duduk yang rapi, tenang, serta menyiapkan buku IPS yang akan 

dipelajari kemudian siswa dipersilahkan berdoa unntuk mengawali kegiaatan 

pembelajaran. Supaya siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, guru 

memberikan motivasi berupa tujuan yang akan tercapai setelah kegiatan 

pembelajaran selesai. Selanjutnya, guru memberi acuan dengan menyampaikan 

materi yang akan dipelajari, guru melakukan apersepsi “Apakah kalian tahu, sapa 

saja tokoh-tokoh dalam peristiwa rengasdenglok?”, selanjutnya guru mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi pelajaran yaitu peristiwa rengasdenglok. 

2. Kegiatan Inti (± 55 menit) 

Pada kegiatan inti dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi dengan penjelasan proses pembelajaran sebagai berikut : 

Pada tahap eksplorasi siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan 

seksama penjelasan guru tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian siswa 

mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa Rengasdengklok dengan menyimak 

CD pembelajaran yang diputar oleh guru di depan kelas. Siswa sangat antusias 

dalam menyimak CD pembelajaran yang ditampilkan guru. Setelah siswa 

menyimak CD pembelajaran, siswa diberikan lembar pengamatan CD 

pembelajaran. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian 

lembar pengamatan CD pembelajaran peristiwa Rengasdengklok. Kemudian guru 

kembali menayangkan CD pembelajaran agar siswa lebih memahami isi materi 
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yang disampaikan. Siswa berpikir sendiri mengisi lembar pengamatan CD 

pembelajaran dengan menyimak CD pembelajaran yang diputar oleh guru. 

(Think) 

Pada tahap elaborasi setelah siswa mengerjakan lembar pengamatan secara 

individu, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk membentuk kelompok 

dan memikirkan jawaban lembar pengamatan CD yang paling tepat dan siswa 

menuliskan hasil pemikiran kelompok pada lembar pengamatan (Pair). Setelah 

selesai mengerjakan siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (Share). 

Ada beberapa kelompok yang mempersentasikan hasil diskusi mereka ke depan 

kelas diantaranya yaitu kelompok Evan, Diva, Sania, Pascal dan Hanida. 

Kemudian kelompok lain ada yang memberikan tanggapan mengenai jawaban 

yang dipersentasikan. 

Setelah siswa kembali ketempat duduk masing-masing guru memberikan 

konfirmasi dan tanggapan mengenai presentasi dan hasil diskusi siswa. Guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti siswa, ada dua siswa yang bertanya mengenai peristiwa 

rengasdenglok. Dalam kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan materi 

pembelajaran serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kembali 

apabila di dalam penyampaian materi masih kurang jelas. Siswa bersama guru 

mengulas kembali pelajaran yang baru saja disampaikan dan membuat ringkasan. 

Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi. Dan yang 

terakhir guru melakukan tindak lanjut. 
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3) Observasi.  

Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian dilakukan 

secara langsung oleh satu observer pada saat proses pembelajaran IPS melalui 

model think pair share dengan media CD pembelajaran. Kegiatan yang diamati 

meliputi : (1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model think 

pair share dengan media CD pembelajaran; (2) Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media CD 

pembelajaran; dan (3) Hasil belajar siswa melalui model think pair share dengan 

media CD pembelajaran. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan untuk 

dianalisa dan dilakukan refleksi. 

4) Keterampilan Guru dalam Pelaksanaan Siklus I 

Hasil dari pengamatan observer dengan 8 kriteria penilaian keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS dengan materi peristiwa rengassdenglok melalui 

model pembelajaran think pair share dengan media CD pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

a. Keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 3, guru sudah 

memberikan apersepsi, sudah menyampakaikan tujuan sudah mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari sebelum 

memulai pelajaran. Namun guru masih belum memberi motivasi kepada 

siswa. 

b. Keterampilan menjelaskan memperoleh skor 3, guru sudah menggunakan 

bahasa indonesia dengan baik dan benar saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, guru sudah memberikan penjelasan materi sesuai dengan 
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materi pelajaran, guru sudah menekankan pada materi yang penting. 

Namun guru belum menggunakan kata/istilah yang mudah dipshami siswa. 

c. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar memperoleh skor 3, guru 

sudah menggunakan suara yang cukup jelas dan keras, posisi guru saat 

menerangkan sudah bervariasi ( tidak terpaku pada satu tempat ), Ada 

variasi kegiatan dalam kelas (klasikal, kelompok dan individu). Namun 

guru belum menggunakan penghargaan berupa reward. 

d. Keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 4, guru dapat 

mengkondisikan kelas dengan baik, guru dapat menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan bagi siswa, serta guru dapat melibatkan siswa 

secara optimal dalam pembelajaran dan memilih siswa untuk maju ke 

depan kelas mempersentasikan jawaban dari soal yang diberikan guru. 

e. Keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 4, guru dapat 

memberikan penguatan dalam bentuk verbal (lisan), penguatan 

disampaikan dengan bahasa yang singkat dan jelas, penguatan diberikan 

dalam bentuk non verbal (gerakan, pendekatan, symbol/benda), serta guru 

telah memberi penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. 

f. Keterampilan menggunakan model Think pair share memperoleh skor 2, 

guru mampu memaparkan materi untuk memancing minat siswa dan 

penekanan pada meteri yang penting, namun guru belum menggunakan 

bahasa yang tepat dan kurang dalam pengkondisian kelas. 

g. Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran memperoleh skor 3, 

penggunaan media sudah sesuai dengan materi yang disampaikan, 
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penggunaan media sudah sesuai dengan waktu yang tersedia dan 

pemasangan media dapat terlihat jelas oleh peserta didik, namun kejelasan 

gambar dan suara pada media masih kurang. 

h. Keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 3, guru sudah menarik 

kesimpulan dalam mengakhiri pelajaran, melakukan penilaian terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan serta menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, namun guru belum 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa. 

Tabel 4.1 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

No. Indikator Keterampilan Guru Skor 

1. Keterampilan membuka pelajaran 3 

2. Keterampilan menjelaskan 3 

3. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 3 

4. Keterampilan mengelola kelas 4 

5. Keterampilan memberikan penguatan 4 

6. Keterampilan menggunakan model Think pair share 2 

7. Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran 3 

8. Keterampilan menutup pelajaran 3 

JUMLAH  25 

KUALIFIKASI BAIK 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar keterampilan guru adalah sebagai 

berikut. 

 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

27,25  ≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

20 ≤ skor ≤ 27,25 Baik B 

13,75 ≤ skor ≤20 Cukup C 

8 ≤ skor ≤ 13,75 Kurang D 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas, ada  aspek keterampilan guru yang diamati 

dengan pencapaian skor 25 dengan mengacu pengolahan data skor menurut 

Herrhyanto (2007: 5.3-5.4) pada tabel deskriptif keterampilan guru, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru siklus I masuk dalam kategori baik. 

Sesuai dengan hasil pengamatan keterampilan guru secara keseluruhan 

dalam pembelajaran IPS menunjukkan bahwa guru sudah baik dalam mengelola 

pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah 

disusun dalam rencana pembelajaran. 

Diagram 4.1                                                                           

 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

 

5) Aktivitas Siswa dalam Pelaksanaan Siklus I 

Pada siklus I, selain mengobservasi keterampilan guru, setiap kejadian, 

perilaku, dan perubahan pada siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

think pair share dengan media CD pembelajaran juga diamati dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.  

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I dalam proses pembelajaran 

dipsparkan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.2 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas V Siklus I 

No Indikator 

Skala Penilaian 
 

Jumlah 

skor 

 

Rata-

rata 

skor 

1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa menerima 

pelajaran (emotional 

activities) 

- 40 - - 80 2 

2. Keterlibatan siswa 

mengikuti pembelajaran 

(mental dan oral 

activities) 

- 27 13 - 93 2,32 

3. Terampil mengemukakan 

ide (Think) (emotional 

activities, oral activities, 

and writing activities) 

- 34 6 - 86 2,15 

4. Kemampuan siswa 

berdiskusi secara 

berpasangan 

(Pair)(emotional activities, 

mental activities, writing 

activities, and oral 

activities) 

- 29 11 - 91 2,27 

5. Kemampuan siswa 

mempresentasikan hasil 

kelompok (Share)(oral 

activities, mental 

acitVities, visual activities) 

- 26 14 - 91 2,27 

6. Kemampuan siswa dalam 

menyimak CD 

pembelajaran (listening 

activities, oral activities, 

mental activities, visual 

activities) 

- 27 13 - 90 2,25 

7. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

(visual activities, mental 

activities) 

- 23 17 - 88 2,2 

JUMLAH SKOR 619 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 15,7 

KUALIFIKASI CUKUP 
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Klasifikasi kategori nilai untuk lembar aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut. 

 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator aktivitas siswa sebagai 

berikut. 

Skor Nilai Ketuntasan 

3,26 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik Tuntas 

2,6 ≤ skor < 3,26 Baik Tuntas 

1,76  ≤ skor < 2,5 Cukup Tidak Tuntas 

1 ≤ skor < 1,75 Kurang Tidak Tuntas 

                                              (Kreatif Jurnal Kependidikan Dasar, 2011: 321) 

Berdasarkan tabel hasil pengamatan aktivitas siswa pada kelas V siklus I 

sebanyak 40 siswa di atas menunjukkan jumlah rata-rata skor 15,7 dengan 

kategori cukup. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pada indikator Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional activities) 

diperoleh rata-rata skor 2 dengan kategori cukup. Sebagian besar siswa 

sudah datang tepat waktu dan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, 

berdoa sebelum pembelajaran dimulai, namun masih ada beberapa siswa 

yang tidak menyiapkan alat yang digunakan untuk belajar dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru. 

b. Pada indikator Keterlibatan siswa mengikuti pembelajaran (mental dan oral 

activities) diperoleh rata-rata skor 2,32 dengan kategori cukup. Hal tersebut 

Skor Nilai Ketuntasan 

23 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas  

17,5 ≤ skor < 23 Baik Tuntas  

12 ≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas  

7 ≤ skor < 12 Kurang Tidak tuntas  
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ditunjukkan dengan siswa mengikuti dari awal sampai akhir pelajaran, 

terlibat mencari informasi yang akan dipelajari, namun masih terdapat siswa 

yang belum membangun makna berdasarkan apa yang sudah diketahui. 

c. Pada indikator Terampil mengemukakan ide (Think) (emotional activities, 

oral activities, and writing activities) diperoleh rata-rata skor 2,15 dengan 

kategori cukup ditunjukkan dengan siswa menuliskan ide sesuai dengan CD 

pembelajaran yang diamati, siswa dapat meulis ide dengan kalimat yang 

sederhana, namun masih terdapat siswa yang belum menuliskan ide 

gagasannya sesuai waktu yang ditentukan.  

d. Pada indikator Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan 

(Pair)(emotional activities, mental activities, writing activities, and oral 

activities)  diperoleh rata-rata skor 2,27 dengan kategori cukup ditunjukkan 

dengan siswa berpasangan dengan teman satu meja, serta siswa bertukar ide 

dan pendapat dalam mengerjakan soal namun diskusi siswa masih belum 

sesuai dengan waktu yang ditentukan.  

e. Pada indikator Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok 

(Share)(oral activities, mental acitVities, visual activities) diperoleh  rata-

rata skor 2,27 dengan kategori cukup ditunjukkan dengan siswa berani maju 

ke depan kelas dan menjelaskan jawaban hasil diskusi, namun siswa belum 

memberi respon pada tanggapan yang muncul. 

f. Pada indikator Kemampuan siswa dalam menyimak CD pembelajaran 

(listening activities, oral activities, mental activities, visual activities) 

diperoleh rata-rata skor  2,25 dengan kategori cukup.  Sebagian besar siswa 
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mampu menyebutkan tema CD pembelajaran dan menyebutkan tokoh-tokoh 

dalam CD pembelajaran, namun ada beberapa yang siswa yang belum 

memahami dan menjelaskan isi CD pembelajaran. 

g. Pada indikator Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi (visual 

activities, mental activities) dengan diperoleh skor 2,2 dengan kategori 

cukup. Siswa mampu mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang 

ditentukan dan mengumpulkan soal evaluasi dengan tepat waktu, namun ada 

beberapa siswa yang belum mengerjakan soal evaluasi dengan tenang. 

Diagram  4.2 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas V Siklus I 

 

6) Hasil Belajar Siswa dalam Pelaksanaan Siklus I 

Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes individu dalam pembelajaran 

IPS melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran. Jumlah siswa 

yang mengikuti tes siklus I berjumlah 40 siswa. Tes pada siklus I dilakukan 

dengan cara mengerjakan soal evaluasi pada materi peristiwa rengasdenglok. 

Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi peristiwa rengasdenglok melalui model 
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think pair share dengan media CD pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut.  

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Siswa Kelas V Siklus I 

No. Keterangan   Skor 

1. Rata-Rata Kelas 68,35 

2. Nilai Tertinggi 94 

3. Nilai Terendah 40 

4. Siswa Memenuhi KKM 25 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 15 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 62,50% 

 

Berdasarkan  tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

siswa secara klasikal pada siklus I sebesar 62,50% dengan perolehan nilai 

tertinggi 94 dan nilai terendah 40 Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 25 siswa 

dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 15 siswa dengan pencapaian 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 62,50% dalam kategori baik berdasarkan Aqib 

(2010:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran pada siklus I dipsparkan dalam tabel distribusi 

nilai sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas V Siklus I 

No Kategori 

Rentang 

Nilai Frekuensi Persentase 

1 Tidak Tuntas 30-39 0 0,00 

2 Tidak Tuntas 40-55 4 10% 

3 Tidak Tuntas 56-63 11 27,5% 

4 Tuntas 64-79 18 45% 

5 Tuntas 80-100 7 17,5% 

                         Jumlah                                             40 100 % 

 

Berdasarkan  tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang pada rentang nilai 40-55 

berkisar sebesar 10% atau sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai pada rentangan 

tersebut. Sedangkan pada rentang 56-63 berkisar sebesar 27,5% atau sebanyak 11 

siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Pada rentangan nilai 

tersebut siswa dikategorikan belum tuntas karena Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 64. Pada siklus I ini siswa yang belum 

mencapai ketuntasan adalah sebanyak 15 siswa. Kemudian, pada rentang 64-79 

berkisar sebesar 45% atau sebanyak 18 siswa dan pada rentang 80-100 yang 

berkisar sebesar 17,5% atau sebanyak 7 siswa dikategorikan tuntas karena telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 

64. 
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Diagram 4.3 Perbandingan Ketuntasan Klasikal pada Data Awal 

dengan Siklus I 

Pada diagram 4.3. merupakan perbandingan ketuntasan klasikal pada data 

awal dengan siklus I yang menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan klasikal 

pada pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang. Atau dengan 

kata lain, pembelajaran dengan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Terbukti bahwa siklus I, 

jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 

62,50% atau sebanyak 25 siswa dari 40 siswa sedangkan pada data awal yang 

diperoleh jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

hanya sebanyak 20 siswa.  

Dengan perolehan hasil belajar seperti di atas, peneliti masih perlu 

melakukan penelitian tindakan untuk siklus selanjutnya. Dikarenakan dari 40 

siswa yang memperoleh nilai yang mencapai ketuntasan hanya sebanyak 25 siswa 
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atau sebesar 62,50% sehingga belum mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan yaitu ketuntasan klasikal mencapai 75%. 

7) Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model problem think pair share dengan media CD pembelajaran perlu 

dianalisis kembali bersama kolaborator (observer) sebagai bahan pertimbangan 

untuk memperbaiki pembelajaran siklus II. 

Adapun refleksinya sebagai berikut :  

1. Keterampilan Guru 

1) Dalam kegiatan pendahuluan masih disampaikan secara terbalik dan 

belum sesuai dengan urutan, bahkan belum menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Dalam menindaklanjuti hasil diskusi guru belum mengajak siswa untuk 

ikut serta menyumbangkan gagasan  mereka. 

3) Dalam pengelolaan waktu belum sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang telah dibuat. 

4) Guru masih kurang tegas dan jelas dalam pembelajaran sehingga 

suasana belajar masih belum kondusif.  

5) Perhatian guru terhadap siswa dalam pembelajaran melalui model 

pembelajaran think pair share dengan media CD pembelajaran perlu 

ditingkatkan, karena guru masih terpusat pada beberapa siswa dan guru 

belum memberikan motivasi dan penguatan secara menyeluruh. 
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2. Aktivitas Siswa 

1) Siswa kurang memperhatikan penjelasan dari guru sehingga dalam 

mengerjakan tugas kelompok masih banyak siswa yang bertanya. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran 

perlu diperbaiki dengan melanjutkan ke siklus II dikarenakan indikator 

keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, hal-hal yang 

perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan berikutnya adalah : 

1) Guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

tidak boleh terbalik dalam urutan kegiatan pendahuluan. 

2) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir mandiri saat 

memberikan pertanyaan kepada mereka. 

3) Pengelolaan waktu pembelajaran harus sesuai dengan rencana 

pembalajaran yang telah direncanakan. 

4) Dalam menindaklanjuti hasil diskusi guru mengajak siswa untuk ikut serta 

dalam menyumbangkan pendapat/ gagasan  mereka. 

5) Perhatian guru terhadap siswa dalam pembelajaran melalui model 

pembelajaran think pair share dengan media CD pembelajaran perlu 

ditingkatkan dengan memberikan motivasi dan penguatan kepada semua 

siswa. 

6) Dalam menjelaskan materi guru lebih memperjelas intonasinya. 
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4.1.3.  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013. 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dengan model pembelajaran think pair share 

dengan media CD pembelajaran pada pembelajaran IPS dengan materi peristiwa 

perumusan teks proklamasi. Hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan 

tindakan pada siklus II ini akan dipaparkan sebagai berikut : 

1) Perencanaan Siklus II 

Sebelum melaksanakan tindakan siklus II perlu adanya perencanaan 

terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan dapat berjalan dengan 

lancar sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan dalam tindakan siklus II 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, materi, 

Lembar Kerja Peserta Didik, Kisi-kisi soal evaluasi, lembar penilaian 

dengan menggunakan model think pair share pada Kompetensi Dasar 

menghargai peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan indonesia dan pada indikator menceritakan peristiwa 

perumusan teks proklamasi dan menceritakan peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan indonesia. 

2. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran dengan menampilkan CD 

pembelajaran tentang peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

indonesia. 

3. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 
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4. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

2) Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan model think pair share dengan media CD 

pembelajaran. Pertemuan siklus II dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal  : Jumat, 3 Mei 2013 

Pokok Bahasan : Peristiwa perumusan teks proklamasi 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu   : 3 jam pelajaran ( 3 x 35 menit ) 

Kegiatan pada pertemuan siklus II ini meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

1. Pendahuluan (± 20 menit) 

Pembelajaran dimulai dengan memberi salam kepada siswa. Kemudian 

guru melakukan pengkondisian kelas dengan meminta siswa untuk merapikan 

meja dan kursi, duduk yang rapi, tenang, mengabsen siswa,  serta menyiapkan 

buku IPS yang akan dipelajari kemudian siswa didipersilahkan berdoa untuk 

mengawali kegiatan pembelajaran. Supaya siswa lebih semangat dalam mengikuti 

pembelajaran, guru memberikan motivasi berupa tujuan yang akan tercapai 

setelah kegiatan pembelajaran selesai. Selanjutnya, guru memberi acuan dengan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari, guru melakukan apersepsi 

“Pernahkah kalian mendengar perumusan teks proklamasi? Coba sekarang 

sebutkan tanggal berapa perumusan teks proklamasi!”, selanjutnya guru 
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mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi pelajaran yaitu peristiwa 

perumusan teks proklamasi. 

2. Kegiatan Inti (± 55 menit) 

Pada kegiatan inti dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi dengan penjelasan proses pembelajaran sebagai berikut : 

Pada tahap eksplorasi siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan 

seksama penjelasan guru tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian siswa 

mencari tahu lebih dalam tentang perumusan teks proklamasi dengan menyimak 

CD pembelajaran tentang peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-

detik proklamasi yang diputar oleh guru di depan kelas. Siswa sangat antusias 

dalam menyimak CD pembelajaran yang ditampilkan guru. Setelah siswa 

menyimak CD pembelajaran, siswa diberikan lembar pengamatan CD 

pembelajaran. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian 

lembar pengamatan CD pembelajaran peristiwa perumusan teks proklamasi. 

Kemudian guru kembali menayangkan CD pembelajaran agar siswa lebih 

memahami isi materi yang disampaikan. Siswa berpikir sendiri mengisi lembar 

pengamatan CD pembelajaran dengan menyimak CD pembelajaran yang diputar 

oleh guru (Think). 

Pada tahap elaborasi setelah siswa mengerjakan lembar pengamatan secara 

individu, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk membentuk kelompok 

dan memikirkan jawaban lembar pengamatan CD yang paling tepat dan siswa 

menuliskan hasil pemikiran kelompok pada lembar pengamatan (Pair). Setelah 

selesai mengerjakan siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (Share). 



125 
 

 

 

Ada beberapa kelompok yang mempersentasikan hasil diskusi mereka ke depan 

kelas diantaranya yaitu kelompok wahyu, maylani, fina, dan milati. Kemudian 

kelompok lain ada yang memberikan tanggapan mengenai jawaban yang 

dipersentasikan. Namun pada saat selesai mempersentasikan hasil diskusi 

kelompok beberapa siswa sedikit gaduh dan ada beberapa yang meminta ijin ke 

belakang yang membuat situasi kurang kondusif. 

Setelah siswa kembali ketempat duduk masing-masing guru memberikan 

konfirmasi dan tanggapan mengenai presentasi dan hasil diskusi siswa. Guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti siswa, ada beberapa siswa yang bertanya mengenai peristiwa 

perumusan teks proklamasi. Dalam kegiatan akhir siswa bersama guru 

menyimpulkan materi pembelajaran serta memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya kembali apabila di dalam penyampaian materi masih kurang jelas. 

Siswa bersama guru mengulas kembali pelajaran yang baru saja disampaikan dan 

membuat ringkasan pada buku catatan masing-masing siswa. Setelah semua 

selesai membuat ringkasan, guru meminta siswa memasukkan semua buku 

dimasukkan kedalam tas dan guru mengukur kemampuan siswa dengan 

mengadakan evaluasi serta guru melakukan tindak lanjut. 

3) Observasi  

Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian dilakukan 

secara langsung oleh satu observer pada saat proses pembelajaran IPS melalui 

model think pair share dengan media CD pembelajaran. Kegiatan yang diamati 

meliputi : (1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model think 
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pair share dengan media CD pembelajaran; (2) Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media CD 

pembelajaran; dan (3) Hasil belajar siswa melalui model think  pair share dengan 

media CD pembelajaran. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan untuk 

dianalisa dan dilakukan refleksi. 

4) Keterampilan Guru dalam Pelaksanaan Siklus II 

Hasil dari pengamatan observer dengan 8 kriteria penilaian keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS dengan materi peristiwa rengassdenglok melalui 

model pembelajaran think pair share dengan media CD pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

a. Keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4, guru sudah 

memberikan apersepsi, sudah menyampakaikan tujuan sudah mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari sebelum 

memulai pelajaran dan sudah memberi motivasi pada siswa. 

b. Keterampilan menjelaskan memperoleh skor 3, guru sudah menggunakan 

bahasa indonesia dengan baik dan benar saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, guru sudah memberikan penjelasan materi sesuai dengan 

materi pelajaran, guru sudah menekankan pada materi yang penting. 

Namun guru belum menggunakan kata/istilah yang mudah dipshami siswa. 

c. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar memperoleh skor 3, guru 

sudah menggunakan suara yang cukup jelas dan keras, posisi guru saat 

menerangkan sudah bervariasi ( tidak terpaku pada satu tempat ), Ada 
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variasi kegiatan dalam kelas (klasikal, kelompok dan individu). Namun 

guru belum menggunakan penghargaan berupa reward. 

d. Keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 4, guru dapat 

mengkondisikan kelas dengan baik, guru dapat menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan bagi siswa, serta guru dapat melibatkan siswa 

secara optimal dalam pembelajaran dan memilih siswa untuk maju ke 

depan kelas mempersentasikan jawaban dari soal yang diberikan guru. 

e. Keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 3, guru dapat 

memberikan penguatan dalam bentuk verbal (lisan), penguatan 

disampaikan dengan bahasa yang singkat dan jelas, serta guru telah 

memberi penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan namun guru 

belum memberikan penguatan diberikan dalam bentuk non verbal 

(gerakan, pendekatan, symbol/benda). 

f. Keterampilan menggunakan model Think pair share memperoleh skor 2, 

guru mampu memaparkan materi untuk memancing minat siswa dan 

penekanan pada meteri yang penting, namun guru belum menggunakan 

bahasa yang tepat dan kurang dalam pengkondisian kelas. 

g. Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran memperoleh skor 3, 

penggunaan media sudah sesuai dengan materi yang disampaikan, 

penggunaan media sudah sesuai dengan waktu yang tersedia dan 

pemasangan media dapat terlihat jelas oleh peserta didik, namun kejelasan 

gambar dan suara pada media masih kurang. 
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h. Keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 4, guru sudah menarik 

kesimpulan dalam mengakhiri pelajaran, melakukan penilaian terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan serta menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, serta sudah memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa. 

Tabel 4.5 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

No. Indikator Keterampilan Guru Skor 

1. Keterampilan membuka pelajaran 4 

2. Keterampilan menjelaskan 3 

3. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 3 

4. Keterampilan mengelola kelas 4 

5. Keterampilan memberikan penguatan 3 

6. Keterampilan menggunakan model Think pair share 3 

7. Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran 3 

8. Keterampilan menutup pelajaran 4 

JUMLAH  27 

KUALIFIKASI BAIK 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar keterampilan guru adalah sebagai 

berikut. 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, ada  aspek keterampilan guru yang diamati 

dengan pencapaian skor 27 dengan mengacu pengolahan data skor menurut 

Herrhyanto (2007: 5.3-5.4) pada tabel deskriptif keterampilan guru, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru siklus II masuk dalam kategori baik. 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

27,25  ≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

20 ≤ skor ≤ 27,25 Baik B 

13,75 ≤ skor ≤20 Cukup C 

8 ≤ skor ≤ 13,75 Kurang D 
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Sesuai dengan hasil pengamatan keterampilan guru secara keseluruhan 

dalam pembelajaran IPS menunjukkan bahwa guru sudah baik dalam mengelola 

pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah 

disusun dalam rencana pembelajaran. 

Diagram 4.4                                                                           

 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

 

Berdasarkan diagram 4.4 keterampilan guru pada siklus II meningkat 

dibandingkan siklus I. Hasil dari keterampilan guru meningkat sebanyak 2 

berdasarkan jumlah skor pada siklus I yaitu 25 dalam kategori baik sedangkan 

pada siklus II yaitu 27 dalam kategori baik. Hasil peningkatan tersebut dapat 

dilihat pada diagram 4.5.  
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Diagram 4.5                                                                    

Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

 

5)  Aktivitas Siswa dalam Pelaksanaan Siklus II 

Pada siklus II, selain mengobservasi keterampilan guru, setiap kejadian, 

perilaku, dan perubahan pada siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

think pair share dengan media CD pembelajaran juga diamati dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa.  

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II dalam proses 

pembelajaran dipaparkan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.6 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas V Siklus II 

No Indikator 

Skala Penilaian 
 

Jumlah 

skor 

 

Rata-

rata 

skor 

1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa menerima 

pelajaran (emotional 

activities) 

- 12 19 9 117 2,9 

2. Keterlibatan siswa 

mengikuti pembelajaran 

(mental dan oral 

activities) 

- 19 20 1 102 2,55 

3. Terampil mengemukakan 

ide (Think) (emotional 

activities, oral activities, 

and writing activities) 

- 20 18 2 102 2,55 

4. Kemampuan siswa 

berdiskusi secara 

berpasangan 

(Pair)(emotional activities, 

mental activities, writing 

activities, and oral 

activities) 

- 19 15 6 107 2,6 

5. Kemampuan siswa 

mempresentasikan hasil 

kelompok (Share)(oral 

activities, mental 

acitVities, visual activities) 

- 19 19 2 103 2,57 

6. Kemampuan siswa dalam 

menyimak CD 

pembelajaran (listening 

activities, oral activities, 

mental activities, visual 

activities) 

- 22 16 2 100 2,5 

7. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

(visual activities, mental 

activities) 

- 24 15 1 97 2,4 

JUMLAH SKOR 728 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 18,2 

KUALIFIKASI BAIK 
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Klasifikasi kategori nilai untuk lembar aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator aktivitas siswa sebagai 

berikut. 

Skor Nilai Ketuntasan 

3,26 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik Tuntas 

2,6 ≤ skor < 3,26 Baik Tuntas 

1,76  ≤ skor < 2,5 Cukup Tidak Tuntas 

1 ≤ skor < 1,75 Kurang Tidak Tuntas 

                                                 (Kreatif Jurnal Kependidikan Dasar, 2011: 321) 

Berdasarkan tabel hasil pengamatan aktivitas siswa pada kelas V siklus II 

sebanyak 40 siswa di atas menunjukkan jumlah rata-rata skor 18,2 dengan 

kategori baik. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pada indikator Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional activities) 

diperoleh rata-rata skor 2,9 dengan kategori baik. Sebagian besar siswa 

sudah datang tepat waktu dan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, 

berdoa sebelum pembelajaran dimulai, siswa menyiapkan alat yang 

digunakan untuk belajar, namun masih ada siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan guru. 

b) Pada indikator Keterlibatan siswa mengikuti pembelajaran (mental dan oral 

activities) diperoleh rata-rata skor 2,55 dengan kategori cukup. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan siswa mengikuti dari awal sampai akhir pelajaran, 

Skor Nilai Ketuntasan 

23 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas  

17,5 ≤ skor < 23 Baik Tuntas  

12 ≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas  

7 ≤ skor < 12 Kurang Tidak tuntas  
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terlibat mencari informasi yang akan dipelajari, namun masih terdapat siswa 

yang belum membangun makna berdasarkan apa yang sudah diketahui. 

c) Pada indikator Terampil mengemukakan ide (Think) (emotional activities, 

oral activities, and writing activities) diperoleh rata-rata skor 2,55 dengan 

kategori cukup ditunjukkan dengan siswa menuliskan ide sesuai dengan CD 

pembelajaran yang diamati, siswa dapat menulis ide dengan kalimat yang 

sederhana, namun masih terdapat siswa yang belum menuliskan ide 

gagasannya sesuai waktu yang ditentukan.  

d) Pada indikator Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan 

(Pair)(emotional activities, mental activities, writing activities, and oral 

activities)  diperoleh rata-rata skor 2,6 dengan kategori baik ditunjukkan 

dengan siswa berpasangan dengan teman satu meja, serta siswa bertukar ide 

dan berpendapat dalam mengerjakan soal serta menuliskan pendapat mereka 

dalam lembar pengamatan CD namun diskusi siswa masih belum sesuai 

dengan waktu yang ditentukan.  

e) Pada indikator Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok 

(Share)(oral activities, mental acitVities, visual activities) diperoleh  rata-

rata skor 2,57 dengan kategori cukup ditunjukkan dengan siswa berani maju 

ke depan kelas dan menjelaskan jawaban hasil diskusi, namun siswa belum 

memberi respon pada tanggapan yang muncul. 

f) Pada indikator Kemampuan siswa dalam menyimak CD pembelajaran 

(listening activities, oral activities, mental activities, visual activities) 

diperoleh rata-rata skor  2,5 dengan kategori cukup.  Sebagian besar siswa 
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mampu menyebutkan tema CD pembelajaran dan menyebutkan tokoh-tokoh 

dalam CD pembelajaran, namun ada beberapa yang siswa yang belum 

memahami dan menjelaskan isi CD pembelajaran. 

g) Pada indikator Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi (visual 

activities, mental activities) dengan diperoleh skor 2,4 dengan kategori 

cukup. Siswa mampu mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang 

ditentukan dan mengumpulkan soal evaluasi dengan tepat waktu, namun ada 

beberapa siswa yang belum mengerjakan soal evaluasi dengan tenang. 

Diagram  4.6 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas V Siklus II 

 

Berdasarkan diagram 4.6 aktivitas siswa mengalami peningkatan pada 

siklus II dibandingkan siklus I. Hasil aktivitas siswa pada siklus I yaitu 15,7 

dengan kategori cukup sedangkan siklus II yaitu 18,2 dengan kategori baik, 

sehingga aktivitas siswa mengalami peningkatan sebanyak 2,5 Peningkatan 

aktivitas pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada diagram 4.7. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Aktivitas 
1

Aktivitas 
2

Aktivitas 
3

Aktivitas 
4

Aktivitas 
5

Aktivitas 
6

Aktivitas 
7

2,9 2.55 2.55 2.6 2.57 2.5 2.4



135 
 

 

 

Diagram 4.7 

Peningkatan Aktivitas Siswa Kelas V Siklus I dan Siklus II 

 

6) Hasil Belajar Siswa dalam Pelaksanaan Siklus II 

Hasil tes pada siklus II merupakan hasil tes individu dalam pembelajaran 

IPS melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran. Jumlah siswa 

yang mengikuti tes siklus II berjumlah 40 siswa. Tes pada siklus II dilakukan 

dengan cara mengerjakan soal evaluasi pada materi peristiwa perumusan teks 

proklamasi. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi perumusan teks proklamasi 

melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran dapat dilihat pada 

tabel 4.7 berikut.  

Tabel 4.7 

Data Hasil Belajar Siswa Kelas V Siklus II 

No. Keterangan   Skor 

1. Rata-Rata Kelas 76,8 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 53 

4. Siswa Memenuhi KKM 29 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 11 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 70% 
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Berdasarkan  tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

siswa secara klasikal pada siklus II sebesar 70% dengan perolehan nilai tertinggi 

100 dan nilai terendah 53, Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 29 siswa dan 

yang belum memenuhi KKM sebanyak 11 siswa dengan pencapaian ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 70% dalam kategori baik berdasarkan Aqib (2010:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran pada siklus II dipsparkan dalam tabel distribusi 

nilai sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas V Siklus II 

No 
Kategori 

Rentang 

Nilai Frekuensi Persentase 

1 Tidak Tuntas 30-39 0 0,00 

2 Tidak Tuntas 40-55 1 2,5% 

3 Tidak Tuntas 56-63 11 27,5% 

4 Tuntas 64-79 9 22,5% 

5 Tuntas 80-100 19 47,5% 

                         Jumlah                                             40 100 % 

 

Berdasarkan  tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang pada rentang nilai 40-55 

berkisar sebesar 2,5% atau sebanyak 1 siswa mendapatkan nilai pada rentangan 

tersebut. Sedangkan pada rentang 56-63 berkisar sebesar 27,5% atau sebanyak 11 

siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Pada rentangan nilai 

tersebut siswa dikategorikan belum tuntas karena Kriteria Ketuntasan Minimal 
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(KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 64. Pada siklus II ini siswa yang belum 

mencapai ketuntasan adalah sebanyak 12 siswa. Kemudian, pada rentang 64-79 

berkisar sebesar 22,5% atau sebanyak 9 siswa dan pada rentang 80-100 yang 

berkisar sebesar 47,5% atau sebanyak19 siswa dikategorikan tuntas karena telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 

64. 

Apabila melihat data pada perolehan pada siklus I, tentu saja siklus II ini 

mengalami peningkatan. Dibuktikan dengan meningkatnya persentase ketuntasan 

klasikal yang pada siklus I hanya sebesar 62,50% atau sebanyak 25 siswa yang 

mencapai KKM, pada siklus II diperoleh sebesar 70% atau 28 siswa yang sudah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Selain itu, persebaran data juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I, frekuensi siswa paling banyak adalah pada 

rentangan 64-79, ada 18 siswa yang berada pada rentangan tersebut. Kemudian, 

pada siklus II frekuensi paling banyak adalah pada rentangan nilai 80-100. 

Rentangan tersebut diperoleh jumlah siswa sebanyak 19 siswa. Selain itu, 

rentangan tersebut berada di atas rata-rata kelas yang diperoleh pada siklus II 

yaitu 76,8. Untuk melihat peningkatan yang terjadi akan dijabarkan pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.9 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa antara Siklus I dengan Siklus IISiklus 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa siklus I ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa sebesar 62,50% dan siklus II ketuntasan klasikal hasil belajar siswa sebesar 

70%. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar pada 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan CD pembelajaran pada 

siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang mengalami ketuntasan sebanyak 

7,5%. Bentuk peningkatan tersebut akan diperjelas lagi dengan diagram 4.8 

berikut ini. 

 

Diagram 4.8 

Peningkatan ketuntasan klasikal siklus I dan Siklus II 
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7) Refleksi Siklus II 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa hasil 

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

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan CD pembelajaran perlu 

dianalisis kembali sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran 

siklus III. 

Adapun refleksinya adalah sebagai berikut : 

1. Ketrampilan Guru 

1) Keterampilan guru dalam mengajar meningkat, dimana guru sudah 

melakukan apersepsi dengan baik, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan sudah berkaitan dengan materi yang akan disampaikan, 

namun guru harus lebih jelas dan tegas dalam memberikan instruksi 

kepada siswa. 

2) Guru belum maksimal dalam menuntun siswa menemukan sendiri 

jawaban yang benar. 

3) Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat, dimana siswa lebih 

dapat dikondisikan pada saat awal pembelajaran, meskipun masih ada 

beberapa anak yang belum siap untuk menerima pelajaran.  

4) Pada saat kegiatan diskusi, siswa sudah berusaha untuk memahami 

dan mencari pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan 

dengan baik dan benar namun masih ada siswa yang bergurau dan 

tidak ikut berdiskusi dengan kelompoknya. 
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2. Aktivitas Siswa 

1) Sebagian siswa tidak mendengarkan/ memperhatikan siswa yang 

sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompok siswa lain. 

3. Hasil Belajar  

1) Hasil belajar siswa pada siklus II meningkat dibandingkan dengan 

hasil belajar siswa pada siklus I. 

2) Hasil belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar 

siswa adalah 70% dan rata-rata nilai siswa 76,8. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan CD pembelajaran perlu 

diperbaiki dengan melanjutkan ke siklus III karena indikator keberhasilan belum 

terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperbaiki dan 

diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan berikutnya adalah: 

1) Guru harus lebih jelas dan tegas dalam memberikan instruksi dan penjelasan 

secara maksimal. 

2) Guru harus berusaha semaksimal mungkin dalam menuntun siswa 

menemukan sendiri jawaban yang benar 

3) Guru harus dapat meningkatkan pengelolaan kelas agar dapat 

mengkondisikan siswa pada saat awal pembelajaran sehingga siswa siap 

untuk menerima pelajaran dan juga tidak ada siswa yang bergurau sendiri saat 

diskusi berlangsung. 
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4) Guru harus memperhatikan pengelolaan waktu agar sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dirancang sehingga pembelajaran dapat efektif. 

4.1.4.  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi siklus II, maka peneliti bersama 

observer melakukan identifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahan 

masalah untuk memperbaiki RPP dan langkah-langkah pembelajaran, serta 

instrumen-instrumen penelitian. 

1) Perencanaan Siklus III 

Sebelum melaksanakan tindakan siklus III perlu adanya perencanaan 

terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan dapat berjalan dengan 

lancar sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan dalam tindakan siklus III 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan 

ajar,materi,lembar Kerja Peserta Didik, Kisi-kisi soal evaluasi, lembar 

penilaian dengan menggunakan model think pair share pada Kompetensi 

Dasar menghargai peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan indonesia dan pada indikator membuat ringkasan tentang 

peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan menyebutkan 

contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi. 

2. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran dengan menampilkan CD 

pembelajaran tentang cara menghargai jasa tokoh-tokoh dalam 

peristiwa proklamasi. 
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3. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

4. Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

2) Pelaksanaan Sikklus III 

Pelaksanaan siklus III merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan model think pair share dengan CD pembelajaran. 

Pertemuan siklus III dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal  :  Jumat, 10 Mei 2013 

Pokok Bahasan : peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa 

proklamasi  

Kelas/Semester : V/2 

Waktu  : 3 jam pelajaran ( 3 x 35 menit ) 

Kegiatan pada pertemuan siklus III ini meliputi kegiatan pendahuluan, inti, 

dan penutup dengan rincian sebagai berikut. 

1. Pendahuluan (± 20 menit) 

Pembelajaran dimulai dengan memberi salam kepada siswa. Kemudian 

guru melakukan pengkondisian kelas dengan meminta siswa untuk merapikan 

meja dan kursi, duduk yang rapi, tenang, mengabsen siswa,  serta menyiapkan 

buku IPS yang akan dipelajari kemudian siswa didipersilahkan berdoa untuk 

mengawali kegiatan pembelajaran. Supaya siswa lebih semangat dalam mengikuti 

pembelajaran, guru memberikan motivasi berupa tujuan yang akan tercapai 

setelah kegiatan pembelajaran selesai dan yel-yel. Selanjutnya, guru memberi 

acuan dengan menyampaikan materi yang akan dipelajari, guru melakukan 
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apersepsi “Dari materi sebelumnya, kalian pasti sudah tahu tokoh-tokoh dalam 

perumusan teks proklamasi. Coba sekarang sebutkan salah satunya dan bagaimana 

cara kita menghargai jasa para tokoh tersebut?”, selanjutnya guru mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi pelajaran yaitu peran tokoh-tokoh penting 

dalam peristiwa proklamasi dan menyebutkan contoh sikap menghargai jasa 

tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi. 

2. Kegiatan Inti (± 55 menit) 

Pada kegiatan inti dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi dengan penjelasan proses pembelajaran sebagai berikut : 

Pada tahap eksplorasi siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan 

seksama penjelasan guru tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian siswa 

mencari tahu lebih dalam tentang yaitu peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa 

proklamasi dan menyebutkan contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh dalam 

peristiwa proklamasi dengan menyimak CD pembelajaran tentang peran 

tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan menyebutkan contoh 

sikap menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi yang diputar 

oleh guru di depan kelas. Siswa sangat antusias dalam menyimak CD 

pembelajaran yang ditampilkan guru. Setelah siswa menyimak CD pembelajaran, 

siswa diberikan lembar pengamatan CD pembelajaran. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang cara pengisian lembar pengamatan CD pembelajaran 

peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan menyebutkan contoh 

sikap menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi. Kemudian guru 

kembali menayangkan CD pembelajaran agar siswa lebih memahami isi materi 
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yang disampaikan. Siswa berpikir sendiri mengisi lembar pengamatan CD 

pembelajaran dengan menyimak CD pembelajaran yang diputar oleh guru 

(Think). 

Pada tahap elaborasi setelah siswa mengerjakan lembar pengamatan secara 

individu, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk membentuk kelompok 

dan memikirkan jawaban lembar pengamatan CD yang paling tepat dan siswa 

menuliskan hasil pemikiran kelompok pada lembar pengamatan (Pair). Setelah 

selesai mengerjakan siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (Share). 

Ada beberapa kelompok yang mempersentasikan hasil diskusi mereka ke depan 

kelas. Ada beberapa kelompok lain yang memberikan tanggapan mengenai 

jawaban yang dipersentasikan. 

Setelah siswa kembali ketempat duduk masing-masing guru memberikan 

konfirmasi dan tanggapan mengenai presentasi dan hasil diskusi siswa. Guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti siswa, ada beberapa siswa yang bertanya mengenai peran tokoh-tokoh 

penting dalam peristiwa proklamasi dan menyebutkan contoh sikap menghargai 

jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi. Dalam kegiatan akhir siswa 

bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran serta memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya kembali apabila di dalam penyampaian materi masih 

kurang jelas. Siswa bersama guru mengulas kembali pelajaran yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan pada buku catatan masing-masing siswa. 

Setelah semua selesai membuat ringkasan, guru meminta siswa memasukkan 

semua buku dimasukkan kedalam tas dan guru mengukur kemampuan siswa 
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dengan mengadakan evaluasi secara individu serta guru melakukan tindak 

lanjut. 

3) Observasi  

Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian dilakukan 

secara langsung oleh satu observer pada saat proses pembelajaran IPS melalui 

model think pair share dengan media CD pembelajaran. Kegiatan yang diamati 

meliputi : (1) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model think 

pair share dengan media CD pembelajaran; (2) Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media CD 

pembelajaran; dan (3) Hasil belajar siswa melalui model think  pair share dengan 

media CD pembelajaran. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan untuk 

dianalisa dan dilakukan refleksi. 

4) Keterampilan Guru dalam Pelaksanaan Siklus III 

Hasil dari pengamatan observer dengan 8 kriteria penilaian keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS dengan materi peristiwa rengassdenglok melalui 

model pembelajaran think pair share dengan media CD pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

a. Keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4, guru sudah 

memberikan apersepsi, sudah menyampakaikan tujuan sudah mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari sebelum 

memulai pelajaran dan sudah memberi motivasi pada siswa. 

b. Keterampilan menjelaskan memperoleh skor 4, guru sudah menggunakan 

bahasa indonesia dengan baik dan benar saat kegiatan pembelajaran 



146 
 

 

 

berlangsung, guru sudah memberikan penjelasan materi sesuai dengan 

materi pelajaran, guru sudah menekankan pada materi yang penting. Serta  

guru sudah menggunakan kata/istilah yang mudah dipshami siswa. 

c. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar memperoleh skor 4, guru 

sudah menggunakan suara yang cukup jelas dan keras, posisi guru saat 

menerangkan sudah bervariasi ( tidak terpaku pada satu tempat ), Ada 

variasi kegiatan dalam kelas (klasikal, kelompok dan individu). Serta  guru 

sudah menggunakan penghargaan berupa reward. 

d. Keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 4, guru dapat 

mengkondisikan kelas dengan baik, guru dapat menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan bagi siswa, serta guru dapat melibatkan siswa 

secara optimal dalam pembelajaran dan memilih siswa untuk maju ke 

depan kelas mempersentasikan jawaban dari soal yang diberikan guru. 

e. Keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 3, guru dapat 

memberikan penguatan dalam bentuk verbal (lisan), penguatan 

disampaikan dengan bahasa yang singkat dan jelas, serta guru telah 

memberi penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan namun guru 

belum memberikan penguatan diberikan dalam bentuk non verbal 

(gerakan, pendekatan, symbol/benda). 

f. Keterampilan menggunakan model Think pair share memperoleh skor 4, 

guru mampu memaparkan materi untuk memancing minat siswa dan 

penekanan pada meteri yang penting, guru sudah menggunakan bahasa 
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yang tepat dan kurang dalam pengkondisian kelas dan cara 

penngkondisian kelass untuk melaksanakan diskusi sudah baik. 

g. Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran memperoleh skor 3, 

penggunaan media sudah sesuai dengan materi yang disampaikan, 

penggunaan media sudah sesuai dengan waktu yang tersedia dan 

pemasangan media dapat terlihat jelas oleh peserta didik, namun kejelasan 

gambar dan suara pada media masih kurang. 

h. Keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 4, guru sudah menarik 

kesimpulan dalam mengakhiri pelajaran, melakukan penilaian terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan serta menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, serta sudah memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa. 

Tabel 4.10 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

No. Indikator Keterampilan Guru Skor 

1. Keterampilan membuka pelajaran 4 

2. Keterampilan menjelaskan 4 

3. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 4 

4. Keterampilan mengelola kelas 4 

5. Keterampilan memberikan penguatan 3 

6. Keterampilan menggunakan model Think pair 

share 

4 

7. Keterampilan menggunakan media CD 

Pembelajaran 

3 

8. Keterampilan menutup pelajaran 4 

JUMLAH  30 

KUALIFIKASI SANGAT 

BAIK 
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Klasifikasi kategori nilai untuk lembar keterampilan guru adalah sebagai 

berikut. 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, ada  aspek keterampilan guru yang diamati 

dengan pencapaian skor 30 dengan mengacu pengolahan data skor menurut 

Herrhyanto (2007: 5.3-5.4) pada tabel deskriptif keterampilan guru, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru siklus III masuk dalam kategori 

sangat baik. 

Sesuai dengan hasil pengamatan keterampilan guru secara keseluruhan 

dalam pembelajaran IPS menunjukkan bahwa guru sudah baik dalam mengelola 

pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah 

disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Diagram 4.9                                                                         

 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 
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Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

27,25  ≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

20 ≤ skor ≤ 27,25 Baik B 

13,75 ≤ skor ≤20 Cukup C 

8 ≤ skor ≤ 13,75 Kurang D 
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Berdasarkan diagram 4.9 keterampilan guru pada siklus III meningkat 

dibandingkan siklus II dan siklus I. Hasil dari keterampilan guru berdasarkan 

jumlah skor pada siklus I yaitu 25 dengan kategori baik sedangkan siklus II yaitu 

27 dengan kategori baik dan pada siklus III yaitu 30 dengan kategori sangat baik. 

Hasil peningkatan keterampilan guru pada siklus I, siklus II dan siklus III dapat 

dilihat pada diagram 4.10. 

Diagram 4.10                                                                        

  Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 

 

5) Aktivitas Siswa dalam Pelaksanaan Siklus III 

Pada siklus III, selain mengobservasi keterampilan guru, setiap kejadian, 

perilaku, dan perubahan pada siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

think pair share dengan media CD pembelajaran juga diamati dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus III dalam proses 

pembelajaran dipsparkan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.11 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas V Siklus III 

No Indikator 

Skala Penilaian 
 

Jumlah 

skor 

 

Rata-

rata 

skor 

1 2 3 4 

1. Kesiapan siswa menerima 

pelajaran (emotional 

activities) 

- 5 22 13 128 3,2 

2. Keterlibatan siswa 

mengikuti pembelajaran 

(mental dan oral 

activities) 

- - 29 11 131 3,27 

3. Terampil mengemukakan 

ide (Think) (emotional 

activities, oral activities, 

and writing activities) 

- 7 20 13 126 3,15 

4. Kemampuan siswa 

berdiskusi secara 

berpasangan 

(Pair)(emotional activities, 

mental activities, writing 

activities, and oral 

activities) 

- 5 23 12 127 3,17 

5. Kemampuan siswa 

mempresentasikan hasil 

kelompok (Share)(oral 

activities, mental 

acitVities, visual activities) 

- 3 25 12 129 3,22 

6. Kemampuan siswa dalam 

menyimak CD 

pembelajaran (listening 

activities, oral activities, 

mental activities, visual 

activities) 

- 3 19 18 135 3,37 

7. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

(visual activities, mental 

activities) 

- - 20 20 140 3,5 

JUMLAH SKOR 916 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 22,9 

KUALIFIKASI BAIK 
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Klasifikasi kategori nilai untuk lembar aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator aktivitas siswa sebagai 

berikut. 

Skor Nilai Ketuntasan 

3,26 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik Tuntas 

2,6 ≤ skor < 3,26 Baik Tuntas 

1,76  ≤ skor < 2,5 Cukup Tidak Tuntas 

1 ≤ skor < 1,75 Kurang Tidak Tuntas 

(Kreatif Jurnal Kependidikan Dasar, 2011: 321) 

Berdasarkan tabel hasil pengamatan aktivitas siswa pada kelas V siklus II 

sebanyak 40 siswa di atas menunjukkan jumlah rata-rata skor 22,9 dengan 

kategori baik. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pada indikator Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional activities) 

diperoleh rata-rata skor 3,2 dengan kategori baik. Sebagian besar siswa 

sudah datang tepat waktu dan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, 

berdoa sebelum pembelajaran dimulai, siswa menyiapkan alat yang 

digunakan untuk belajar, serta siswa sudah memperhatikan penjelasan guru. 

b) Pada indikator Keterlibatan siswa mengikuti pembelajaran (mental dan oral 

activities) diperoleh rata-rata skor 3,27 dengan kategori sangat baik. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan siswa mengikuti dari awal sampai akhir 

Skor Nilai Ketuntasan 

23 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas  

17,5 ≤ skor < 23 Baik Tuntas  

12 ≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas  

7 ≤ skor < 12 Kurang Tidak tuntas  
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pelajaran, terlibat mencari informasi yang akan dipelajari, serta siswa sudah 

membangun makna berdasarkan apa yang sudah diketahui. 

c) Pada indikator Terampil mengemukakan ide (Think) (emotional activities, 

oral activities, and writing activities) diperoleh rata-rata skor 3,15 dengan 

kategori baik ditunjukkan dengan siswa menuliskan ide sesuai dengan CD 

pembelajaran yang diamati, siswa dapat menulis ide dengan kalimat yang 

sederhana, siswa sudah menuliskan ide gagasannya sesuai waktu yang 

ditentukan.  

d) Pada indikator Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan 

(Pair)(emotional activities, mental activities, writing activities, and oral 

activities)  diperoleh rata-rata skor 3,17 dengan kategori baik ditunjukkan 

dengan siswa berpasangan dengan teman satu meja, serta siswa bertukar ide 

dan berpendapat dalam mengerjakan soal serta menuliskan pendapat mereka 

dalam lembar pengamatan CD namun diskusi siswa masih belum sesuai 

dengan waktu yang ditentukan.  

e) Pada indikator Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok 

(Share)(oral activities, mental acitVities, visual activities) diperoleh  rata-

rata skor 3,22 dengan kategori baik ditunjukkan dengan siswa berani maju 

ke depan kelas dan menjelaskan jawaban hasil diskusi, siswa telah memberi 

respon pada tanggapan yang muncul. 

f) Pada indikator Kemampuan siswa dalam menyimak CD pembelajaran 

(listening activities, oral activities, mental activities, visual activities) 

diperoleh rata-rata skor  3,37 dengan kategori sangat baik.  Sebagian besar 
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siswa mampu menyebutkan tema CD pembelajaran dan menyebutkan 

tokoh-tokoh dalam CD pembelajaran, seluruh siswa sudah memahami dan 

menjelaskan isi CD pembelajaran. 

g) Pada indikator Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi (visual 

activities, mental activities) dengan diperoleh skor 3,5 dengan kategori 

sangat baik. Siswa mampu mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang 

ditentukan dan mengumpulkan soal evaluasi dengan tepat waktu dan 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang. 

Diagram  4.11 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas V Siklus III 

 

Berdasarkan diagram 4.11 aktivitas siswa mengalami peningkatan pada 

siklus III dibandingkan siklus I. Hasil aktivitas siswa pada siklus I yaitu 15,7 

dengan kategori cukup sedangkan siklus II yaitu 18,2 dengan kategori baik, 

sedangkan siklus III yaitu 22,9 dengan nilai kategori baik, sehingga aktivitas 

siswa mengalami peningkatan sebanyak 7,2 dari siklus I.Peningkatan aktivitas 

pada siklus I,II dan III dapat dilihat pada diagram 4.12. 
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Diagram 4.12 

Peningkatan Aktivitas Siswa Kelas V Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

6) Hasil Belajar Siswa dalam Pelaksanaan Siklus III 

Hasil tes pada siklus III merupakan hasil tes individu dalam pembelajaran 

IPS melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran. Jumlah siswa 

yang mengikuti tes siklus III berjumlah 40 siswa. Tes pada siklus III dilakukan 

dengan cara mengerjakan soal evaluasi pada materi peristiwa perumusan teks 

proklamasi. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi perumusan teks proklamasi 

melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran dapat dilihat pada 

tabel 4.12 berikut.  

Tabel 4.12 

Data Hasil Belajar Siswa Kelas V Siklus III 

No. Keterangan   Skor 

1. Rata-Rata Kelas 79,07 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 50 

4. Siswa Memenuhi KKM 32 

5. Siswa Belum Memenuhi KKM 8 

6. Ketuntasan Belajar Klasikal 79% 
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Berdasarkan  tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

siswa secara klasikal pada siklus III sebesar 79% dengan perolehan nilai tertinggi 

100 dan nilai terendah 50, Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 32 siswa dan 

yang belum memenuhi KKM sebanyak 8 siswa dengan pencapaian ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 79% dalam kategori baik berdasarkan Aqib (2010:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran pada siklus III dipsparkan dalam tabel distribusi 

nilai sebagai berikut. 

Tabel 4.13 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas V Siklus III 

No Kategori 

Rentang 

Nilai Frekuensi Persentase 

1 Tidak Tuntas 30-39 0 0,00 

2 Tidak Tuntas 40-55 1 2,5% 

3 Tidak Tuntas 56-63 7 17,5% 

4 Tuntas 64-79 7 17,5% 

5 Tuntas 80-100 25 62,5% 

                         Jumlah                                             40 100 % 

 

Berdasarkan  tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPS kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang pada rentang nilai 

40-55 berkisar sebesar 2,5% atau sebanyak 1 siswa mendapatkan nilai pada 

rentangan tersebut. Sedangkan pada rentang 56-63 berkisar sebesar 17,5% atau 

sebanyak 7 siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Pada 

rentangan nilai tersebut siswa dikategorikan belum tuntas karena Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 64. Pada siklus 
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III ini siswa yang belum mencapai ketuntasan adalah sebanyak 8 siswa. 

Kemudian, pada rentang 64-79 berkisar sebesar 17,5% atau sebanyak 7 siswa dan 

pada rentang 80-100 yang berkisar sebesar 62,5% atau sebanyak 25 siswa 

dikategorikan tuntas karena telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 64. 

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus III yang 

diberikan oleh guru dengan beberapa macam soal. Bagian I yaitu pilihan ganda 

dengan jumlah 10 soal, Bagian II yaitu jawaban singkat dengan jumlah 10 soal, 

dan Bagian III yaitu jawaban uraian dengan jumlah 5 soal. 

Diagram 4.13 

Data Hasil Belajar Siswa Kelas V Siklus III 

 

Diagram 4.13 menunjukkan bahwa 32 orang siswa dalam kategori tuntas 

dan sisanya yaitu sebanyak 8 siswa dinyatakan belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 64. Untuk 

melihat peningkatan yang terjadi dari hasil belajar siswa kelas V pada siklus I, 

siklus II, dan siklus III akan dijabarkan pada tabel berikut ini.  
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Tabel 4.14                                                                                                 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas V  

Pada Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No Rentang 
Siklus I Siklus II Siklus III 

(f) % (f) % (f) % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

30-39 

40-55 

56-63  

64-79 

80-100 

0 

4 

11 

18 

7 

0% 

10% 

27,5% 

45% 

17,5% 

0 

1 

11 

9 

19 

0% 

2,5% 

27,5% 

22,5% 

47,5% 

0 

1 

7 

7 

   25 

0% 

2,5% 

17,5% 

17,5% 

62,5% 

Jumlah 40 100% 40 100% 38 100% 

Ketuntasan Klasikal  62,50% 70% 79% 

Berdasarkan data tabel 4.14 menunjukkan bahwa pada siklus I ketuntasan 

klasikal siswa 62,50%, siklus II mencapai 70%, dan siklus III telah mengalami 

ketuntasan klasikal kelas mencapai 79%. 

Diagram 4.14                                                                                  

Peningkatan Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada 

Pra Siklus, Siklus I, Siklus II dan Siklus III  
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7) Refleksi Siklus III 

Berdasarkan hasil penelitian siklus III, diperoleh data berupa hasil 

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

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran 

kembali sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran 

berikutnya. 

Adapun refleksinya adalah sebagai berikut : 

1) Keterampilan guru dalam mengajar meningkat, dimana guru sudah 

melakukan apersepsi dengan baik, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan sudah berkaitan dengan pada materi yang akan disampaikan, 

menciptakan susasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, pertanyaan 

yang diberikan kepada siswa sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan 

mudah dimengerti, sehingga siswa termotivasi untuk belajar, guru sudah 

luwes dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model think pair share 

dengan media CD pembelajaran, guru sudah membimbing dan memfasilitasi 

siswa secara maksimal dalam berdiskusi, guru memberikan kesempatan 

bertanya kepada siswa yang belum jelas terhadap materi yang telah 

disampaikan, kemudian guru memberi penguatan agar siswa termotivasi 

dalam pembelajaran, pengelolaan waktu sudah sesuai dengan yang 

direncanakan dalam RPP. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat, dimana siswa lebih dapat 

dikondisikan pada saat awal pembelajaran, siswa duduk tenang dan 

perhatiannya terpusat ke guru. Siswa mau memperhatikan penjelasan guru 
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saat menerangkan tentang materi dan juga pada saat memberikan pengarahan 

diskusi kelompok, sehingga dalam pengerjaan tugas kelompok perencanaan 

pemecahan masalah sesuai dengan identifikasi masalah dan permasalahan 

yang diberikan dalam bentuk gambar. Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

juga terlihat dari keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. Pada setiap kesempatan yang diberikan oleh guru sudah 

dimanfaatkan siswa untuk mengemukakan pendapat. Guru mengikutsertakan 

siswa untuk berpendapat. Sebagian besar siswa telah berani dan antusias 

mempresentasikan hasil diskusi  kelompok. 

3) Hasil belajar siswa pada siklus III yang diperoleh ketuntasan klasikal 79% 

dengan rerata kelas 79,07 yaitu 32 siswa sudah tuntas dalam KKM, namun 

masih ada 8 siswa yang belum tuntas KKM. Nilai terendah pada siklus III 

yaitu  50 dan nilai tertinggi yaitu 100. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria 

indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 75% siswa tuntas belajar 

dengan memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 64. 

Berdasarkan hasil refleksi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang. 
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4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan pemaknaan didasarkan pada temuan hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar pada setiap siklusnya selama 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran 

pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang. 

1) Keterampilan Guru dalam Mengelola Pembelajaran IPS 

Setelah dilaksanakan kegiatan penelitian pada setiap siklus, diperoleh hasil 

keterampilan guru sebagai berikut. 

1. Siklus I 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran, 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh data hasil 

pengamatan pada siklus I. Pada siklus I terdapat 8 aspek keterampilan guru yang 

diamati dengan pencapaian skor 25 dengan nilai kategori baik, adalah sebagai 

berikut:  

Dalam keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 3, guru sudah 

memberikan apersepsi, sudah menyampakaikan tujuan sudah mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari sebelum memulai 

pelajaran. Namun guru masih belum memberi motivasi kepada siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hasibuan (2011:78) bahwa dalam kegiatan membuka 

pelajaran, guru harus menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan 

perhatian siswa agar terpusat pada apa yang akan dipelajari. 
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Dalam keterampilan menjelaskan memperoleh skor 3, guru sudah 

menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, guru sudah memberikan penjelasan materi sesuai dengan materi 

pelajaran, guru sudah menekankan pada materi yang penting. Namun guru belum 

menggunakan kata/istilah yang mudah dipahami siswa. 

Dalam keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar memperoleh skor 

3, guru sudah menggunakan suara yang cukup jelas dan keras, posisi guru saat 

menerangkan sudah bervariasi ( tidak terpaku pada satu tempat ), Ada variasi 

kegiatan dalam kelas (klasikal, kelompok dan individu). Namun guru belum 

menggunakan penghargaan berupa reward. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hasibuan (2011:58) bahwa variasi merupakan perbuatan guru yang dilakukan 

supaya siswa tidak bosan namun senantiasa menunjukkan keantusiasan dalam 

belajar. Selain itu, kegiatan pemberian reward dapat membangkitkan dan 

mempertahan motivasi siswa yang sesuai dengan pendapat Hasibuan (2011:58). 

Dalam keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 4, guru dapat 

mengkondisikan kelas dengan baik, guru dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi siswa, serta guru dapat melibatkan siswa secara optimal 

dalam pembelajaran dan memilih siswa untuk maju ke depan kelas 

mempersentasikan jawaban dari soal yang diberikan guru. Hal ini sesuai dengan 

rumusan Departemen Pendidikan Nasional (2004:9) bahwa keterampilan guru 

dapat dilihat dari kinerjanya dalam menguasai pengelolaan pembelajaran yang 

mendidik. Didukung dengan pendapat Hasibuan (2011:88) bahwa keterampilan 
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mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal. 

Dalam keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 4, guru 

dapat memberikan penguatan dalam bentuk verbal (lisan), penguatan disampaikan 

dengan bahasa yang singkat dan jelas, penguatan diberikan dalam bentuk non 

verbal (gerakan, pendekatan, symbol/benda), serta guru telah memberi penguatan 

dengan kegiatan yang menyenangkan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Hasibuan (2011:58) bahwa memberikan penguatan merupakan tingkah laku 

guru dalam memberikan respons atau tanggapan secara positif suatu tingkah laku 

tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. 

Dalam keterampilan menggunakan model Think pair share memperoleh 

skor 2, guru mampu memaparkan materi untuk memancing minat siswa dan 

penekanan pada meteri yang penting, namun guru belum menggunakan bahasa 

yang tepat dan kurang dalam pengkondisian kelas. 

Dalam keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran memperoleh 

skor 3, penggunaan media sudah sesuai dengan materi yang disampaikan, 

penggunaan media sudah sesuai dengan waktu yang tersedia dan pemasangan 

media dapat terlihat jelas oleh peserta didik, namun kejelasan gambar dan suara 

pada media masih kurang. Dalam penggunaan media ini, sesuai dengan rumusan 

Departemen Pendidikan Nasional (2004:9) yaitu kualitas media pembelajaran 

mampu memfasilitasi siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

Dalam Keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 3, guru sudah 

menarik kesimpulan dalam mengakhiri pelajaran, melakukan penilaian terhadap 
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kegiatan yang sudah dilaksanakan serta menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya, namun guru belum memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa. Kegiatan ini sesuai dengan 

pendapat Hasibuan (2011:88) bahwa kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan 

guru untuk mengakhiri kegiatan pelajaran dengan tujuan memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

2. Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran, 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh data hasil 

pengamatan pada siklus II. Pada siklus II terdapat 8 aspek keterampilan guru yang 

diamati dengan pencapaian skor 27 dengan kategori baik, adalah sebagai berikut:  

Dalam keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4, guru sudah 

memberikan apersepsi, sudah menyampakaikan tujuan sudah mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari sebelum memulai 

pelajaran dan sudah memberi motivasi pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hasibuan (2011:78) bahwa dalam kegiatan membuka pelajaran, guru harus 

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat 

pada apa yang akan dipelajari. 

Dalam keterampilan menjelaskan memperoleh skor 3, guru sudah 

menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, guru sudah memberikan penjelasan materi sesuai dengan materi 
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pelajaran, guru sudah menekankan pada materi yang penting. Namun guru belum 

menggunakan kata/istilah yang mudah dipshami siswa. 

Dalam keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar memperoleh skor 

3, guru sudah menggunakan suara yang cukup jelas dan keras, posisi guru saat 

menerangkan sudah bervariasi ( tidak terpaku pada satu tempat ), Ada variasi 

kegiatan dalam kelas (klasikal, kelompok dan individu). Namun guru belum 

menggunakan penghargaan berupa reward. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hasibuan (2011:58) bahwa variasi merupakan perbuatan guru yang dilakukan 

supaya siswa tidak bosan namun senantiasa menunjukkan keantusiasan dalam 

belajar. Selain itu, kegiatan pemberian reward dapat membangkitkan dan 

mempertahan motivasi siswa yang sesuai dengan pendapat Hasibuan (2011:58). 

Dalam Keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 4, guru dapat 

mengkondisikan kelas dengan baik, guru dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi siswa, serta guru dapat melibatkan siswa secara optimal 

dalam pembelajaran dan memilih siswa untuk maju ke depan kelas 

mempersentasikan jawaban dari soal yang diberikan guru. Hal ini sesuai dengan 

rumusan Departemen Pendidikan Nasional (2004:9) bahwa keterampilan guru 

dapat dilihat dari kinerjanya dalam menguasai pengelolaan pembelajaran yang 

mendidik. Didukung dengan pendapat Hasibuan (2011:88) bahwa keterampilan 

mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal. 

Dalam keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 3, guru 

dapat memberikan penguatan dalam bentuk verbal (lisan), penguatan disampaikan 



165 
 

 

 

dengan bahasa yang singkat dan jelas, serta guru telah memberi penguatan dengan 

kegiatan yang menyenangkan namun guru belum memberikan penguatan 

diberikan dalam bentuk non verbal (gerakan, pendekatan, symbol/benda). Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hasibuan (2011:58) bahwa memberikan 

penguatan merupakan tingkah laku guru dalam memberikan respons atau 

tanggapan secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan 

tingkah laku tersebut timbul kembali. 

Dalam Keterampilan menggunakan model Think pair share memperoleh 

skor 2, guru mampu memaparkan materi untuk memancing minat siswa dan 

penekanan pada meteri yang penting, namun guru belum menggunakan bahasa 

yang tepat dan kurang dalam pengkondisian kelas. 

Dalam keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran memperoleh 

skor 3, penggunaan media sudah sesuai dengan materi yang disampaikan, 

penggunaan media sudah sesuai dengan waktu yang tersedia dan pemasangan 

media dapat terlihat jelas oleh peserta didik, namun kejelasan gambar dan suara 

pada media masih kurang. Dalam penggunaan media ini, sesuai dengan rumusan 

Departemen Pendidikan Nasional (2004:9) yaitu kualitas media pembelajaran 

mampu memfasilitasi siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

Dalam keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 4, guru sudah 

menarik kesimpulan dalam mengakhiri pelajaran, melakukan penilaian terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan serta menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya, serta sudah memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran siswa. Kegiatan ini sesuai dengan pendapat 
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Hasibuan (2011:88) bahwa kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan guru 

untuk mengakhiri kegiatan pelajaran dengan tujuan memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

3. Siklus III 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran, 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh data hasil 

pengamatan pada siklus III. Pada siklus III terdapat 8 aspek keterampilan guru 

yang diamati dengan pencapaian skor 30 dengan kategori sangat baik, adalah 

sebagai berikut:  

Dalam Keterampilan membuka pelajaran memperoleh skor 4, guru sudah 

memberikan apersepsi, sudah menyampakaikan tujuan sudah mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari sebelum memulai 

pelajaran dan sudah memberi motivasi pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hasibuan (2011:78) bahwa dalam kegiatan membuka pelajaran, guru harus 

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat 

pada apa yang akan dipelajari. 

Dalam keterampilan menjelaskan memperoleh skor 4, guru sudah 

menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, guru sudah memberikan penjelasan materi sesuai dengan materi 

pelajaran, guru sudah menekankan pada materi yang penting. Serta  guru sudah 

menggunakan kata/istilah yang mudah dipshami siswa.  
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Dalam keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar memperoleh skor 

4, guru sudah menggunakan suara yang cukup jelas dan keras, posisi guru saat 

menerangkan sudah bervariasi ( tidak terpaku pada satu tempat ), Ada variasi 

kegiatan dalam kelas (klasikal, kelompok dan individu). Serta  guru sudah 

menggunakan penghargaan berupa reward. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hasibuan (2011:58) bahwa variasi merupakan perbuatan guru yang dilakukan 

supaya siswa tidak bosan namun senantiasa menunjukkan keantusiasan dalam 

belajar. Selain itu, kegiatan pemberian reward dapat membangkitkan dan 

mempertahan motivasi siswa yang sesuai dengan pendapat Hasibuan (2011:58). 

Dalam keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 4, guru dapat 

mengkondisikan kelas dengan baik, guru dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi siswa, serta guru dapat melibatkan siswa secara optimal 

dalam pembelajaran dan memilih siswa untuk maju ke depan kelas 

mempersentasikan jawaban dari soal yang diberikan guru. Hal ini sesuai dengan 

rumusan Departemen Pendidikan Nasional (2004:9) bahwa keterampilan guru 

dapat dilihat dari kinerjanya dalam menguasai pengelolaan pembelajaran yang 

mendidik. Didukung dengan pendapat Hasibuan (2011:88) bahwa keterampilan 

mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal. 

Dalam keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 3, guru 

dapat memberikan penguatan dalam bentuk verbal (lisan), penguatan disampaikan 

dengan bahasa yang singkat dan jelas, serta guru telah memberi penguatan dengan 

kegiatan yang menyenangkan namun guru belum memberikan penguatan 
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diberikan dalam bentuk non verbal (gerakan, pendekatan, symbol/benda). ). Hal 

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hasibuan (2011:58) bahwa memberikan 

penguatan merupakan tingkah laku guru dalam memberikan respons atau 

tanggapan secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan 

tingkah laku tersebut timbul kembali. 

Dalam keterampilan menggunakan model Think pair share memperoleh 

skor 4, guru mampu memaparkan materi untuk memancing minat siswa dan 

penekanan pada meteri yang penting, guru sudah menggunakan bahasa yang tepat 

dan kurang dalam pengkondisian kelas dan cara penngkondisian kelass untuk 

melaksanakan diskusi sudah baik. 

Keterampilan menggunakan media CD Pembelajaran memperoleh skor 3, 

penggunaan media sudah sesuai dengan materi yang disampaikan, penggunaan 

media sudah sesuai dengan waktu yang tersedia dan pemasangan media dapat 

terlihat jelas oleh peserta didik, namun kejelasan gambar dan suara pada media 

masih kurang. Dalam penggunaan media ini, sesuai dengan rumusan Departemen 

Pendidikan Nasional (2004:9) yaitu kualitas media pembelajaran mampu 

memfasilitasi siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

Keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 4, guru sudah menarik 

kesimpulan dalam mengakhiri pelajaran, melakukan penilaian terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan serta menyampaikan rencana pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya, serta sudah memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran siswa. Kegiatan ini sesuai dengan pendapat Hasibuan 

(2011:88) bahwa kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk 
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mengakhiri kegiatan pelajaran dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh 

tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan 

tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar. 

Dari uraian pembahasan diatas disimpulkan model think pair share dengan 

CD pembelajaran mampu meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran 

ips. Hal ini dimungkinkan karena. 

a. Kajian Teoritis 

Hubungan model think pair share dengan CD pembelajaran terhadap 

ketrampilan guru yaitu bisa dilihat dari ketercapaian indikator yang ingin dicapai. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 43-49) menjelaskan bahwa 

guru memiliki peran yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, siapa saja yang 

telah menerjunkan diri menjadi guru, berikut merupakan peran guru dalam 

pembelajaran melalui korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, 

inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, 

supervisor, dam evaluator. 

Kelebihan model Think pair share dengan Media CD Pembelajaran 

Menurut Lie (2005: 57), model pembelajaran think pair share memberi 

kesempatan lebih kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus bekerja sama 

dengan teman lainnya. Keunggulan model think pair share dengan CD 

pembelajaran adalah optimalisasi partisipssi siswa. Dengan metode klasikal 

memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk seluruh 

kelas, model think pair share dengan CD pembelajaran ini memberikan sedikitnya 

delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan 
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partisipssinya di depan orang lain. Selain itu model think pair share dengan CD 

pembelajaran dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua tingkat usia 

anak didik. 

b. Kajian Praktis 

Aktivitas guru dalam pembelajaran berkaita erat dengan ketrampilan dasar 

mengajar guru dalam suatu pembelajaran. Pendapat ( Djamarah, 2010: 99-171), 

terdapat 9 ketrampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru yang sangat 

mempengaruhi kualitas dari sebuah pembelajaran. Keterkaitan dari model ini 

dengan ketrampilan guru juga didasari dengan data yang diperoleh pada 

pelaksanaan penelitian yaitu data yang diperoleh dari siklus I dengan pencapaian 

skor 25 dengan kategori baik, siklus II dengan pencapaian skor 27 dengan 

kategori baik dan siklus II 30 dengan kategori sangat baik. 

c. Kajian Empiris 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizal Listyo 

Mahardhika pada tahun 2012 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

IPS melalui Model Think pair sharedengan Permainan Undian Angka pada Siswa 

Kelas III B SD Negeri Wonosari 02 Kota Semarang” dan penelitian yang 

dilakukan oleh Surna Ulfatussani pada tahun 2011 dengan judul “Peningkatan 

Prestasi Belajar Siswa Melalui Model Cooperative Learning tipe Think pair share 

dengan Media CD Pembelajaran pada Pelajaran PKn kelas V SD Negeri 

Tambakaji 04 Semarang”. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas siswa yang dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 



171 
 

 

 

2) Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti 

yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Aktivitas merupakan asas 

terpenting dalam belajar. Belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu secara 

sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan 

sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. Aktivitas disini dipshami 

sebagai serangkaian kegiatan jiwa, raga, psikofisik menuju perkembangan pribadi 

individu seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa 

(psikomotorik) (Djamarah, 2008:2). 

1. Aktivitas Siswa Siklus I 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I dalam proses pembelajaran 

terdapat 7 aspek indikator yang diamati dengan skor 15,7 dengan nilai kategori 

cukup. Aspek yang diamati meliputi :  

Pada indikator Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional activities) 

diperoleh rata-rata skor 2 dengan kategori cukup. Sebagian besar siswa sudah 

datang tepat waktu dan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai, namun masih ada beberapa siswa yang tidak 

menyiapkan alat yang digunakan untuk belajar dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru. Sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip 

belajar dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar; perhatian; motivasi; 

keaktifan siswa; mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang 

menantang; balikan dan penguatan; perbedaan individual. 
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Pada indikator Keterlibatan siswa mengikuti pembelajaran (mental dan 

oral activities) diperoleh rata-rata skor 2,32 dengan kategori cukup. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan siswa mengikuti dari awal sampai akhir pelajaran, terlibat 

mencari informasi yang akan dipelajari, namun masih terdapat siswa yang belum 

membangun makna berdasarkan apa yang sudah diketahui. Sardiman (2011:100) 

menyatakan bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental yang selalu terkait dalam kegiatan belajar.  

Pada indikator Terampil mengemukakan ide (Think) (emotional activities, 

oral activities, and writing activities) diperoleh rata-rata skor 2,15 dengan 

kategori cukup ditunjukkan dengan siswa menuliskan ide sesuai dengan CD 

pembelajaran yang diamati, siswa dapat meulis ide dengan kalimat yang 

sederhana, namun masih terdapat siswa yang belum menuliskan ide gagasannya 

sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan pemahaman Djamarah 

(2008:38-45) aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan; memandang; meraba, 

membau, dan mencicipi; menulis; membaca; membuat ikhtisar dan 

menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan bagan; menyusun kertas kerja; 

mengingat; berpikir; latihan atau praktek. 

Pada indikator Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan 

(Pair)(emotional activities, mental activities, writing activities, and oral activities)  

diperoleh rata-rata skor 2,27 dengan kategori cukup ditunjukkan dengan siswa 

berpasangan dengan teman satu meja, serta siswa bertukar ide dan pendapat dalam 

mengerjakan soal namun diskusi siswa masih belum sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 
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2001:172) salah satu aktivitas siswa adalah kegiatan-kegiatan lisan (oral) yaitu 

berupa kegiatan mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

Pada indikator Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok 

(Share)(oral activities, mental activities, visual activities) diperoleh  rata-rata skor 

2,27 dengan kategori cukup ditunjukkan dengan siswa berani maju ke depan kelas 

dan menjelaskan jawaban hasil diskusi, namun siswa belum memberi respon pada 

tanggapan yang muncul. Hal tersebut sesuaidengan pendapat Dierich (dalam 

Hamalik, 2001:172) juga mengemukakan satu kegiatan belajar adalah kegiatan-

kegiatan menulis yang berupa kegiatan menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 

Pada indikator Kemampuan siswa dalam menyimak CD pembelajaran 

(listening activities, oral activities, mental activities, visual activities) diperoleh 

rata-rata skor  2,25 dengan kategori cukup.  Sebagian besar siswa mampu 

menyebutkan tema CD pembelajaran dan menyebutkan tokoh-tokoh dalam CD 

pembelajaran, namun ada beberapa yang siswa yang belum memahami dan 

menjelaskan isi CD pembelajaran. 

Pada indikator Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi (visual 

activities, mental activities) dengan diperoleh skor 2,2 dengan kategori cukup. 

Siswa mampu mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang ditentukan dan 

mengumpulkan soal evaluasi dengan tepat waktu, namun ada beberapa siswa yang 

belum mengerjakan soal evaluasi dengan tenang. Hal ini sesuai dengan rumusan 
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rumusan Departemen Pendidikan Nasional (2004:9) tentang aktivitas belajar 

siswa dapat dilihat dari kinerjanya antara lain mau dan mampu menerapkan 

pengetahuan, keterampilan, serta sikapnya secara bermakna. 

2. Aktivitas Siswa Siklus II 

Aktivitas siswa pada siklus II mengalami peningkatan dengan pencapaian 

skor 18,2 dengan nilai kategori baik. Pada siklus II terdapat 7 aspek aktivitas 

siswa yang diamati. Aspek yang diamati meliputi :  

Pada indikator Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional activities) 

diperoleh rata-rata skor 2,9 dengan kategori baik. Sebagian besar siswa sudah 

datang tepat waktu dan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai, siswa menyiapkan alat yang digunakan untuk 

belajar, namun masih ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. 

Sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam 

pembelajaran adalah kesiapan belajar; perhatian; motivasi; keaktifan siswa; 

mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang menantang; balikan dan 

penguatan; perbedaan individual. 

Pada indikator Keterlibatan siswa mengikuti pembelajaran (mental dan 

oral activities) diperoleh rata-rata skor 2,55 dengan kategori cukup. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan siswa mengikuti dari awal sampai akhir pelajaran, terlibat 

mencari informasi yang akan dipelajari, namun masih terdapat siswa yang belum 

membangun makna berdasarkan apa yang sudah diketahui. Sardiman (2011:100) 

menyatakan bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental yang selalu terkait dalam kegiatan belajar.  
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Pada indikator Terampil mengemukakan ide (Think) (emotional activities, 

oral activities, and writing activities) diperoleh rata-rata skor 2,55 dengan 

kategori cukup ditunjukkan dengan siswa menuliskan ide sesuai dengan CD 

pembelajaran yang diamati, siswa dapat menulis ide dengan kalimat yang 

sederhana, namun masih terdapat siswa yang belum menuliskan ide gagasannya 

sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan pemahaman Djamarah 

(2008:38-45) aktivitas belajar terdiri dari mendengarkan; memandang; meraba, 

membau, dan mencicipi; menulis; membaca; membuat ikhtisar dan 

menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan bagan; menyusun kertas kerja; 

mengingat; berpikir; latihan atau praktek. 

Pada indikator Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan 

(Pair)(emotional activities, mental activities, writing activities, and oral 

activities)  diperoleh rata-rata skor 2,6 dengan kategori baik ditunjukkan dengan 

siswa berpasangan dengan teman satu meja, serta siswa bertukar ide dan 

berpendapat dalam mengerjakan soal serta menuliskan pendapat mereka dalam 

lembar pengamatan CD namun diskusi siswa masih belum sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 

2001:172) salah satu aktivitas siswa adalah kegiatan-kegiatan lisan (oral) yaitu 

berupa kegiatan mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

Pada indikator Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok 

(Share)(oral activities, mental acitVities, visual activities) diperoleh  rata-rata skor 
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2,57 dengan kategori cukup ditunjukkan dengan siswa berani maju ke depan kelas 

dan menjelaskan jawaban hasil diskusi, namun siswa belum memberi respon pada 

tanggapan yang muncul. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dierich (dalam 

Hamalik, 2001:172) juga mengemukakan satu kegiatan belajar adalah kegiatan-

kegiatan menulis yang berupa kegiatan menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 

Pada indikator Kemampuan siswa dalam menyimak CD pembelajaran 

(listening activities, oral activities, mental activities, visual activities) diperoleh 

rata-rata skor  2,5 dengan kategori cukup.  Sebagian besar siswa mampu 

menyebutkan tema CD pembelajaran dan menyebutkan tokoh-tokoh dalam CD 

pembelajaran, namun ada beberapa yang siswa yang belum memahami dan 

menjelaskan isi CD pembelajaran. 

Pada indikator Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi (visual 

activities, mental activities) dengan diperoleh skor 2,4 dengan kategori cukup. 

Siswa mampu mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang ditentukan dan 

mengumpulkan soal evaluasi dengan tepat waktu, namun ada beberapa siswa yang 

belum mengerjakan soal evaluasi dengan tenang. Hal ini sesuai dengan rumusan 

rumusan Departemen Pendidikan Nasional (2004:9) tentang aktivitas belajar 

siswa dapat dilihat dari kinerjanya antara lain mau dan mampu menerapkan 

pengetahuan, keterampilan, serta sikapnya secara bermakna. 
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3. Aktivitas Siswa Siklus III 

Aktivitas siswa pada siklus III mengalami peningkatan yang signifikan 

dengan pencapaian skor 29,9 dengan nilai kategori baik. Pada siklus III terdapat 7 

aspek aktivitas siswa yang diamati. Aspek yang diamati meliputi :  

Pada indikator Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional activities) 

diperoleh rata-rata skor 3,2 dengan kategori baik. Sebagian besar siswa sudah 

datang tepat waktu dan memasuki kelas sebelum pelajaran dimulai, berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai, siswa menyiapkan alat yang digunakan untuk 

belajar, serta siswa sudah memperhatikan penjelasan guru. Sesuai dengan 

pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah 

kesiapan belajar; perhatian; motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; 

pengulangan; materi pelajaran yang menantang; balikan dan penguatan; 

perbedaan individual. 

Pada indikator Keterlibatan siswa mengikuti pembelajaran (mental dan 

oral activities) diperoleh rata-rata skor 3,27 dengan kategori sangat baik. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan siswa mengikuti dari awal sampai akhir pelajaran, 

terlibat mencari informasi yang akan dipelajari, serta siswa sudah membangun 

makna berdasarkan apa yang sudah diketahui. Sardiman (2011:100) menyatakan 

bahwa aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental 

yang selalu terkait dalam kegiatan belajar. 

Pada indikator Terampil mengemukakan ide (Think) (emotional activities, 

oral activities, and writing activities) diperoleh rata-rata skor 3,15 dengan 

kategori baik ditunjukkan dengan siswa menuliskan ide sesuai dengan CD 
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pembelajaran yang diamati, siswa dapat menulis ide dengan kalimat yang 

sederhana, siswa sudah menuliskan ide gagasannya sesuai waktu yang ditentukan. 

Hal ini sesuai dengan pemahaman Djamarah (2008:38-45) aktivitas belajar terdiri 

dari mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan mencicipi; menulis; 

membaca; membuat ikhtisar dan menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan 

bagan; menyusun kertas kerja; mengingat; berpikir; latihan atau praktek. 

Pada indikator Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan 

(Pair)(emotional activities, mental activities, writing activities, and oral 

activities)  diperoleh rata-rata skor 3,17 dengan kategori baik ditunjukkan dengan 

siswa berpasangan dengan teman satu meja, serta siswa bertukar ide dan 

berpendapat dalam mengerjakan soal serta menuliskan pendapat mereka dalam 

lembar pengamatan CD namun diskusi siswa masih belum sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 

2001:172) salah satu aktivitas siswa adalah kegiatan-kegiatan lisan (oral) yaitu 

berupa kegiatan mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

Pada indikator Kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok 

(Share)(oral activities, mental acitVities, visual activities) diperoleh  rata-rata skor 

3,22 dengan kategori baik ditunjukkan dengan siswa berani maju ke depan kelas 

dan menjelaskan jawaban hasil diskusi, siswa telah memberi respon pada 

tanggapan yang muncul. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dierich (dalam 

Hamalik, 2001:172) juga mengemukakan satu kegiatan belajar adalah kegiatan-
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kegiatan menulis yang berupa kegiatan menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 

Pada indikator Kemampuan siswa dalam menyimak CD pembelajaran 

(listening activities, oral activities, mental activities, visual activities) diperoleh 

rata-rata skor  3,37 dengan kategori sangat baik.  Sebagian besar siswa mampu 

menyebutkan tema CD pembelajaran dan menyebutkan tokoh-tokoh dalam CD 

pembelajaran, seluruh siswa sudah memahami dan menjelaskan isi CD 

pembelajaran.  

Pada indikator Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi (visual 

activities, mental activities) dengan diperoleh skor 3,5 dengan kategori sangat 

baik. Siswa mampu mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang ditentukan dan 

mengumpulkan soal evaluasi dengan tepat waktu dan mengerjakan soal evaluasi 

dengan tenang. Hal ini sesuai dengan rumusan rumusan Departemen Pendidikan 

Nasional (2004:9) tentang aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari kinerjanya 

antara lain mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta 

sikapnya secara bermakna. 

Dari uraian pembahasan diatas disimpulkan model think pair share dengan 

CD pembelajaran mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran ips. 

Hal ini dimungkinkan karena. 

a. Kajian Teoritis 

Hubungan model think pair share dengan CD pembelajaran terhadap 

aktivitas siswa yaitu hal ini bisa dilihat dari ketercapaian indikator yang ingin 

dicapai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Djamarah (2010:38-45) aktivitas 
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belajar terdiri dari mendengarkan, meraba, membau dan mencicipi, menulis, 

membaca, membuat ikhtisar dan menggaris bawahi, mengamati tabel, diagram 

dan bagan, menyusun kertas kerja, mengingat, berfikir, latihan atau praktek. 

Kelebihan model Think pair share dengan Media CD Pembelajaran Menurut Lie 

(2005: 57), model pembelajaran think pair share memberi kesempatan lebih 

kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus bekerja sama dengan teman lainnya. 

Keunggulan model think pair share dengan CD pembelajaran adalah optimalisasi 

partisipssi siswa. Dengan metode klasikal memungkinkan hanya satu siswa maju 

dan membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, model think pair share dengan CD 

pembelajaran ini memberikan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada setiap 

siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipssinya di depan orang lain. Selain 

itu model think pair share dengan CD pembelajaran dapat digunakan untuk semua 

mata pelajaran dan semua tingkat usia anak didik. 

b. Kajian Praktis 

Aktivitas belajar sendiri banyak sekali macamnya, sehingga para ahli 

mengadakan klarisikasi. Diedrich (dalam Hamalik 2004:172-173) membuat suatu 

daftar berisi macam-macam kegiatan siswa yang digolongkan ke dalam 8 

kelompok. Keterkaitan model ini dengan aktivitas siswa juga didasari dengan data 

yang diperoleh pada pelaksanaan penalitian yaitu pada siklus I memperoleh skor 

15,7 dengan nilai kategori cukup, sedangkan pada siklus II memperoleh skor 18,2 

dengan nilai kategori baik dan meningkat pada siklus III dengan memperoleh skor 

29,9 dengan nilai kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa mengalami peningkatan. 
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c. Kajian Empiris 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizal Listyo 

Mahardhika pada tahun 2012 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

IPS melalui Model Think pair sharedengan Permainan Undian Angka pada Siswa 

Kelas III B SD Negeri Wonosari 02 Kota Semarang” dan penelitian yang 

dilakukan oleh Surna Ulfatussani pada tahun 2011 dengan judul “Peningkatan 

Prestasi Belajar Siswa Melalui Model Cooperative Learning tipe Think pair share 

dengan Media CD Pembelajaran pada Pelajaran PKn kelas V SD Negeri 

Tambakaji 04 Semarang”. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas siswa dan prestasi belajar siswa yang dapat dilihat ari aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

3) Hasil Belajar Siswa 

1. Siklus I 

Hasil belajar siswa pada siklus I pada pembelajaran IPS kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang pada rentang nilai 40-55 berkisar sebesar 10% atau 

sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Sedangkan pada 

rentang 56-63 berkisar sebesar 27,5% atau sebanyak 11 siswa yang mendapatkan 

nilai pada rentangan tersebut. Pada rentangan nilai tersebut siswa dikategorikan 

belum tuntas karena Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh 

sekolah yaitu 64. Pada siklus I ini siswa yang belum mencapai ketuntasan adalah 

sebanyak 15 siswa. Kemudian, pada rentang 64-79 berkisar sebesar 45% atau 

sebanyak 18 siswa dan pada rentang 80-100 yang berkisar sebesar 17,5% atau 

sebanyak 7 siswa dikategorikan tuntas karena telah mencapai Kriteria Ketuntasan 
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Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 64. Hal ini sesuai dengan 

pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2009:5), hasil belajar berupa Informasi verbal 

yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan 

maupun tertulis, keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang dan strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

2. Siklus II 

Hasil belajar siswa pada siklus II pada pembelajaran IPS kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang pada rentang nilai 40-55 berkisar sebesar 2,5% atau 

sebanyak 1 siswa mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Sedangkan pada 

rentang 56-63 berkisar sebesar 27,5% atau sebanyak 11 siswa yang mendapatkan 

nilai pada rentangan tersebut. Pada rentangan nilai tersebut siswa dikategorikan 

belum tuntas karena Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh 

sekolah yaitu 64. Pada siklus II ini siswa yang belum mencapai ketuntasan adalah 

sebanyak 12 siswa. Kemudian, pada rentang 64-79 berkisar sebesar 22,5% atau 

sebanyak  9 siswa dan pada rentang 80-100 yang berkisar sebesar 47,5% atau 

sebanyak 19 siswa dikategorikan tuntas karena telah mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 64. Apabila 

melihat data pada perolehan pada siklus I, tentu saja siklus II ini mengalami 

peningkatan. Dibuktikan dengan meningkatnya persentase ketuntasan klasikal 

yang pada siklus I hanya sebesar 62,50% atau sebanyak 25 siswa yang mencapai 

KKM, pada siklus II diperoleh sebesar 70% atau 29 siswa yang sudah mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  
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Hal ini sesuai dengan pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2009:5), hasil 

belajar berupa Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, keterampilan intelektual yaitu 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang dan strategi kognitif yaitu 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

3. Siklus III 

Siklus III rata-rata hasil belajar siswa secara klasikal pada siklus III 

sebesar 79,07 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50. Siswa 

yang memenuhi KKM sebanyak 32 siswa dan yang belum memenuhi KKM 

sebanyak 8 siswa dengan pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 79% 

dalam kategori sangat baik berdasarkan Aqib (2009:41). Berdasarkan pada 

pengolahan distribusi hasil belajar, dari 32 siswa yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) hanya sebanyak 1 siswa atau sebesar 2,5% yaitu 

pada rentang 40-55. Pada rentang 64-79 terdapat 7 siswa atau sebesar 17,5% yang 

memperoleh nilai pada rentang tersebut. Sementara itu, pada rentang 80-100 

diperoleh data sebanyak 25 siswa atau sekitar 62,5% yang memperoleh nilai pada 

rentang tersebut. Rentang 64-79 dan 80-100 dapat dikategorikan sudah mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 64.   

Secara lebih jelas peningkatan hasil belajar IPS melalui think pair share 

dengan media CD pembelajaran dapat disajikan dalam tabel dan diagaram berikut 

ini.  
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Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas V 

Pada Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No Rentang 
Siklus I Siklus II Siklus III 

(f) % (f) % (f) % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

30-39 

40-55 

56-63  

64-79 

80-100 

0 

4 

11 

18 

7 

0% 

10% 

27,5% 

45% 

17,5% 

0 

1 

11 

9 

19 

0% 

2,5% 

27,5% 

22,5% 

47,5% 

0 

1 

7 

7 

   25 

0% 

2,5% 

17,5% 

17,5% 

62,5% 

Jumlah 40 100% 40 100% 38 100% 

Ketuntasan Klasikal  62,50% 70% 79% 

 

Dalam penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat Hamalik (2009: 112) 

yang menyatakan bahwa hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan 

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Hasil pembahasan diatas disimpulkan model think pair share dengan CD 

pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran ips. Hal ini 

dimungkinkan karena. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

47,5
62,5 70

79

Siklus 3

Siklus 2

Siklus 1

Pra Siklus



185 
 

 

 

a. Kajian Teoritis 

Hubungan model ini dengan hasil belajar yaitu dapat tercapainya indikator 

yang diinginkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rifa’i dan Anni (2009: 85) 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Menurut Bloom (dalam Rifa’i dan 

Anni, 2009: 85-89) terdapat tiga ranah yang merupakan hasil belajar, ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Kelebihan model Think pair share 

dengan Media CD Pembelajaran Menurut Lie (2005: 57), model pembelajaran 

think pair share memberi kesempatan lebih kepada siswa untuk bekerja sendiri 

sekaligus bekerja sama dengan teman lainnya. Keunggulan model think pair share 

dengan CD pembelajaran adalah optimalisasi partisipssi siswa. Dengan metode 

klasikal memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk 

seluruh kelas, model think pair share dengan CD pembelajaran ini memberikan 

sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan 

menunjukkan partisipssinya di depan orang lain. Selain itu model think pair share 

dengan CD pembelajaran dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua 

tingkat usia anak didik. 

b. Kajian Praktis 

Keterkaitan dari model ini dengan hasil belajar siswa juga didasari dengan 

data yang diperoleh selama penelitian yaitu pada siklus I dengan persentase 

62,50%, pada siklus II dengan persentase 70% dan pada siklus II dengan 
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persentase 79%. Sehinnga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. 

c. Kajian Empiris 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizal Listyo 

Mahardhika pada tahun 2012 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

IPS melalui Model Think pair sharedengan Permainan Undian Angka pada Siswa 

Kelas III B SD Negeri Wonosari 02 Kota Semarang” dan penelitian yang 

dilakukan oleh Surna Ulfatussani pada tahun 2011 dengan judul “Peningkatan 

Prestasi Belajar Siswa Melalui Model Cooperative Learning tipe Think pair share 

dengan Media CD Pembelajaran pada Pelajaran PKn kelas V SD Negeri 

Tambakaji 04 Semarang”. Hasil penelitiaannya menunjukkan adannya 

peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat dari aspek kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotorik. 

Penelitian melalui PTK dengan tahapan siklus ke III dihentikan karena 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa targetnya 

telah terpenuhi. 

4.2.2 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran pada kelas 

V SDN Tambakaji 03 Semarang. Selain itu Implikasi yang di dapat dari penelitian 

ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi 

paedagogis. 
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a. Implikasi Teoritis. 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif 

ke arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPS. Penelitian ini membuka 

wawasan pendidik/ guru terhadap model think pair share dengan media CD 

pembelajaran yang digunakan peneliti. 

b. Implikasi Praktis. 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu 

pendidik/ guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya untuk 

perbaikan kualitas pendidikan. 

c. Implikasi paedagogis. 

Implikasi paedogogis dari penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat 

Djamarah (2010:43-48) peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik antara 

lain sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, 

pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator. 

Dalam penelitian ini guru dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan peranan guru. Peranan tersebut saling berkaitan dan guru harus mampu 

senantiasa melaksanakan peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

di bidang pendidikan.  

 

 

 



 
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model think pair share dengan media CD pembelajaran pada siswa 

kelas V SDN Tambakaji 03 Semarang, maka dapat disimpulkan  bahwa model 

think pair share dengan media CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran seperti uraian berikut : 

1. Keterampilan guru dalam menerapkan model think pair share dengan media 

CD pembelajaran pada mata pelajaran IPS meningkat secara bertahap pada 

siklus I mendapatkan skor 25 dengan kategori baik. Pada siklus II 

keterampilan guru mendapatkan skor 27 dengan kategori baik sedangkan 

pada siklus III skor keterampilan guru mencapai 30 dengan kategori sangat 

baik. Keterampilan guru telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 

sekurang- kurangnya mencapai kategori baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui menerapkan model think 

pair share dengan media CD pembelajaran dapat meningkat dilihat dari 

pembelajaran siklus I aktivitas siswa memperoleh rata-rata 15,7 dalam 

kategori cukup, setelah dilakukan perbaikan pada siklus II aktivitas siswa 

diperoleh skor 18,2 dalam kategori baik, selanjutnya dilakukan perbaikan 
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pada siklus III aktivitas siswa memperoleh peningkatan mencapai 14,2 

sehingga diperoleh rata-rata skor 29,9 dalam kategori baik. Hal ini telah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu aktivitas siswa sekurang- kurangnya 

mencapai kategori baik. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media CD pembelajaran mengalami peningkatan yang signifikan 

dapat dilihat pada saat pra siklus dengan pencapaian rata-rata kelas sebesar 

56,8 dengan ketuntasan klasikalnya 47,5% dalam kategori kurang. Setelah 

diadakan perbaikan pada siklus I, pencapaian rata-rata kelas sebesar 68,35 

dengan ketuntasan klasikal 62,50% dalam kategori cukup. Kemudian setelah 

diadakan perbaikan pada pada siklus II, pencapaian rata-rata hasil belajar 

siswa menjadi 76,8 dengan ketuntasan klasikal 70% dalam kategori baik. 

Setelah diadakan perbaikan lagi, pencapaian rata-rata hasil belajar siswa pada 

siklus III meningkat sebesar 22,27 dari pra siklus sehingga menjadi 79,07 

dengan ketuntasan klasikal 79% dalam kategori sangat baik. Hasil belajar IPS 

siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 

ketuntasan klasikal mencapai 75% dengan KKM IPS di kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang adalah 64. 

Dengan demikian hipotesis tindakan bahwa model think pair share dengan 

media CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang terdiri 

dari keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPS di kelas V SDN 

Tambakaji 03 Semarang telah terbukti kebenarannya. 

 



190 
 

 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui penerapan model model think pair 

share dengan media CD pembelajaran pada siswa kelas V SDN Tambakaji 03 

Semarang maka saran yang dapat disampaikan, sebagai berikut : 

5.2.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk 

menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya tentang meningkatkan prestasi 

belajar menggunakan model pembelajaran Think pair share dengan media CD 

pembelajaran. 

5.2.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru 

Penerapan model think pair share dengan media CD pembelajaran terbukti 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yaitu pada keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Oleh karena itu, model model think pair share 

dengan media CD pembelajaran dapat dijadikan acuan guru sebagai solusi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran yang lain. Serta mampu 

menciptakan kegiatan belajar yang bermakna, menarik, dan menyenangkan. 

2. Bagi Administrator Sekolah 

Penelitian melalui model think pair share dengan media CD pembelajaran 

ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, lembaga maupun 

pengembangkan pendidikan lainya, sehingga model think pair share dengan 

media CD pembelajaran menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin 

efektif dan efisien. Selain itu menambah pengetahuan bagi guru-guru di SDN 
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Tambakaji 03 Semarang tentang model think pair share dengan media CD 

Pembelajaran dan memberi kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan 

pembelajaran, sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN  
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair 

Share dengan Media CD Pembelajaran Pada Siswa Kelas V SDN Tambakaji 

03 Semarang 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat 

pengumpul

an data 

1 Keterampilan guru 

dalam mengajar 

menggunakan model 

Think Pair Share 

dengan Media CD 

Pembelajaran 

a. Keterampilan membuka 

pelajaran 

b. Keterampilan menjelaskan 

c. Keterampilan mengadakan 

variasi gaya mengajar 

d. Keterampilan mengelola 

kelas 

e. Keterampilan memberi 

penguatan 

f. Keterampilan menerapkan 

model Think Pair Share 

g. Keterampilanmenggunakan 

media CD Pembelajaran 

h. Keterampilan menutup 

pelajaran. 

- Guru 

- Foto 

 

 

- Lembar 

observasi 

 

 

 

2 Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan 

model Think Pair 

Share dengan Media 

CD Pembelajaran 

a. Kesiapan siswa menerima 

pelajaran (emotional 

activities) 

b. Keterlibatan siswa mengikuti 

pembelajaran (mental dan 

oral activities) 

c. Terampil mengemukakan ide 

(Think) (emotional activities, 

oral activities, and writing 

activities) 

d. Kemampuan siswa berdiskusi 

secara berpasangan 

(Pair)(emotional activities, 

mental activities, writing 

activities, and oral activities) 

e. Kemampuan siswa 

mempresentasikan hasil 

kelompok (Share)(oral 

activities, mental acitVities, 

visual activities) 

- Siswa 

- Foto 

 

- Lembar 

observasi 
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f. Kemampuan siswa dalam 

menyimak CD pembelajaran 

(listening activities, oral 

activities, mental activities, 

visual activities) 

g. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

(visual activities, mental 

activities) 

 

3 Hasil belajar IPS 

dengan menggunakan 

model Think Pair 

Share dengan Media 

CD Pembelajaran 

a. Ketepatan hasil kerja 

kelompok 

b. Ketepatan dan ketelitian 

siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi  secara individu 

Siswa -Lembar 

kerja 

siswa(LKS) 

- Soal 

evaluasi 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN. 

Siklus ..... 

Nama Guru  : Bayu Prastiyo S 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Semarang 

Kelas/Semester : V 

Hari/Tanggal  :   

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. 

 

 

 

Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Memberikan apersepsi 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Memberikan motivasi siswa 

d. Mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

a. Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar 

b. Menggunakan kata/istilah/kalimat 

yang mudah dipshami siswa  

c. Memberikan penjelasan materi sesuai 

dengan materi pembelajaran  

d. Menekankan pada materi yang 

penting. 
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3. Keterampilan 

mengadakan 

variasi gaya 

mengajar 

a. Suara guru dalam pembelajaran 

cukup jelas dan keras 

b. Posisi guru bervariasi (tidak terpaku 

pada satu tempat 

c. Ada variasi kegiatan dalam kelas 

(klasikal, kelompok dan individu) 

d. Menerapkan prinsip penghargaan 

(reward). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Keterampilan 

mengelola 

kelas 

a. Menciptakan kondisi kelas yang baik 

b. Menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi siswa 

c. Melibatkan siswa secara optimal baik 

secara emosional, fisik dan intelektual 

d. Memilih salah satu siswa untuk maju 

ke depan untuk membacakan jawaban 

dari soal yang telah diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

a. Penguatan diberikan dalam bentuk 

verbal (lisan) 

b. Penguatan disampaiakan dengan 

bahasa yang padal singkat, dan jelas 

c. Penguatan diberikan dalam bentuk 

non verbal (gerakan, pendekatan, 

symbol/benda) 

d. Penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Keterampilan 

menggunaka

n model 

Think Pair 

Share 

a. Cara pengkondisian kelas untuk 

melaksanakan diskusi 

b. Keterampilan memaparkan materi 

untuk memancing minat siswa 

c. Penggunaan bahasa yang tepat 

d. Penekanan pada materi yang penting. 

 

 

 

 

 

 

7. Keterampilan 

menggunaka

n media CD 

Pembelajaran 

a. Penggunaan media sesuai dengan 

muatan materi 

b. Penggunaan media disesuaikan 

dengan waktu 

yang tersedia 

c. Pemasangan media agar dapat terlihat 

jelas oleh peserta didik  

d. Kejelasan gambar dan suara pada 

media CD Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

a. Pemberian  simpulan, 

b. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, 

c. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran 
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d. Menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 
 

 

Jumlah Skor  

Kategori  

 

 

   

   

  

 

 

        Semarang, ........... 2013 

 Observer 

 

 

 

 

 

     

          Asnawi , S.Pd.          

NIP.195505051982011007 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

27,25  ≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

 20 ≤ skor ≤ 27,25 Baik B 

 13,75 ≤ skor ≤20 Cukup C 

8 ≤ skor ≤ 13,75 Kurang D 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN. 

Siklus 1 

Nama Guru  : Bayu Prastiyo S 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Semarang 

Kelas/Semester : V 

Hari/Tanggal  :  Jumat/26 April 2013 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. 

 

 

 

Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Memberikan apersepsi 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Memberikan motivasi siswa 

d. Mengaitkan pengetahuan awal siswa 

dengan materi yang akan dipelajari. 

√ 

√ 

 

√ 

 

3 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

a. Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar 

b. Menggunakan kata/istilah/kalimat 

yang mudah dipshami siswa  

c. Memberikan penjelasan materi sesuai 

dengan materi pembelajaran  

d. Menekankan pada materi yang 

penting. 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

3 
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3. Keterampilan 

mengadakan 

variasi gaya 

mengajar 

a. Suara guru dalam pembelajaran 

cukup jelas dan keras 

b. Posisi guru bervariasi (tidak terpaku 

pada satu tempat 

c. Ada variasi kegiatan dalam kelas 

(klasikal, kelompok dan individu) 

d. Menerapkan prinsip penghargaan 

(reward). 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3 

4. Keterampilan 

mengelola 

kelas 

a. Menciptakan kondisi kelas yang baik 

b. Menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi siswa 

c. Melibatkan siswa secara optimal baik 

secara emosional, fisik dan intelektual 

d. Memilih salah satu siswa untuk maju 

ke depan untuk membacakan jawaban 

dari soal yang telah diberikan. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

4 

5. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

a. Penguatan diberikan dalam bentuk 

verbal (lisan) 

b. Penguatan disampaiakan dengan 

bahasa yang padal singkat, dan jelas 

c. Penguatan diberikan dalam bentuk 

non verbal (gerakan, pendekatan, 

symbol/benda) 

d. Penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

4 

6. Keterampilan 

menggunaka

n model 

Think Pair 

Share 

a. Cara pengkondisian kelas untuk 

melaksanakan diskusi 

b. Keterampilan memaparkan materi 

untuk memancing minat siswa 

c. Penggunaan bahasa yang tepat 

d. Penekanan pada materi yang penting. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

2 

7. Keterampilan 

menggunaka

n media CD 

Pembelajaran 

a. Penggunaan media sesuai dengan 

muatan materi 

b. Penggunaan media disesuaikan 

dengan waktu 

yang tersedia 

c. Pemasangan media agar dapat terlihat 

jelas oleh peserta didik  

d. Kejelasan gambar dan suara pada 

media CD Pembelajaran 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

3 

8. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

a. Pemberian  simpulan, 

b. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, 

c. Memberikan umpan balik terhadap 

√ 

√ 

 

 

 

3 
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proses dan hasil pembelajaran 

d. Menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 

 

√ 

 

 

Jumlah Skor 25 

Kategori BAIK 

 

 

 

   

        Semarang, 26 April 2013 

 Observer 

           

          

 

               Asnawi , S.Pd. 

  NIP.195505051982011007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

27,25  ≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

 20 ≤ skor ≤ 27,25 Baik B 

 13,75 ≤ skor ≤20 Cukup C 

8 ≤ skor ≤ 13,75 Kurang D 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN. 

Siklus 2 

Nama Guru  : Bayu Prastiyo S 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Semarang 

Kelas/Semester : V 

Hari/Tanggal  :  Jumat/3 Mei 2013 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator 

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. 

 

 

 

Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Memberikan apersepsi 

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

c. Memberikan motivasi siswa 

d. Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari. 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

4 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

a. Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar 

b. Menggunakan kata/istilah/kalimat 

yang mudah dipshami siswa  

c. Memberikan penjelasan materi 

sesuai dengan materi pernbelajaran 

diawali dengan contoh mengenai 

lingkungan sekitar 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

3 
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d. Menekankan pada materi yang 

penting. 
√ 

 

3. Keterampilan 

mengadakan 

variasi gaya 

mengajar 

a. Suara guru dalam pembelajaran 

cukup jelas dan keras 

b. Posisi guru bervariasi (tidak 

terpaku pada satu tempat 

c. Ada variasi kegiatan dalam kelas 

(klasikal, kelompok dan individu) 

d. Menerapkan prinsip penghargaan 

(reward). 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

3 

4. Keterampilan 

mengelola 

kelas 

a. Menciptakan kondisi kelas yang 

baik 

b. Menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi siswa 

c. Melibatkan siswa secara optimal 

baik secara emosional, fisik dan 

intelektual 

d. Memilih salah satu siswa untuk 

maju ke depan untuk membacakan 

jawaban dari soal yang telah 

diberikan. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

4 

5. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

a. Penguatan diberikan dalam bentuk 

verbal (lisan) 

b. Penguatan disampaiakan dengan 

bahasa yang padal singkat, dan 

jelas 

c. Penguatan diberikan dalam bentuk 

non verbal (gerakan, pendekatan, 

symbol/benda) 

d. Penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan. 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

3 

6. Keterampilan 

menggunaka

n model 

Think Pair 

Share 

a. Cara pengkondisian kelas untuk 

melaksanakan diskusi 

b. Keterampilan memaparkan materi 

untuk memancing minat siswa 

c. Penggunaan bahasa yang tepat 

d. Penekanan pada materi yang 

penting. 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

3 

7. Keterampilan 

menggunaka

n media CD 

Pembelajaran 

a. Penggunaan media sesuai dengan 

muatan materi 

b. Penggunaan media disesuaikan 

dengan waktu yang tersedia 

c. Pemasangan media agar dapat 

terlihat jelas oleh peserta didik  

√ 

 

 

 

√ 

 

3 
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d. Kejelasan gambar dan suara pada 

media CD Pembelajaran 
√ 

 

8. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

a. Pemberian  simpulan, 

b. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, 

c. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran 

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

4 

Jumlah Skor 27 

Kategori BAIK 

 

 

 

        Semarang, 3 Mei 2013 

 Observer 

              

              Asnawi , S.Pd. 

      NIP.195505051982011007 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

27,25  ≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

 20 ≤ skor ≤ 27,25 Baik B 

 13,75 ≤ skor ≤20 Cukup C 

8 ≤ skor ≤ 13,75 Kurang D 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN. 

Siklus 3 

Nama Guru  : Bayu Prastiyo S 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Semarang 

Kelas/Semester : V 

Hari/Tanggal  :  Jumat/10 Mei 2013 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. 

 

 

 

Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Memberikan apersepsi 

b. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

c. Memberikan motivasi siswa 

d. Mengaitkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang akan 

dipelajari. 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

4 

2. Keterampilan 

menjelaskan 

a. Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar 

b. Menggunakan kata/istilah/kalimat 

yang mudah dipshami siswa  

c. Memberikan penjelasan materi 

sesuai dengan materi pernbelajaran 

diawali dengan contoh mengenai 

lingkungan sekitar 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

4 
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d. Menekankan pada materi yang 

penting. 
√ 

 

3. Keterampilan 

mengadakan 

variasi gaya 

mengajar 

a. Suara guru dalam pembelajaran 

cukup jelas dan keras 

b. Posisi guru bervariasi (tidak 

terpaku pada satu tempat 

c. Ada variasi kegiatan dalam kelas 

(klasikal, kelompok dan individu) 

d. Menerapkan prinsip penghargaan 

(reward). 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

4 

4. Keterampilan 

mengelola 

kelas 

a. Menciptakan kondisi kelas yang 

baik 

b. Menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi siswa 

c. Melibatkan siswa secara optimal 

baik secara emosional, fisik dan 

intelektual 

d. Memilih salah satu siswa untuk 

maju ke depan untuk membacakan 

jawaban dari soal yang telah 

diberikan. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

4 

5. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

a. Penguatan diberikan dalam bentuk 

verbal (lisan) 

b. Penguatan disampaiakan dengan 

bahasa yang padal singkat, dan 

jelas 

c. Penguatan diberikan dalam bentuk 

non verbal (gerakan, pendekatan, 

symbol/benda) 

d. Penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan. 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

3 

6. Keterampilan 

menggunaka

n model 

Think Pair 

Share 

a. Cara pengkondisian kelas untuk 

melaksanakan diskusi 

b. Keterampilan memaparkan materi 

untuk memancing minat siswa 

c. Penggunaan bahasa yang tepat 

d. Penekanan pada materi yang 

penting. 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

4 

7. Keterampilan 

menggunaka

n media CD 

Pembelajaran 

a. Penggunaan media sesuai dengan 

muatan materi 

b. Penggunaan media disesuaikan 

dengan waktu yang tersedia 

c. Pemasangan media agar dapat 

terlihat jelas oleh peserta didik  

√ 

 

 

 

√ 

 

3 
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d. Kejelasan gambar dan suara pada 

media CD Pembelajaran 
√ 

 

8. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

a. Pemberian  simpulan, 

b. Melakukan penilaian/evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, 

c. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran 

d. Menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

4 

Jumlah Skor 30 

Kategori SANGAT BAIK 

 

 

   

        Semarang, 10 Mei 2013 

 Observer 

               

              Asnawi , S.Pd. 

      NIP.195505051982011007 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

27,25  ≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

 20 ≤ skor ≤ 27,25 Baik B 

 13,75 ≤ skor ≤20 Cukup C 

8 ≤ skor ≤ 13,75 Kurang D 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN. 

Siklus ...... 

Nama Guru  : Bayu Prastiyo S 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03 Semarang 

Kelas/Semester : V 

Hari/Tanggal  :   

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1.  Kesiapan siswa 

menerima 

pelajaran 

(emotional 

activities) 

a. Siswa datang tepat waktu dan 

memasuki kelas sebelum 

pelajaran dimulai 

b. Siswa berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai 

c. Siswa menyiapkan alat yang 

digunakan untuk belajar  

d. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru 

  

2.  Keterlibatan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

(mental dan oral 

activities) 

a. Siswa mengikuti dari awal 

sampai akhir 

b. Siswa terlibat mencari 

informasi yang akan dipelajari 

c. Siswa terlibat secara 

emosional, fisik dan 
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intelektual selama 

pembelajaran.  

d. Siswa mampu membangun 

makna berdasarkan apa yang 

sudah diketahui 

3.  Terampil 

mengemukakan ide 

(Think) (emotional 

activities, oral 

activities, and 

writing activities) 

a. Siswa menuliskan ide/jawaban 

dalam lembar pengamatan CD 

secara mandiri 

b. Siswa menuliskan ide sesuai 

dengan CD pembelajaran yang 

diamati 

c. Siswa menuliskan ide dengan 

kalimat sederhana yang 

mudah dimengerti 

d. Siswa menuliskan ide dalam 

lembar pengamatan CD sesuai 

waktu yang ditentukan guru 

  

4.  Kemampuan siswa 

berdiskusi secara 

berpasangan 

(Pair)(emotional 

activities, mental 

activities, writing 

activities, and oral 

activities) 

a. Siswa berpasangan dalam satu 

meja 

b. Siswa bertukar ide/jawaban 

dalam berpasangan 

c. Setiap pasangan menuliskan 

jawaban kelompok 

d. Siswa berdiskusi sesuai waktu 

yang ditentukan 

 

  

5.  Kemampuan siswa 

mempresentasikan 

hasil kelompok 

(Share)(oral 

activities, mental 

acitivities, visual 

activities) 

a. Siswa berani maju  ke depan 

kelas  

b. Siswa menjelaskan jawaban 

hasil diskusi 

c. Memberikan tanggapan 

terhadap hasil pekerjaan 

kelompok lain 

d. Siswa merespon tanggapan 

yang muncul 

  

6.  Kemampuan siswa 

dalam menyimak 

video 

pembelajaran 

(listening 

activities, oral 

activities, mental 

activities, visual 

activities) 

a. Siswa dapat menyebutkan 

tema CD pembelajaran 

b. Siswa dapat menyebutkan 

tokoh-tokoh dalam CD 

pembelajaran 

c. Siswa dapat menjelaskan 

peran tokoh-tokoh dalam CD 

pembelajaran 

d. Siswa dapat menjelaskan isi 

CD pembelajaran 
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7. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi (visual 

activities, mental 

activities) 

a. Siswa mampu mengerjakan 

soal evaluasi dengan tenang 

b. Siswa mengerjakan soal secara 

mandiri 

c. Siswa mulai mengerjakan soal 

sesuai waktu yang ditentukan 

guru 

d. Siswa mengumpulkan soal 

evaluasi dengan tepat waktu 

  

Jumlah Skor  

Kategori  

 

 

 

 

Semarang, ................ 2013 

           Observer 

 

 

 

 

           ARUM WIBOWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Nilai Ketuntasan 

23 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas  

17,5 ≤ skor < 23 Baik Tuntas  

12 ≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas  

7 ≤ skor < 12 Kurang Tidak tuntas  



215 
 

 

 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA CD 

PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 03 

SEMARANG    

SIKLUS I 

No Nama Siswa 
Aktivitas Siswa Skor Nilai 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Rafi Ade Novian  2 2 2 3 2 2 2 15 C 

  2 Rafi Chandra Kumara 2 3 2 2 2 2 2 15 C 

3 Said Surya Adi 2 2 2 2 2 2 3 15 C 

4 Satriya Reza Putranto 2 2 2 2 2 3 2 15 C 

5 
Alfian Maulana Wima 

S. 2 2 2 3 2 2 2 

 

15 

 

C 

6 Ardian Tito Prastiwi 2 3 2 2 3 2 2 16 C 

7 
Bhaskara Arya 

Pangestu 2 2 2 2 3 2 2 15 

 

C 

8 Efan Hafizh Haryono 2 2 2 2 3 3 2 16 C 

9 Fafa Aulia Atamivera 2 2 2 2 3 2 3 16 C 

10 Fina Mustaqimah 2 3 2 2 2 2 2 15 C 

11 Jorgi Aditia  2 2 2 3 2 2 2 15 C 

12 Maulida Azky Nadliva 2 3 2 3 2 2 3 17 C 

13 Maylani Saputri 2 2 2 2 2 2 2 14 C 

14 Milati Puja Kesuma 2 3 3 2 2 2 2 16 C 

15 
Muhamad Abdulah 

Gozali 2 2 3 2 3 3 2 17 

 

C 

16 
Muhammad Argani 

Muhaj Arga 2 2 2 2 2 2 2    14 

 

      C   

17 
Muchammad Kaffah 

Umar 2 2 3 2 2 2 3 16 

 

C 

18 
Pascalas Caesar 

Darunasyah 2 3 2 2 2 3 2 16 

 

C 

19 Radita Diva Lestari 2 2 3 3 2 2 2 16 C 

20 Rifky Indra Prasetyo 2 3 2 2 2 2 3 16 C 

21 Rimba Argha Pratama  2 2 3 2 2 3 2 16 C 

22 Risdianti Khoirunnisa 2 3 2 2 2 2 2 15 C 

23 Rissa Amanda Putri 2 3 2 2 3 3 2 17 C 

24 Rizki Vina Octaviani 2 3 2 2 2 2 3 16 C 

25 
Rizky Diffa 

Rahmadianti 2 3 2 2 2 2 2 15 

 

C 



216 
 

 

 

26 Rizky Dwi Saputra 2 2 2 2 3 2 3 16 C 

27 
Rizky Zulfadly Ghani 

Artha KA 2 2 2 2 3 2 2 15 

 

C 

28 
Sania Lely Syam 

Ardiana 2 2 2 2 2 2 2 14 

 

C 

29 Silviya Qothrunnada  2 3 2 3 3 3 2 18 B 

30 
Tandria Shinta 

Ayuningtyas 2 2 2 2 2 2 2 14 

 

C 

31 Utari Fatma Dewi 2 2 3 2 2 2 2 15 C 

32 Wahyu Ananta 2 2 2 3 2 3 2 16 C 

33 Wijaya Kusuma Sakti 2 2 2 3 2 2 2 15 C 

34 Zahrafi Surya Masdifa  2 2 2 2 2 2 2 14 C 

35 
Desyta Kurnia 

Ramadhani 2 2 2 2 3 2 2     15 

 

C 

36 Nabila Khoerunnisa 2 2 2 3 2 2 3 16 C 

37 Rooyan Naufal Abid 2 2 2 2 2 2 2 14 C 

38 Shinta Ramadhani 2 2 2 3 2 2 2 15 C 

39 Risnu Irviandi 2 2 2 2 2 3 2 15 C 

40 
Hanida Ratna 

Prabaningrum 2 3 2 3 3 3 2 18 

 

B 

JUMLAH SKOR 619 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 15,7 

KATEGORI CUKUP 

 

Semarang, 26 April 2013 

           Observer 

   

           ARUM WIBOWO 

           NIM. 1401409247 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA CD 

PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 03 

SEMARANG    

SIKLUS II 

No Nama Siswa 
Aktivitas Siswa Skor Nilai 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Rafi Ade Novian  4 3 3 3 3 2 3 21 B 

  2 Rafi Chandra Kumara 3 2 3 3 3 3 3 20 B 

3 Said Surya Adi 3 3 2 3 4 3 2 20 B 

4 Satriya Reza Putranto 2 2 3 3 3 3 2 18 B 

5 
Alfian Maulana Wima 

S. 3 3 3 2 3 3 4 21 

 

B 

6 Ardian Tito Prastiwi 3 3 2 3 3 4 3 21 B 

7 
Bhaskara Arya 

Pangestu 3 2 2 2 2 2 2 15 

 

C 

8 Efan Hafizh Haryono 2 3 3 2 3 2 3 18 B 

9 Fafa Aulia Atamivera 2 2 2 4 2 3 2 17 C 

10 Fina Mustaqimah 2 4 3 2 2 4 3 20 B 

11 Jorgi Aditia  3 2 2 2 2 2 2 15 C 

12 Maulida Azky Nadliva 4 3 3 4 3 3 3 23 B 

13 Maylani Saputri 4 3 4 2 2 2 2 19 B 

14 Milati Puja Kesuma 2 2 2 3 2 2 2 15 C 

15 
Muhamad Abdulah 

Gozali 2 3 2 3 2 3 3 18 

 

B 

16 
Muhammad Argani 

Muhaj Arga 2 2 3 2 3 2 2 16 

 

      C 

17 
Muchammad Kaffah 

Umar 2 3 2 3 2 2 2 16 

 

C 

18 
Pascalas Caesar 

Darunasyah 2 2 2 3 2 3 3 17 

 

C 

19 Radita Diva Lestari 4 3 3 4 2 2 2 20 B 

20 Rifky Indra Prasetyo 3 2 2 2 3 3 2 17 C 

21 Rimba Argha Pratama  2 2 2 2 2 2 3 15 C 

22 Risdianti Khoirunnisa 3 3 3 2 2 2 2 17 C 

23 Rissa Amanda Putri 3 2 2 2 2 2 2 15 C 

24 Rizki Vina Octaviani 4 3 3 4 2 3 2 21 B 

25 
Rizky Diffa 

Rahmadianti 4 3 2 2 2 2 3 18 

 

B 
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26 Rizky Dwi Saputra 4 2 2 3 2 3 2 18 B 

27 
Rizky Zulfadly Ghani 

Artha KA 3 3 3 2 3 2 2 18 

 

B 

28 
Sania Lely Syam 

Ardiana 3 2 3 3 2 2 3 18 

 

B 

29 Silviya Qothrunnada  3 3 4 2 3 2 2 19 B 

30 
Tandria Shinta 

Ayuningtyas 4 3 3 2 3 3 2 20 

 

B 

31 Utari Fatma Dewi 3 2 2 3 3 3 3 19 B 

32 Wahyu Ananta 3 3 2 2 2 3 2 17 C 

33 Wijaya Kusuma Sakti 3 2 2 2 3 2 2 16 C 

34 Zahrafi Surya Masdifa  2 2 2 3 4 2 2 17 C 

35 
Desyta Kurnia 

Ramadhani 3 2 3 2 3 2 3 18 

 

B 

36 Nabila Khoerunnisa 3 2 2 3 3 2 3 18 B 

37 Rooyan Naufal Abid 2 3 3 3 3 2 2 18 B 

38 Shinta Ramadhani 3 2 2 2 3 3 2 17 C 

39 Risnu Irviandi 3 3 3 4 2 2 2 19 B 

40 
Hanida Ratna 

Prabaningrum 4 3 3 4 3 3 3 23 

 

B 

JUMLAH SKOR 728 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 18,2 

KATEGORI BAIK 

 

Semarang, 3 Mei 2013 

           Observer 

      

 

           ARUM WIBOWO 

                  NIM. 1401409247 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA CD 

PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 03 

SEMARANG    

SIKLUS III 

No Nama Siswa 
Aktivitas Siswa Skor Nilai 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Rafi Ade Novian  4 3 3 3 3 4 4 24 SB 

  2 Rafi Chandra Kumara 3 3 4 3 3 4 4 24 SB 

3 Said Surya Adi 3 3 2 3 4 4 4 23 B 

4 Satriya Reza Putranto 4 3 2 3 3 4 3 22 B 

5 
Alfian Maulana Wima 

S. 3 3 3 4 3 4 3 23 

 

B 

6 Ardian Tito Prastiwi 4 3 3 4 4 4 4 26 SB 

7 
Bhaskara Arya 

Pangestu 3 4 4 3 3 3 3 23 

 

B 

8 Efan Hafizh Haryono 3 4 3 4 3 3 4 24 SB 

9 Fafa Aulia Atamivera 4 3 2 3 3 4 4 23 B 

10 Fina Mustaqimah 3 3 3 3 3 4 4 23 B 

11 Jorgi Aditia  3 3 4 3 4 4 4 25 SB 

12 Maulida Azky Nadliva 4 4 3 3 4 3 4 25 SB 

13 Maylani Saputri 3 3 4 4 4 3 3 24 SB 

14 Milati Puja Kesuma 4 4 3 3 3 2 3 22 B 

15 
Muhamad Abdulah 

Gozali 3 3 3 3 3 3 3 21 

 

B 

16 
Muhammad Argani 

Muhaj Arga 3 3 2 2 4 3 3 20 

 

      B 

17 
Muchammad Kaffah 

Umar 2 3 3 3 3 4 3 21 

 

B 

18 
Pascalas Caesar 

Darunasyah 2 4 2 3 3 3 4 21 

 

B 

19 Radita Diva Lestari 3 3 4 4 4 3 4 25 SB 

20 Rifky Indra Prasetyo 2 3 2 4 3 3 3 20 B 

21 Rimba Argha Pratama  3 3 3 3 3 4 3 22 B 

22 Risdianti Khoirunnisa 2 4 3 2 3 4 3 21 B 

23 Rissa Amanda Putri 4 3 3 3 4 4 4 25 SB 

24 Rizki Vina Octaviani 3 3 4 3 4 4 4 25 SB 
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25 
Rizky Diffa 

Rahmadianti 3 4 3 2 3 3 3 21 

 

B 

26 Rizky Dwi Saputra 3 3 4 3 3 3 3 22 B 

27 
Rizky Zulfadly Ghani 

Artha KA 2 3 4 2 2 3 3 19 

 

B 

28 
Sania Lely Syam 

Ardiana 4 4 2 4 3 3 3 23 

 

B 

29 Silviya Qothrunnada  4 3 3 3 2 2 4 21 B 

30 
Tandria Shinta 

Ayuningtyas 4 3 4 4 4 2 4 25 

 

SB 

31 Utari Fatma Dewi 3 3 4 4 3 3 3 23 B 

32 Wahyu Ananta 3 3 4 3 3 3 3 22 B 

33 Wijaya Kusuma Sakti 3 4 3 3 3 3 3 22 B 

34 Zahrafi Surya Masdifa  4 3 4 4 4 3 4 26 SB 

35 
Desyta Kurnia 

Ramadhani 3 3 3 3 3 3 4 22 

 

B 

36 Nabila Khoerunnisa 3 4 3 4 2 4 4 24 SB 

37 Rooyan Naufal Abid 3 3 4 2 3 4 4 23 B 

38 Shinta Ramadhani 4 3 3 3 4 3 3 23 B 

39 Risnu Irviandi 3 4 3 3 3 4 3 23 B 

40 
Hanida Ratna 

Prabaningrum 4 3 3 4 3 4 4 25 

 

SB 

JUMLAH SKOR 916 

JUMLAH RATA-RATA SKOR 22,9 

KATEGORI BAIK 

 

Semarang, 10 Mei 2013 

           Observer 

    

          ARUM WIBOWO 

                 NIM. 1401409247 
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LAMPIRAN 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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PENGGALAN SILABUS (siklus I) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : V / 2 

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

kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.3 

Menghargai 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

memproklama

sikan 

kemerdekaan 

 

Peristiwa 

Rengasdengklok 

1. Siswa menyimak CD 

pembelajaran tentang 

Peristiwa Rengasdengklok 

yang ditayangkan oleh 

guru 

2. Siswa mengisi lembar 

pengamatan secara 

individu 

3. Siswa mendiskusikan 

lembar pengamatan 

dengan teman sebangku  

4. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi ke depan 

kelas dan siswa lain 

memberikan tanggapan 

1. Menyebutkan 

tokoh-tokoh yang 

berperan dalam 

peristiwa 

Rengasdengklok 

2. Menceritakan 

peristiwa 

Rengasdengklok 

yang terjadi di 

sekitar proklamasi 

kemerdekaan 

 

Teknik : 

Tes tertulis 

Tes Lisan 

Non tes: 

Perbuatan 

 

 

3jp x 35 

menit 
 Susilaningsih, Endang 

dan Linda S. Limbong. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas 

 Syamsiyah, Siti, dkk. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 Satuan Pendidikan : SDN Tambakaji 03 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/Semester : V / 2 

 Hari, tanggal  : Jumat/26 April 2013  

 Alokasi Waktu  : 3 x 35 Menit (1 Pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3  Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

III. Indikator 

1 Menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa 

Rengasdengklok 

2  Menceritakan peristiwa Rengasdengklok yang terjadi di sekitar 

proklamasi kemerdekaan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan menyimak media CD pembelajaran tentang 

peristiwa  Rengasdengklok, siswa dapat menyebutkan minimal 5 

tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok. 
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2. Melalui kegiatan tanya jawab secara berpasangan, siswa dapat 

menceritakan kembali peristiwa Rengasdengklok pada temannya 

dengan benar.  

V. Materi 

Peristiwa Rengasdengklok : 

 Golongan Tua : Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad Subarjo, 

Dr.Buntaran, Dr.Sanusi, Iwa Kusumasumantri. 

 Golongan muda : Chairul Saleh, Wikana, Margono, Armansyah, 

dan Kusnandar. 

 Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di 

Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di sebelah timur Jakarta. 

 Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena adanya perbedaan 

pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai cara 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 Penculikan Soekarno-Hatta bertujuan untuk menjauhkan Soekarno-

Hatta dari pengaruh Jepang. 

VI. Nilai Karakter 

Keberanian 

Bertanggung jawab 

Demokratis 

Menghargai 

VII. Model Pembelajaran 

Model Think Pair Share dengan media CD pembelajaran 
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VIII. Metode Pembelajaran 

Ceramah/ informatif 

Tanya Jawab 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian Kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

2. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Memberi motivasi dengan memberikan yel-yel 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Apersepsi 

Pernahkah kalian mendengar cerita sejarah peistiwa Rengasdenglok? 

3. Kegiatan Inti (± 70 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru menyampaikan garis besar materi peristiwa Rengasdenglok. 

b. Siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama 

penjelasan guru. 

c. Siswa diberi tugas untuk mencari tahu lebih dalam tentang 

peristiwaRengasdenglok dengan menyimak CD Pembelajaran yang 

akan diputar oleh guru. 

d. Siswa diberi lembar pengamatan CD Pembelajaran. 
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e. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian lembar 

pengamatan CD Pembelajaran. 

f. Guru memutar CD Pembelajaran tentang peristiwa Rengasdenglok. 

g. Siswa berpikir sendiri mengisi lembar pengamatan CD dengan 

menyimak CD Pembelajaran peristiwa Rengasdenglok yang diputar 

guru (Think). 

Elaborasi 

a. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk memikirkan jawaban 

dan siswa menulis hasil pemikirannya pada lembar pengamatan CD 

Pembelajaran. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. 

c. Guru kembali memutar CD pembelajaran tentang peritiwa 

Rengasdenglok kemudian memberikan waktu pada siswa untuk 

beriskusi (Pair). 

d. Siswa mempersentasikan jawaban didepan kelas (Share). 

e. Kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi 

pendapat terhadap hasil diskusi. 

f. Siswa yang menjawab benar diberi penghargaan oleh guru dan siswa 

yang belum benar diberi motivasi lebih. 

Konfirmasi 

a. Guru memberi konfirmasi dan memberi tanggapan mengenai 

persentasi kelompok dan hasil diskusi siswa. 
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b. Siswa dengan dibimbing guru melakukan refleksi mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

4. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa diberikan kesempatan guru untuk bertanya kembali apabila di 

dalam penyampaian materi masih kurang jelas.  

c. Siswa bersama guru mengulas kembali pelajaran yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan. 

d. Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan Evaluasi.  

e. Tindak Lanjut dengan mengadakan pengayaan dan perbaikan. 

X. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

 Media CD pembelajaran peristiwa Rengasdengklok. 

 Speaker 

 Laptop 

 LCD Proyektor 

b. Sumber 

a. Standar Isi 

b. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

c. Syamsiyah, Siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 



228 
 

 

 

d. Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

e. Internet 

XI. Penilaian 

a. Prosedur tes 

- Tes dalam proses : ada  

- Tes hasil / tes akhir : ada 

b. Jenis tes 

- Tes tertulis 

- Tes performance 

c. Bentuk tes 

 pilihan ganda, isian dan uraian. 

 Semarang, 26 April 2013 

Guru Kelas V (Observer) Guru kelas (Peneliti) 

                   

Asnawi , S.Pd. Bayu Prastiyo S 

NIP. 195505051982011007 NIM. 1401409369 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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MATERI AJAR 

PERISTIWA RENGASDENGKLOK 

 

A. Peristiwa yang Melatarbelakangi Peristiwa Rengasdengklok 

1. Pemboman Nagasaki dan Hiroshima oleh Sekutu 

Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang. Bom atom pertama 

dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom kedua 

dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang 

menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 

2. Pertemuan di Dalat 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. 

Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta memenuhi 

undangan Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Jendral Terauchi adalah 

Panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Jenderal 

Terauchi mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan 

kemerdekaan kepada Indonesia. Keputusan itu diambil setelah kota Hiroshima 

dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Akibatnya Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 

3. Menanggapi berita kekalahan Jepang 

Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan. Semua radio disegel 

oleh pemerintah Jepang. Namun demikian, ada juga tokoh-tokoh pergerakan yang 

dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita tentang kekalahan Jepang tersebut. 
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Diantaranya adalah Sutan Syahrir. Setelah mendengar berita kekalahan jepang, 

Sutan Syahrir dan golongan muda yang terdiri dari Chaerul Saleh, Wikana, Jusuf 

Kunto, Margono, Armansyah, dan Sukarni mendesak Bung Karno dan Bung Hatta 

agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar PPKI. Namun 

Bung Karno tidak setuju karena proklamasi kemerdekaan adalah tugas dan hak 

PPKI.    

B. Peristiwa Rengasdengklok 

Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan 

rapat di Asrama Baperpi, Cikini 71, Jakarta. Dalam rapat tersebut diputuskan 

untuk mengungsikan Sukarno dan Hatta ke luar kota. Tempat yang dipilih adalah 

Rengasdengklok, sebuah kota kawadenan di Sebelah timur Jakarta. Tujuan “ 

penculikan” itu adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh 

Jepang. Untuk menghindari kecurigaan dan tindakan yang dapat diambil oleh 

tentara Jepang, rencana itu diserahkan kepada Sodancho Singgih. Rencana itu 

berhasil dengan baik berkat dukungan Cudanco Latief Hendraningrat, berupa 

perlengkapan tentara Peta. 

Pagi-pagi sekitar pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta 

dibawa ke Rengasdengklok. Selain untuk menjauhkan Sukarno-Hatta dari 

pengaruh Jepang, para pemuda bermaksud memaksa mereka agar segera 

memproklamasikan kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan 

Jepang. Akhirnya Bung Karno menyatakan bersedia melaksanakan proklamasi 

segera setelah kembali ke Jakarta. Sementara itu, di Jakarta, golongan tua dan 

golongan muda sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan di jakarta. 
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Berdasarkan keputusan itu, Jusuf Kunto dari pihak pemuda mengantar Ahmad 

Subarjo ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno-Hatta. Semula para 

pemuda tidak mau melepas Sukarno-Hatta. Ahmad Subarjo memberi jaminan 

bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 

Agustus 1945 keesokan harinya, selambat-lambatnya pukul 12.00. Bila hal 

tersebut tidak terjadi, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya. Dengan 

jaminan itu, komandan kompi Peta setempat, Cudanco Subeno, bersedia 

melepaskan Sukarno-Hatta kembali ke Jakarta. 
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LEMBAR PENGAMATAN CD PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

NAMA     = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NO. ABSEN    = . . . . . . . . . 

NAMA TEMAN SEMEJA   = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Petunjuk ! 

a. Simaklah CD pembelajaran peristiwa Rengasdengklok yang diputar oleh guru ! 

b. Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berkaitan dengan CD yang kalian saksikan kemudian tuliskan jawaban secara pada 

tabel di bawah ini! 

Carilah jawaban dari pertanyaan dalam tabel berikut ! 

No Hal – hal dalam Peristiwa Rengasdengklok Jawaban 

1 Tokoh- tokoh yang berperan dalam peristiwa 

Rengasdengklok 

 

 

 

 

Golongan muda : 

1. .................... 

2. .................... 

3. .................... 

4. .................... 
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Golongan Tua : 

1. Ir. Soekarno 

2. ................ 

3. ................ 

4. ................ 

2. Penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok adalah  

 

 

 

3. Waktu terjadinya peristiwa Rengasdengklok adalah  

 

 

 

4. Tujuan adanya penculikan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke 

Rengasdengklok adalah 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PENGAMATAN CD PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

No Hal – hal dalam Peristiwa Rengasdengklok Jawaban 

1 Tokoh- tokoh yang berperan dalam peristiwa 

Rengasdengklok 

Golongan muda : 
1. Jusuf Kunto 

2. Chaerul Saleh 

3. Wikana 

4. Sukarni 

Golongan Tua : 
1. Ir. Soekarno 

2. Moh. Hatta 

3. Ahmad Subarjo 

4. Iwa Kusumasumantri 

2. Penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok adalah Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat 

antara golongan muda dan golongan tua mengenai cara proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

3. Waktu terjadinya peristiwa Rengasdengklok adalah Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di 

Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di sebelah timur Jakarta. 

4. Tujuan adanya penculikan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

ke Rengasdengklok adalah 

Penculikan Soekarno-Hatta bertujuan untuk menjauhkan Soekarno-

Hatta dari pengaruh Jepang. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03   Jumlah Soal  : 25 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial  Bentuk Soal  : Pilihan ganda, isian, uraian 

Kurikulum   : KTSP     Penyusun  : Bayu Prastiyo S 

Alokasi Waktu  : 25 menit   

No SK-KD 
Kls/ 

Smt 
Materi Indikator 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Soal 
Jenjang Nomor Soal 

1. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

V/2 Peristiwa 

Rengasdengklok 

1. Menyebutkan 

tokoh-tokoh yang 

berperan dalam 

peristiwa 

Rengasdengklok 

2. Menceritakan 

peristiwa 

Rengasdengklok 

yang terjadi di 

sekitar 

proklamasi 

kemerdekaan 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

Isian 

Uraian 

C1 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda 

1-5, 9 

Isian 

1-10 

Uraian 

1-3 

 

Uraian 

4,5 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Nama  : 

No. Absen : 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang palling tepat! 

1. Negara yang menjatuhkan bom atom di Jepang adalah..... 

a. Amerika Serikat  c. Italia 

b. Rusia   d. Inggris 

2. Kota yang hancur setelah di bom atom pada 6 Agustus 1945 adalah 

a. Nagasaki   c. Tokyo 

b. Hiroshima   d. Osaka 

3. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal..... 

a. 6 Agustus 1945  c. 9 Agustus 1945 

b. 17 Agustus 1945  d. 14 Agustus 1945 

4. Menjelang Indonesia merdeka, yang menjadi panglima tentara Jepang di Asia 

Tenggara adalah..... 

a. Jenderal Terauchi  c. Lakasamana Maeda 

b. Mayor Jenderal Nishimura d. Shigetada Nishijima 

5. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu dan mendesak 

Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan adalah..... 

a. Chaerul Shaleh  c.Sutan Syahrir 

b. Ahmad Soebardjo  d. Wikana 

6. Berikut ini tokoh  yang termasuk dalam golongan tua adalah...... 

a. Moh. Hatta   c. Margono 

b. Wikana   d. Chairul Saleh 
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7. Berikut ini tokoh yang termasuk golongan muda, kecuali....... 

a. Margono   c. Chairul Saleh 

b. Ahmad Soebardjo  d. Wikana 

8. Soekarno- hata diculik oleh golongan muda ke kota..... 

a. Jogja   c. Rengasdengklok 

b. Bogor   d. Cirebon 

9. Tokoh yang menjemput Soekarno-Hatta dari Rengasdengklok ke Jakarta 

adalah..... 

a. Ahmad Soebardjo  c. Sutan Syahrir 

b. Wikana   d. Chaerul Shaleh 

10. Berikut ini adalah tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok, 

kecuali..... 

a. Ir. Soekarno   c. Wikana 

b. Moh. Hatta   d. Jenderal Terauchi 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Pada tanggal 12 Agustus 1945 Dr. Radjiman Widyodiningrat, Ir. Soekarno, 

dan Moh. Hatta menemui........... 

2. Dua kota jepang yang dibom oleh sekutu adalah..........                dan ...... 

3. Dalam pertemuan di Dalat, Jendral Terauchi mengatakan bahwa jepang telah 

memutuskan untuk memberikan......                kepada Indonesia. 

4. Pada Tanggal 14 Agustus Jepang.......                                        kepada Sekutu. 

5. Para pemuda menculik Soekarno-Hatta dan membawa kedua tokoh ke..... 

6. Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh golongan........ 

7. Wikana adalah salah satu tokoh golongan......... 

8. Komandan kompi Peta yang menahan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok 

adalah........ 
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9. Tokoh golongan tua yang menjamin proklamasi kemerdekaan akan 

diumumkan pada tanggal 17 Agustus adalah....... 

10. Tokoh golongan muda yang mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok 

adalah........ 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

jelas dan tepat! 

1. Kapan dan dimana terjadinya peristiwa Rengasdengklok? 

2. Sebutkan 3 tokoh yang termasuk golongan tua pada peristiwa 

Rengasdengklok! 

 

3. Sebutkan 3 tokoh yang termasuk golongan muda pada peristiwa 

Rengasdengklok! 

 

4. Apa penyebab terajadinya peristiwa Rengasdengklok? Jelaskan! 

 

5. Apa tujuan dari penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok? 
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KUNCI  JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS I 

A. Pilihan ganda 

1. A   6. A 

2. B   7. B 

3. D   8. C 

4. A   9. A 

5. C   10. D 

B. Isian 

1. Jendral Terauchi 

2. Nagasaki dan Hiroshima 

3. Kemerdekaan 

4. Menyerah tanpa syarat 

5. Rengasdengklok 

6. Golongan Tua 

7. Golongan Muda 

8. Cudanco Subeno 

9. Ahmad Subarjo 

10. Jusuf Kunto 

C. Uraian 

1. Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di 

Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di sebelah timur Jakarta. 

2. Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ir. Soekarno 

3. Chairul Saleh, Wikana, Margono 

4. Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara 

golongan muda dan golongan tua mengenai cara proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

5. Penculikan Soekarno-Hatta bertujuan untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari 

pengaruh Jepang. 

 

 

 

 

 

Teknik Penskoran : 

A. Pilihan Ganda 

Bobot @ soal = 1 

Skor maks  = 1 x 10 = 10  

B. Isian 

Bobot @ soal = 2 

Skor maks = 2 x 10 = 20 
C. Uraian  

Bobot @ soal = 4 
Skor maks = 4 x 5 = 20 
 

Nilai = 
𝐴+𝐵+𝐶

50
  x 100 % 
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER BANGSA 

SIKLUS I 

Kelompok  :  5  

Nama siswa  : 1. Jorgi A 

2. Rooyan N 

Petunjuk ! 

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini! 

2. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Berilah skor sesuai deskriptor yang tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing karakter bangsa adalah sebagai berikut. 

1 Jika satu deskriptor yang tampak 

2 Jika dua deskriptor yang tampak 

3 Jika semua deskriptor yang tampak 

No. Karakter 

Bangsa 

Deskriptor Skor 

1. Kerja sama - Menyatu dengan anggota kelompok 

- Menyelesaikan tugas kelompok secara 

bersama dengan anggota kelompok 

- Adanya kegiatan saling membantu antar 

anggota dalam mempelajari materi 

 

 

            3 

2. Tanggung 

jawab 

- Memberikan kontribusi pada kelompok  

- Menyelesaikan tugas kelompok sesuai 

dengan bagian-bagian tiap anggota 

kelompok 

- Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya sesusai petunjuk guru 

 

 

 

3 

3. Disiplin - Menyelesaikan tugas tepat waktu 

- Mengumpulkan tugas tepat waktu 

- Tidak mengganggu teman lain 

 

 

3 

          Semarang, 26 April 2013 

         Observer 

    

          

         Sarwo Edi Wibowo 

         NIM.14014091
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PENGGALAN SILABUS (siklus II) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : V / 2 

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

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.3 Menghargai 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

 

Peristiwa perumusan 

teks proklamasi dan 

detik-detik 

proklamasi 

 

1. Siswa menyimak CD 

pembelajaran tentang 

Peristiwa perumusan teks 

proklamasi dan detik-

detik proklamasi yang 

ditayangkan oleh guru 

2. Siswa mengisi lembar 

pengamatan secara 

individu 

3. Siswa mendiskusikan 

lembar pengamatan 

dengan teman sebangku  

4. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi ke depan 

kelas dan siswa lain 

memberikan tanggapan 

1. Menceritakan 

peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi 

2. Menceritakan 

peristiwa detik-

detik proklamasi 

kemerdekaan 

 

Teknik : 

Tes 

tertulis 

Tes Lisan 

Non tes: 

Perbuatan 

 

 

3jp x 35 

menit 
 Susilaningsih

, Endang dan 

Linda S. 

Limbong. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

5. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 

 Syamsiyah, 

Siti, dkk. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

5. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 
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SIKLUS II 

 Satuan Pendidikan : SDN Tambakaji 03 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/Semester : V / 2 

 Hari, tanggal  : Jumat/ 3 Mei 2013 

 Alokasi Waktu  : 3 x 35 Menit (1 Pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

2.    Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3  Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

III. Indikator 

1. Menceritakan peristiwa perumusan teks proklamasi 

2. Menceritakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan menyimak media CD pembelajaran tentang 

peristiwa  perumusan teks proklamasi, siswa dapat menyebutkan 

minimal 5 tokoh yang berperan dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi dengan benar. 
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2. Melalui kegiatan tanya jawab secara berpasangan, siswa dapat 

menceritakan kembali peristiwa perumusan teks proklamasi dan 

detik-detik proklamasi pada temannya dengan benar.  

V. Materi 

Peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi 

 Tokoh golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa 

perumusan teks proklamasi, detik-detik proklamasi 

 Peran tokoh dalam peristiwa perumusan teks proklamasi, detik-

detik proklamasi 

 Waktu dan tempat terjadinya peristiwa perumusan teks proklamasi, 

detik-detik proklamasi. 

VI. Nilai Karakter 

Keberanian 

Bertanggung jawab 

Demokratis 

Menghargai 

VII. Model Pembelajaran 

Model Think-Pair-Share dengan media CD pembelajaran 

VIII. Metode Pembelajaran 

Ceramah/ informatif 

Tanya Jawab 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian Kelas 
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c. Doa 

d. Presensi 

2. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Memberi motivasi dengan memberikan yel-yel 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Apersepsi 

Taukah kalian siapa pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia? 

3. Kegiatan Inti (± 70 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru menyampaikan garis besar materi peristiwa perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi. 

b. Siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama 

penjelasan guru. 

c. Siswa diberi tugas untuk mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa 

perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi dengan 

menyimak CD Pembelajaran yang akan diputar oleh guru. 

d. Siswa diberi lembar pengamatan CD Pembelajaran. 

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian lembar 

pengamatan CD Pembelajaran. 

f. Guru memutar CD Pembelajaran tentang peristiwa perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi. 
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g. Siswa berpikir sendiri mengisi lembar pengamatan CD dengan 

menyimak CD Pembelajaran peristiwa perumusan teks proklamasi 

dan detik-detik proklamasi yang diputar guru (Think) 

Elaborasi 

a. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk memikirkan jawaban 

dan siswa menulis hasil pemikirannya pada lembar pengamatan CD 

Pembelajaran. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. 

c. Guru kembali memutar CD pembelajaran tentang peritiwa 

perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi kemudian 

memberikan waktu pada siswa untuk beriskusi (Pair). 

d. Siswa mempersentasikan jawaban didepan kelas (Share). 

e. Kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi 

pendapat terhadap hasil diskusi. 

f. Siswa yang menjawab benar diberi penghargaan oleh guru dan siswa 

yang belum benar diberi motivasi lebih. 

Konfirmasi 

a. Guru memberi konfirmasi dan memberi tanggapan mengenai 

persentasi kelompok dan hasil diskusi siswa. 

b. Siswa dengan dibimbing guru melakukan refleksi mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

4. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
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b. Siswa diberikan kesempatan guru untuk bertanya kembali apabila di 

dalam penyampaian materi masih kurang jelas.  

c. Siswa bersama guru mengulas kembali pelajaran yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan. 

d. Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi.  

e. Tindak Lanjut dengan mengadakan pengayaan dan perbaikan. 

X. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

 Media CD pembelajaran perumusan teks proklamasi dan detik-

detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 Speaker 

 Laptop 

 LCD Proyektor 

b. Sumber 

a. Standar Isi 

b. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

c. Syamsiyah, Siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

d. Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

e. Internet 
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XI. Penilaian 

a. Prosedur tes 

- Tes dalam proses : ada  

- Tes hasil / tes akhir : ada 

b. Jenis tes 

- Tes tertulis 

- Tes performance 

c. Bentuk tes 

 pilihan ganda, isian dan uraian. 

 Semarang, 3 Mei 2013 

Guru Kelas V (Observer) Guru kelas (Peneliti) 

                                                         

Asnawi , S.Pd. Bayu Prastiyo S 

NIP. 195505051982011007 NIM. 1401409369 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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MATERI AJAR 

PERISTIWA PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI DAN 

DETIK-DETIK PROKLAMASI 

A. Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi 

Sesampai di Jakarta Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda 

mene- mui Mayjen Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak 

mengizinkan pro- klamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju 

rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Di tempat inilah 

naskah proklamasi dirumuskan. Para  pemuka Indonesia yang hadir  

berkumpul dalam dua  ruangan, ruang makan dan  serambi depan. 

Perumusan teks proklamasi dilakukan di dalam ruang makan oleh  

Sukarno,  Hatta,  dan  Mr. Ahmad Soebardjo. Sukarno menulis rumusan 

proklamasi tersebut. 

Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan 

tokoh- tokoh peserta rapat. Setelah terjadi kesepakatan bersama, teks 

proklamasi selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk  diketik. 

Teks proklamasi yang sudah  diketik  ditandatangani oleh  Ir.  Sukarno dan  

Drs.  Moh.  Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itulah  yang 

dikenal sebagai naskah Proklamasi yang autentik . Timbul  persoalan 

tentang cara  mengumumkan proklamasi. Sukarni mengatakan bahwa 

rakyat  di sekitar Jakarta telah  diberi  tahu  untuk  datang berbondong-

bondong ke lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus. Di sana mereka akan 

mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno meno- lak cara 
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tersebut.  Akhirnya, disepakati proklamasi kemerdekaan dilakukan di 

kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur  56, pukul  10.00.  Setelah 

itu, para tokoh  bangsa yang hadir, keluar  dari  rumah Laksamana  

Maeda dan  pulang ke rumah masing-masing. Sebelum semua pulang, 

Hatta  ber- pesan kepada para  pemuda  yang  bekerja pada  pers  dan  

kantor  berita, terutama B . M .  D i a h  untuk  memperbanyak teks  

proklamasi dan  menyiar- kannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para 

pemuda tidak langsung pulang ke rumah masing- masing. Mereka   

dibagi   dalam  kelompok-kelompok. Setiap kelompok pemuda 

mengirim kurir untuk  memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat 

proklamasi telah  tiba.  

B. Peristiwa Detik-detik Proklamasi 

 Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di 

kediam- an Sukarno. Mereka adalah rakyat  dan  para pemuda. Sekitar 

pukul  10.00, Ir. Sukarno didampingi Drs. Mohammad Hatta  

memproklamasikan kemer- dekaan Indonesia. Berikut ini perkataan 

Sukarno pada pembacaan prokla-  masi kemerdekaan: 

Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan 

Indone- sia.  Hal-hal  yang  mengenai pemindahan kekusaan d.l.l.,  

diseleng- garakan  dengan cara  seksama dan  dalam  tempo yang  

sesingkat- singkatnya. 

Jakarta,  hari 17 bulan 8 tahun ’05 
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Atas nama Bangsa Indonesia 

Sukarno/Hatta 

Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara 

dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran 

Bendera Merah Putih dilakukan oleh S. Suhud  dan Cudanco Lat i f , serta 

diiringi  lagu  Indonesia Raya. Bendera Merah Putih  itu dijahit  oleh  Ibu 

Fatmawati Sukarno. 

Pada saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan, tanpa ada  yang 

memberi aba-aba, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

Setelah pengibaran Bendera Merah Putih, Wali kota Suwiryo dan  dr. 

Mawardi memberikan sambutan. Kemudian mereka yang hadir  saling 

bertukar pikiran  sebentar lalu pulang ke rumah masing-masing. 
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LEMBAR PENGAMATAN CD PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

NAMA     = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NO. ABSEN    = . . . . . . . . . 

NAMA TEMAN SEMEJA   = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Petunjuk ! 

a. Simaklah CD pembelajaran peristiwa Rengasdengklok yang diputar oleh guru ! 

b. Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berkaitan dengan CD yang kalian saksikan kemudian tuliskan jawaban secara pada 

tabel di bawah ini! 

Carilah jawaban dari pertanyaan dalam tabel berikut ! 

1. Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi 

No. Hal-hal Tentang Perumusan Teks Proklamasi Jawaban 

1. Tempat dan tanggal perumusan teks 

proklamasi 

 

 

 

2. Peran tokoh-tokoh dalam peristiwa perumusan 

teks proklamasi 

a. Ahmad Soebardjo, Ir. Soekarno, Hatta 

b. Ir. Soekarno 

c. Sayuti Melik 

d. Laksamana Maeda 

 

 

a. ........... 

b. ........... 

c. ........... 

d. ........... 
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2. Peristiwa Detik- Detik Proklamasi 

 

No. Hal-hal Tentang Proklamasi Kemerdekaan Jawaban 

1. Tempat pelaksanan Proklamasi Kemerdekaan  

 

 

 

2. Tanggal pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan 

 

 

3. Peran tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

a. Ir. Soekarno 

b. Moh. Hatta 

c. S. Suhud dan Cudanco Latif 

d. Ibu Fatmawati 

e. Wali kota Suwiryo dan dr. Mawardi 

 

 

a. ........... 

b. ........... 

c. ........... 

d. ........... 

e. ........... 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PENGAMATAN CD PEMBELAJARAN SIKLUS II 

1. Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi 

No. Hal-hal Tentang Perumusan Teks Proklamasi Jawaban 

1. Tempat dan tanggal perumusan teks 

proklamasi 

Teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam 

Bonjol No. 1 pada tanggal 17 Agustus dini hari. 

2. Peran tokoh-tokoh dalam peristiwa perumusan 

teks proklamasi 

a. Ahmad Soebardjo, Ir. Soekarno, Hatta 

b. Ir. Soekarno 

c. Sayuti Melik 

d. Laksamana Maeda 

 

 

a. Merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda 

b. Menulis rumusan teks proklamasi dan menandatangani teks proklamasi 

c. Mengetik teks proklamasi 

d. Mengizinkan rumahnya dijadikan tempat perumusan teks proklamasi 

2. Peristiwa Detik- Detik Proklamasi 

No. Hal-hal Tentang Proklamasi Kemerdekaan Jawaban 

1. Tempat pelaksanan Proklamasi Kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Ir. Soekarno 

Jalan Pegangsaan Timur 56 

2. Tanggal pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan 

 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 

1945 

3. Peran tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

a. Ir. Soekarno 

b. Moh. Hatta 

c. S. Suhud dan Cudanco Latif 

d. Ibu Fatmawati 

e. Wali kota Suwiryo dan dr. Mawardi 

 

 

a. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

b. Mendampingi Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

c. Mengibarkan bendera Merah Putih 

d. Menjahit bendera Merah Putih 

e. Memberikan sambutan setelah pengibaran bendera Merah Putih 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03   Jumlah Soal  : 25 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial  Bentuk Soal  : Pilihan ganda, isian, uraian 

Kurikulum   : KTSP     Penyusun  : Bayu Prastiyo S 

Alokasi Waktu  : 25 menit   

No SK-KD 
Kls/ 

Smt 
Materi Indikator 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Soal 
Jenjang Nomor Soal 

1. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

V/2 Peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi dan 

detik-detik 

proklamasi 

1. Menceritakan 

peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi 

2. Menceritakan 

peristiwa detik-

detik proklamasi 

kemerdekaan 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

Isian 

Uraian 

C1 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda 

1-3,5,6,8-10 

Isian 

1-3,5,8-10 

Uraian 

1,2 

 

Pilihan ganda 

4,7 

Isian 

4-7 

Uraian 

3,4 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Nama  : 

No. Absen : 

 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang palling tepat! 

1. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan di 

rumah...... 

a. Ir. Soekarno   c. Ahmad Soebardjo 

b. Moh. Hatta   d. Laksamana Maeda 

2. Tokoh yang menulis rumusan teks proklamasi adalah 

a. Ir. Soekarno   c. Laksamana Maeda 

b. Moh. Hatta   d. Sayuti Melik 

3. Teks proklamasi yang disetujui diketik oleh..... 

a. Moh. Hatta  c. Ahmad Soebardjo 

b. Sayuti Melik d. Ir. Soekarno 

4. Teks proklamasi yang telah diketik dan ditanda tangani Soekarno-Hatta 

disebut dengan naskah proklamasi yang.... 

a. Antik  c. Autentik 

b. Palsu  d. proklamasi 

5. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal........ 

a. 17 Agustus 1945  c.18 Agustus 1945 

b. 16 Agustus 1945  d.19 Agustus 1945 

6. Tempat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah...... 

a. Rumah Laksamana Maeda   c. Rumah Moh. Hatta 

b. Rumah Ir. Soekarno   d. Rumah Ahmad Soebardjo 

7. Tokoh pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita yang bertugas 

menyebarkan teks proklamasi adalah 

a. Margono   c. Chairul Saleh 

b. B.M. Diah   d. Wikana 
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8. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah.......... 

a. Ir. Soekarno   c. Moh. Soebardjo 

b. Moh. Hatta   d. Wr. Supratman 

9. Bendera merah putih dijahit oleh..... 

a. Ahmad Soebardjo  c. Sukarni 

b. Ibu Fatmawati  d. Wikana  

10. Tokoh yang menandatangani teks proklamasi adalah..... 

a. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta c. Ir. Soekarno dan A. Soebardjo 

b. Moh. Hatta dan A. Soebardjo d. Ir. Soekarno dan Fatmawati 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Tempat perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda terleteak 

di Jalan....... 

2. Di rumah Laksamana Maeda golongan tua dan golongan muda berkumpul 

di dua ruangan yaitu  ......                             dan...... 

3. Tokoh yang menulis rumusan teks proklamasi adalah............. 

4. Sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1945  proklamasi sempat akan 

dilaksanakan di lapangan.............. 

5. Tokoh yang dijuluki pahlawan Proklamator adalah.....                 dan....... 

6. Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh golongan........ 

7. Wikana adalah salah satu tokoh golongan......... 

8. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Ir. Soekarno 

yang terletak di jalan ........ 

9. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera 

merah putih dilakukan oleh.......               dan......... 

10. Tokoh yang memberikan sambutan setelah pengibaran bendera merah 

putih adalah........ 

 

 

 



257 
 

 
 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

jelas dan tepat! 

1. Sebutkan 3 tokoh golongan tua yang berperan dalam perumusan teks 

proklamasi! 

 

2. Sebutkan 3 tokoh golongan muda yang berperan dalam perumusan teks 

proklamasi! 

 

3. Jelaskan peran tokoh-tokoh di bawah ini dalam perumusan teks 

proklamasi! 

a. Ir. Soekarno .............. 

b. Moh. Hatta  ................ 

c. Sayuti Melik ................ 

4. Jelaskan arti tahun ’05  dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia! 

 

 

5. Coba ceritakan secara singkat peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945!
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KUNCI  JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

A. Pilihan ganda 

1. D   6. B 

2. A   7. B 

3. B   8. D 

4. C   9. B 

5. C   10. A 

B. Isian 

1. Jalan Imam Bonjol No. 1 

2. Ruang makan dan serambi depan 

3. Ir. Soekarno 

4. Ikada 

5. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

6. Golongan Tua 

7. Golongan Muda 

8. Pegangsaan Timur 56 

9. S. Suhud dan Cudanco Latif 

10. Walikota Suwiryo dan dr. Mawardi 

C. Uraian  

1. Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Subarjo 

2. Sayuti Melik, B.M Diah, Wikana 

3.  

a) Ir. Soekarno berperan menulis rumusan teks proklamasi dan  

menandatangani teks proklamasi kemerdekaan yang di setujui 

b) Moh. Hatta berperan bersama dengan Ir. Soekarno, dan Ahmad Subarjo 

merumuskan teks proklamasi. Menandatangani teks proklamasi yang 

disetujui. 

c) Sayuti Melik berperan mengetik teks proklamasi yang disetujui 

4. Pada teks proklamasi ditulis tahun’05 karena sesuai dengan tahu jepang 

pada waktu itu adalah tahun 2605 
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5. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 

1945 di rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56. Soekarno dan 

Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi 

dibacakan Soekarno dengan didampingi Moh. Hatta. 

 

Teknik Penskoran : 

A. Pilihan Ganda 

Bobot @ soal = 1 

Skor maks  = 1 x 10 = 10  

B. Isian 

Bobot @ soal = 2 

Skor maks = 2 x 10 = 20 

C. Uraian  

Bobot @ soal = 4 

Skor maks = 4 x 5 = 20 

 

Nilai = 
𝐴+𝐵+𝐶

50
  x 100 % 
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER BANGSA 

SIKLUS II 

Kelompok  : 8 

Nama siswa  : 1. Silviya Q 

2. Rizky Diffa 

Petunjuk ! 

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini! 

2. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Berilah skor sesuai deskriptor yang tampak! 

4. Skala penilaian untuk masing-masing karakter bangsa adalah sebagai berikut. 

1 Jika satu deskriptor yang tampak 

2 Jika dua deskriptor yang tampak 

3 Jika semua deskriptor yang tampak 

No. 
Karakter 

Bangsa 
Deskriptor Skor 

1 Tanggung 

Jawab 

- Mengerjakan tugas secara mandiri sesuai 

dengan instruksi guru 

- Menyelesaikan tugas kelompok sesuai dengan 

instruksi guru 

- Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

sesuai dengan instruksi guru  

 

 

      3 

2 Disiplin - Menyelesaikan tugas tepat waktu 

- Mengumpulkan tugas tepat waktu 

- Tidak mengganggu teman lain 

 

     3 

3 Menghargai - Menerima saran atau pendapat kelompok lain 

- Memberikan apresiasi pada kelompok yang 

berprestasi 

- Menerima jawaban yang telah disepakati 

bersama. 

 

 

     3 

          Semarang, 3 Mei 2013 

         Observer 

 

 

          Sarwo Edi Wibowo 

         NIM 1401409181 
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PENGGALAN SILABUS (siklus III) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : V / 2 

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

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.3 Menghargai 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

 

Peran tokoh-tokoh 

penting dalam 

peristiwa proklamasi 

dan Contoh sikap 

menghargai jasa 

tokoh-tokoh dalam 

peristiwa proklamasi 

 

 

1. Siswa menyimak CD 

pembelajaran tentang 

Peran tokoh-tokoh 

penting dalam peristiwa 

proklamasi dan Contoh 

sikap menghargai jasa 

tokoh-tokoh dalam 

peristiwa proklamasi 

yang ditayangkan oleh 

guru 

2. Siswa mengisi lembar 

pengamatan secara 

individu 

3. Siswa mendiskusikan 

lembar pengamatan 

dengan teman sebangku  

4. Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi ke depan 

kelas dan siswa lain 

memberikan tanggapan 

1. Membuat 

ringkasan tentang 

peranan tokoh-

tokoh penting 

dalam peristiwa 

proklamasi 

2. Menyebutkan 

contoh sikap 

menghargai jasa 

tokoh- tokoh dalam 

peristiwa 

proklamasi  

 

Teknik : 

Tes 

tertulis 

Tes Lisan 

Non tes: 

Perbuatan 

 

 

3jp x 35 

menit 
 Susilaningsih

, Endang dan 

Linda S. 

Limbong. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

5. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 

 Syamsiyah, 

Siti, dkk. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

5. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan 

Depdiknas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 Satuan Pendidikan : SDN Tambakaji 03 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/Semester : V / 2 

 Hari, tanggal  : Jumat/ 10 Mei 2013 

 Alokasi Waktu  : 3 x 35 Menit (1 Pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3  Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

III. Indikator 

1.  Membuat ringkasan tentang peranan tokoh-tokoh penting dalam 

peristiwa proklamasi 

2.  Menyebutkan contoh sikap menghargai jasa tokoh- tokoh dalam 

peristiwa proklamasi  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan menyimak media CD pembelajaran tentang 

pernan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi, siswa 
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dapat membuat ringkasan peran tokoh-tokoh dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dengan benar. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab secara berpasangan tentang contoh 

sikap menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi, 

siswa dapat menyebutkan mininal 3 contoh sikap menghargai jasa 

tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi dengan benar. 

V. Materi 

1. Peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi 

a. Ir. Soekarno 

b. Moh. Hatta 

c. Ahmad Subarjo 

d. Ibu Fatmawati 

e. Sutan Syahrir 

f. Laksamana Maeda 

2. Contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi 

a. Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan mendoakan mereka 

b. Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat 

c. Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai belajar 

yaitu dengan belajar tekun 

d. Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi 

kemerdekaan dan meneladani hal-hal positif yang mereka lakukan. 

VI. Model dan Metode Pembelajaran  

Model : Model think-pair-share dengan media CD pembelajaran 

Metode :  - ceramah/ informatif 

  - tanya Jawab 
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  - diskusi 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

5. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

e. Salam 

f. Pengkondisian Kelas 

g. Doa 

h. Presensi 

6. Kegiatan Awal (± 5 menit) 

a. Memberi motivasi dengan memberikan yel-yel 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Apersepsi 

Taukah kalian kapan Indonesia merdeka? 

7. Kegiatan Inti (± 70 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru menyampaikan garis besar materi peran tokoh-tokoh dalam 

peristiwa proklamasi dan contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh 

dalam peristiwa proklamasi. 

b. Siswa memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama 

penjelasan guru. 

c. Siswa diberi tugas untuk mencari tahu lebih dalam tentang materi 

peran tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi dan contoh sikap 

menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi dengan 

menyimak CD Pembelajaran yang akan diputar oleh guru. 
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d. Siswa diberi lembar pengamatan CD Pembelajaran. 

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara pengisian lembar 

pengamatan CD Pembelajaran. 

f. Guru memutar CD Pembelajaran tentang materi peran tokoh-tokoh 

dalam peristiwa proklamasi dan contoh sikap menghargai jasa tokoh-

tokoh dalam peristiwa proklamasi. 

g. Siswa berpikir sendiri mengisi lembar pengamatan CD dengan 

menyimak CD Pembelajaran materi peran tokoh-tokoh dalam 

peristiwa proklamasi dan contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh 

dalam peristiwa proklamasi yang diputar guru (Think). 

Elaborasi 

a. memberi kesempatan pada siswa untuk memikirkan jawaban dan 

siswa menulis hasil pemikirannya pada lembar pengamatan CD 

Pembelajaran. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. 

c. Guru kembali memutar CD pembelajaran tentang materi Guru peran 

tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi dan contoh sikap 

menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi kemudian 

memberikan waktu pada siswa untuk beriskusi (Pair). 

d. Siswa mempersentasikan jawaban didepan kelas (Share). 

e. Kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi 

pendapat terhadap hasil diskusi. 
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f. Siswa yang menjawab benar diberi penghargaan oleh guru dan siswa 

yang belum benar diberi motivasi lebih. 

Konfirmasi 

a. Guru memberi konfirmasi dan memberi tanggapan mengenai 

persentasi kelompok dan hasil diskusi siswa. 

b. Siswa dengan dibimbing guru melakukan refleksi mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

8. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa diberikan kesempatan guru untuk bertanya kembali apabila di 

dalam penyampaian materi masih kurang jelas.  

c. Siswa bersama guru mengulas kembali pelajaran yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan. 

d. Guru mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan evaluasi.  

e. Tindak Lanjut dengan memberi tugas rumah. 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

 Media CD pembelajaran peran tokoh-tokoh dalam peristiwa 

proklamasi dan contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh dalam 

peristiwa proklamasi. 

 Media powerpoint garis besar materi peran tokoh-tokoh dalam 

peristiwa proklamasi dan contoh sikap menghargai jasa tokoh-

tokoh dalam peristiwa proklamasi. 
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 Speaker 

 Laptop 

 LCD Proyektor 

b. Sumber 

a. Standar Isi 

b. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdiknas. 

c. Syamsiyah, Siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 

d. Lie, Anita. 2005. Cooperative Learning. Jakarta: PT Grasindo. 

e. Internet 
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IX. Penilaian 

a. Prosedur tes 

- Tes dalam proses : ada  

- Tes hasil / tes akhir : ada 

b. Jenis tes 

- Tes tertulis 

- Tes performance 

c. Bentuk tes 

 pilihan ganda, isian dan uraian. 

Semarang, 10 Mei 2013 

Guru Kelas V (Observer) Guru kelas (Peneliti) 

                                                        

Asnawi , S.Pd. Bayu Prastiyo S 

NIP. 195505051982011007 NIM. 1401409369 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
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MATERI AJAR 

PERAN TOKOH-TOKOH DALAM PERISTIWA PROKLAMASI DAN 

CONTOH SIKAP MENGHARGAI JASA TOKOH-TOLOH DALAM 

PERISTIWA PROKLAMASI 

A. Peran Tokoh-tokoh dalam Peristiwa Proklamasi 

No 
Gambar dan Nama 

Tokoh 
Peran dalam Peristiwa Proklamasi 

1  

 

 

 

 

Ir. Soekarno 

1. Merumuskan teks proklamasi bersama Moh. 

Hatta dan Ahmad Subarjo 

2. Menulis rumusan teks proklamasi 

3. Menandatangani teks proklamasi 

4. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

dengan didampingi Moh. Hatta 

2.  

 

 

 

 

Moh. Hatta  

1. Merumuskan teks proklamasi bersama Ir.   

Soekarno dan Ahmad Subarjo 

2. Menandatangani teks proklamasi 

3. Mendampimgi Ir. Soekarno 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia  

pada tanggal 17 Agustus 1945 

3.   

 

 

 

 

 

 

Ahmad Subarjo 

1. Menyakinkan param pemuda bahwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia akan 

dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 

2. Merumuskan teks proklamasi bersama Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta 

 

4.   

 

 

 

 

 

Menjahit Sang Saka Merah Putih yang 

dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 

Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 

 



270 
 

 
 

Ibu Fatmawati  

5.   

 

 

 

 

 

 

Sutan Syahrir 

1. Merupakan salah satu tokoh yang pertama 

kali mendengar berita kekalahan Jepang 

kepada sekutu melalui siaran radio. 

2. Merupakan tokoh yang pertama kali 

mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk 

segera memproklamasikan kemerdekaan di 

luar PPKI. 

 

B. Contoh Sikap Menghargai Jasa Tokoh-tokoh dalam Peristiwa Proklamasi 

Ada banyak tokoh yang turut  terlibat dalam peristiwa Proklamasi 

Ke- merdekaan 17 Agustus 1945.  Tokoh-tokoh yang terlibat dalam 

peristiwa proklamasi dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tua dan 

golongan muda.  Kedua  golongan ini sama-sama berjuang agar  

Indonesia segera merdeka. Sebagai warga negara Indonesia kita harus, 

menghargai jasa  tokoh- tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan. Bagaimana kita menghargai jasa-jasa para tokoh 

tersebut? Penghargaan kita terhadap jasa para tokoh proklamasi 

kemerdekaan dapat kita wujudkan dengan me- lakukan beberapa hal 

berikut. 

1. Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa 

pro- klamasi kemerdekaan dan  mendoakan mereka. 

2. Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh 

hikmat. 

3. Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelajar, 

kamu  dapat  mengisi kemerdekaan dengan belajar tekun supaya 
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kelak  bisa  menjadi  generasi penerus yang cerdas, terampil, dan  

berguna bagi bangsa dan negara. 

Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi 

kemer- dekaan.  Setelah kita mengetahui riwayat hidup para tokoh 

tersebut, kita bisa  meneladani hal-hal  positif  yang telah  mereka 

lakukan. 
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LEMBAR PENGAMATAN CD PEMBELAJARAN SIKLUS III 

 

NAMA     = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NO. ABSEN    = . . . . . . . . . 

NAMA TEMAN SEMEJA   = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Petunjuk ! 

a. Simaklah CD pembelajaran peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan contoh sikap menghargai jasa tokoh-

tokoh dalam peristiwa proklamasi yang diputar oleh guru ! 

b. Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berkaitan dengan CD yang kalian saksikan kemudian tuliskan jawaban pada tabel di 

bawah ini! 

Carilah Jawaban dari pertanyaan dalam tabel berikut! 

1. Peran Tokoh-tokoh Penting dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

No Gambar dan Nama Tokoh Peran dalam Peristiwa Proklamasi 

1 Ir. Soekarno  
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2. Moh. Hatta   

 

 

 

3. Ahmad Subarjo   

 

 

 

4. Ibu Fatmawati   

 

 

 

5. Sutan Syahrir   

 

 

 

 

 



274 
 

 
 

2. Tuliskanlah minimal tiga contoh sikap menghargai jasa para tokoh dalam peristiwa proklamasi! 

No. Contoh Sikap Menghargai Jasa Tokoh-Tokoh dalam Peristiwa Proklamasi 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR PENGAMATAN CD PEMBELAJARAN SIKLUS III 

 

1. Peran Tokoh-tokoh Penting dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

No Gambar dan Nama Tokoh Peran dalam Peristiwa Proklamasi 

1 Ir. Soekarno  

 

 

 

1. Merumuskan teks proklamasi bersama Moh. Hatta dan Ahmad Subarjo 

2. Menulis rumusan teks proklamasi 

3. Menandatangani teks proklamasi 

4. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan didampingi Moh. Hatta 

2. Moh. Hatta  1. Merumuskan teks proklamasi bersama Ir. Soekarno dan Ahmad Subarjo 

2. Menandatangani teks proklamasi 

3. Mendampimgi Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia  pada 

tanggal 17 Agustus 1945 

3. Ahmad Subarjo  1. Menyakinkan param pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan 

dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 

2. Merumuskan teks proklamasi bersama Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 
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4. Ibu Fatmawati  Menjahit Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada saat proklamasi 

kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 

5. Sutan Syahrir  1. Merupakan salah satu tokoh yang pertama kali mendengar berita kekalahan 

Jepang kepada sekutu melalui siaran radio. 

2. Merupakan tokoh yang pertama kali mendesak Bung Karno dan Bung Hatta 

untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di luar PPKI. 

 

2. Tuliskanlah minimal tiga contoh sikap menghargai jasa para tokoh dalam peristiwa proklamasi! 

No. Contoh Sikap Menghargai Jasa Tokoh-Tokoh dalam Peristiwa Proklamasi 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dan mendoakan mereka 

Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat 

Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai belajar yaitu dengan belajar tekun 

Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan dan meneladani hal-hal positif yang mereka 

lakukan. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

 

Nama SD  : SDN Tambakaji 03   Jumlah Soal  : 25 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial  Bentuk Soal  : Pilihan ganda, isian, uraian 

Kurikulum   : KTSP     Penyusun  : Bayu Prastiyo S 

Alokasi Waktu  : 25 menit   

No SK-KD 
Kls/ 

Smt 
Materi Indikator 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Soal 
Jenjang Nomor Soal 

1. Standar Kompetensi 

3. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan 

V/2 peran tokoh-

tokoh dalam 

peristiwa 

proklamasi dan 

contoh sikap 

menghargai jasa 

tokoh-tokoh 

dalam peristiwa 

proklamasi 

3.Membuat 

ringkasan tentang 

peranan tokoh-

tokoh penting 

dalam peristiwa 

proklamasi 

4. Menyebutkan 

contoh sikap 

menghargai jasa 

tokoh- tokoh 

dalam peristiwa 

proklamasi  

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

Isian 

Uraian 

C1 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda 

1-3,5,6,8-10 

Isian 

1-3,5,8-10 

Uraian 

1,2 

 

Pilihan ganda 

4,7 

Isian 

4-7 

Uraian 

3,4 
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SOAL EVALUASI SIKLUS III 

 

Nama : 

No. Absen : 

 

A. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal..... 

a. 6 Agustus 1945 c. 9 Agustus 1945 

b. 17 Agustus 1945 d. 14 Agustus 1945 

2. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu dan mendesak 

Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan adalah..... 

a. Chaerul Shaleh  c.Sutan Syahrir 

b. Ahmad Soebardjo  d. Wikana 

3. Berikut ini tokoh  yang termasuk dalam golongan tua adalah...... 

a. Moh. Hatta   c. Margono 

b. Wikana   d. Chairul Saleh 

4. Soekarno- hata diculik oleh golongan muda ke kota..... 

a. Jogja   c. Rengasdengklok 

b. Bogor   d. Cirebon 

5. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan di rumah...... 

a. Ir. Soekarno   c. Ahmad Soebardjo 

b. Moh. Hatta   d. Laksamana Maeda 

6. Sebagai pelajar tugas kita dalam mengisi kemerdekaan  adalah 

a. Melawan Jepang   c. Belajar dengan giat 

b. Bermain    d. Merusak fasilitas umum 

7. Tokoh yang mengetik teks proklamasi adalah..... 

a. Moh. Hatta  c. Ahmad Soebardjo 

b. Sayuti Melik d. Ir. Soekarno 

8. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal........ 
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a. 17 Agustus 1945  c.18 Agustus 1945 

b. 16 Agustus 1945  d.19 Agustus 1945 

9. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah.......... 

a. Ir. Soekarno   c. Moh. Soebardjo 

b. Moh. Hatta   d. Wr. Supratman 

10. Tokoh yang menandatangani teks proklamasi adalah..... 

a. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta c. Ir. Soekarno dan A. Soebardjo 

b. Moh. Hatta dan A. Soebardjo d. Ir. Soekarno dan Fatmawati 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Para pemuda menculik Soekarno-Hatta dan membawa kedua tokoh ke..... 

2. Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh golongan....... 

3. Tokoh yang dijuluki pahlawan Proklamator adalah.....                 dan........ 

4. Wikana adalah salah satu tokoh golongan......... 

5. Tokoh golongan tua yang menjamin proklamasi kemerdekaan akan 

diumumkan pada tanggal 17 Agustus adalah.......  

6. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Ir. Soekarno 

yang terletak di jalan ........ 

7. Tokoh yang menulis rumusan teks proklamasi adalah............. 

8. Sang Saka Merah Putih  yang dikibarkan setelah proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dijahit oleh......... 

9. Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal....... 

10. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh........ 
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C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 

jelas dan tepat! 

1. Sebutkan 3 tokoh golongan tua yang berperan dalam perumusan teks 

proklamasi! 

 

 

2. Jelaskan peran Moh. Hatta dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia! 

 

 

 

3. Jelaskan peran Ir. Soekarno dalam peristiwa proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia! 

 

 

 

4. Jelaskan peran Laksamana Maeda dalam peristiwa proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia! 

 

 

 

5. Berikan 3 contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh penting yang telah 

berjuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia! 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan ganda 

1. D   6. C 

2. C   7. B 

3. A   8. A 

4. C   9. D 

5. D   10. A 

 

B. Isian 

1. Rengasdengklok 

2. Golongan Tua  

3. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

4. Golongan Muda 

5. Ahmad Subarjo 

6. Pegangsaan Timur 56 Jakarta 

7. Ir. Soekarno 

8. Ibu Fatmawati 

9. 16 Agustus 1945 

10. Ir. Soekarno dengan didampingi Moh.Hatta 

 

C. Uraian  

1. Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Subarjo 

2. Moh. Hatta berperan bersama dengan Ir. Soekarno, dan Ahmad Subarjo 

merumuskan teks proklamasi. Menandatangani teks proklamasi yang disetujui 

dan mendampingi Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

3. Peran Ir. Soekarno antara lain: 

 Merumuskan teks proklamasi bersama Moh. Hatta dan Ahmad 

Subarjo  
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 Menulis rumusan teks proklamasi 

 Menandatangani teks proklamasi 

 Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan didampingi Moh. 

Hatta 

4. Laksamana Maeda berperan mengizinkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol 

No. 1 digunakan sebagai tempat perumusan teks proklamasi. 

5. Contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh penting yang telah berjuang 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia antara lain: 

 Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan mendoakan mereka 

 Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat 

 Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai belajar yaitu 

dengan belajar tekun 

 Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi 

kemerdekaan dan meneladani hal-hal positif yang mereka lakukan. 

 

Teknik Penskoran : 

B. Pilihan Ganda 

Bobot @ soal = 1 

Skor maks  = 1 x 10 = 10  

C. Isian 

Bobot @ soal = 2 

Skor maks = 2 x 10 = 20 

D. Uraian  

Bobot @ soal = 4 

Skor maks = 4 x 5 = 20 

 

Nilai = 
𝐴+𝐵+𝐶

50
  x 100 % 
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER BANGSA 

SIKLUS III 

Kelompok  : 2 

Nama siswa  : 1. Maylani S 

2. Fafa Aulia 

Petunjuk ! 

Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini! 

Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

Berilah skor sesuai deskriptor yang tampak! 

Skala penilaian untuk masing-masing karakter bangsa adalah sebagai berikut. 

1 Jika satu deskriptor yang tampak 

2 Jika dua deskriptor yang tampak 

3 Jika semua deskriptor yang tampak 

No. Karakter 

Bangsa 

Deskriptor Skor 

1. Kerja sama - Menyatu dengan anggota kelompok 

- Menyelesaikan tugas kelompok secara 

bersama dengan anggota kelompok 

- Adanya kegiatan saling membantu antar 

anggota dalam mempelajari materi 

 

 

3 

2. Tanggung 

jawab 

- Memberikan kontribusi pada kelompok  

- Menyelesaikan tugas kelompok sesuai 

dengan bagian-bagian tiap anggota kelompok 

- Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya sesusai petunjuk guru 

 

 

 

3 

3. Disiplin - Menyelesaikan tugas tepat waktu 

- Mengumpulkan tugas tepat waktu 

- Tidak mengganggu teman lain 

 

 

3 

          Semarang, 10 Mei 2013 

         Observer 

   

            

Sarwo Edi Wibowo 

               NIM 1401409181 
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LAMPIRAN 5 

CATATAN LAPANGAN 
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Catatan Lapangan Siklus I 

Kelas/ Semester : V/ II 

Hari/ Tanggal : Jumat/ 26 April 2013 

Materi   : Peristiwa Rengasdenglok 

Pada kegiatan awal pembelajaran guru memberikan salam kepada siswa 

dengan semangat. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dengan memberikan 

pertanyaan “Anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat?”. Siswa menjawab 

“masuk semua bu”. kemudian guru meminta siswa untuk mempersiapkan buku, alat 

tulis serta peralatan lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Guru juga menyiapkan 

media yang akan digunakan.  

Pada kegiatan inti siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai garis 

besar materi peristiwa Rengasdengklok menggunakan media CD pembelajaran, 

kemudian siswa mengamati CD pembelajaran peristiwa Rengasdengklok yang 

diputar oleh guru. Berikutnya siswa berpikir sendiri (think) mengisi lembar 

pengamatan CD dengan menyimak CD pembelajaran yang diputar oleh guru. Setelah 

siswa selesai menyimak CD pembelajaran, guru memberikan waktu 5 menit kepada 

siswa untuk berpikir mengisi lembar pengamatan CD pembelajaran secara individu. 

Pada kegiatan eksplorasi, saat menjelaskan posisi guru masih kurang bervariasi yaitu 

terlalu banyak berada di depan kelas. Sebagian besar siswa merasa CD yang diputar 

terlalu cepat sehingga banyak dari mereka yang tertinggal ketika menyimak CD 
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pembelajaran. Masih ada bebarapa siswa yang tidak terlibat dalam proses “pair”, 

siswa tersebut hanya mengikuti jawaban dari pasangannya tanpa mau mengemukakan 

jawaban individu pada proses “think”. Siswa masih tampak ragu-ragu untuk 

berpendapat, mereka masih takut menjawab salah saat diberikan pertanyaan oleh 

guru. 

Dalam kegiatan akhir, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan kemudian untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa, guru membagikan soal evaluasi  kepada masing-masing siswa dan 

siswa mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan guru. pada saat mengerjakan soal 

evaluasi masih ada beberapa siswa yang mengerjakan soal seenaknya sendiri tanpa 

memperhatikan petunjuk pengerjaan soal dan masih ada beberapa siswa yang 

bertanya jawaban pada siswa lain. Beberapa siswa masih belum tepat waktu dalam 

mengumpulkan jawaban soal evaluasi.  Pada kegiatan menutup pelajaran guru 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.   

 

 Semarang, 26 April 2013 

 Observer 

                                                                          

 Sarwo Edi Wibowo 

 NIM 1401409181 
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Catatan Lapangan Siklus II 

Kelas/ Semester : V/ II 

Hari/ Tanggal : Jumat/ 3 Mei 2013 

Materi   : Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi dan Detik detik 

Proklamasi 

Pada pra pembelajaran Guru memberikan salam kepada siswa dengan 

semangat. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dan guru meminta siswa untuk 

mempersiapkan buku, alat tulis serta peralatan lain yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. Selanjutnya guru menyiapkan media yang akan digunakan. 

Kegiatan pendahuluan dilakukan kurang lebih 10 menit. Disini siswa diajak 

tanya jawab mengenai materi yang akan dibahas. Dari sini guru mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dibahas mengenai globalisasi di 

Indonesia dari contoh beberapa pengaruh tadi. Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

Pada kegiatan inti dalam pembelajaran kali ini sebagian besar siswa sudah 

dapat menyimak CD pembelajaran dengan baik, tetapi masih ada beberapa siswa 

yang tertinggal dalam menyimak CD pembelajaran, dikarenakan suara gaduh dari 

ruang sebelah yaitu ruang kelas 6 yang sedang tidak ada pelajaran. 

Pada tahap elaborasi kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat sudah 

baik dengan keantusiasan mereka ketika guru memberikan pertanyaan yang berkaitan 

dengan CD pembelajaran, akan tetapi kemampuan menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain pada proses share  masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat 
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beberapa siswa yang hanya diam dalam pembelajaran. Dalam memberikan penguatan 

guru sudah menerapkan dalam bentuk non verbal seperti memberikan applause 

kepada siswa yang berprestasi dalam pembelajaran, namun penguatan belum 

diberikan secara menyeluruh karena terkadang guru lupa untuk memberikan 

penguatan. 

Dalam kegiatan akhir, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan kemudian untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa, guru membagikan soal evaluasi  kepada masing-masing siswa dan 

siswa mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan guru. Pada saat mengerjakan soal 

evaluasi, siswa sudah tampak tenang dan dikerjakan sendiri, tetapi masih ada 

beberapa siswa yang masih mengerjakan soal ketika waktu yang ditentukan habis. 

Pada kegiatan menutup pelajaran guru memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran.   

 Semarang, 3 Mei 2013 

 Observer 

 

   

 Sarwo Edi Wibowo 

 NIM 1401409181 
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Catatan Lapangan Siklus III 

Kelas/ Semester : V/ II 

Hari/ Tanggal : Jumat/ 10 Mei 2013 

Materi   : Peran Tokoh-tokoh dalam Peristiwa Proklamasi dan 

Contoh Sikap Menghargai Jasa Tokoh-tokoh dalam 

Peristiwa Proklamasi. 

Pertama-tama guru memberikan salam kepada siswa dengan semangat. 

Kemudian guru mengecek kehadiran siswa. kemudian guru meminta siswa untuk 

mempersiapkan buku, alat tulis serta peralatan lain yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. Guru juga menyiapkan media yang akan digunakan, yaitu berupa 

gambar CD pembelajaran , layar LCD dan laptop yang akan digunakan tiap 

kelompok. Terlihat beberapa siswa masih ramai sendiri. 

Pada tahap kegiatan inti dalam pembelajaran kali ini siswa sudah dapat 

menyimak CD pembelajaran dengan baik, ditunjukkan dengan hasil pengisian lembar 

pengamatan yang sudah terjawab sesuai isi CD pembelajaran. Dalam menjelaskan 

posisi guru sudah bervariasi. 

Guru memberikan konfirmasi dan tanggapan mengenai presentasi hasil 

diskusi siswa. Selajutnya siswa bersama dengan guru melakukan refleksi mengenai 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan kemudian  guru memberikan 

penghargaan pada kelompok/pasangan terbaik dengan menyebut satu nomer meja. 

Siswa tampak senang dengan adanya pemberian reward kepada kelompok terbaik. 
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Dalam kegiatan akhir, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan kemudian untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa, guru membagikan soal evaluasi  kepada masing-masing siswa dan 

siswa mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan guru. Pada saat evaluasi, siswa 

sudah mampu mengerjakan soal dengan tenang dan dikerjakan sendiri, mereka 

mengumpulkan soal evaluasi sesuai dengan waktu yang ditentukan guru.   

 Semarang, 10 Mei 2013 

 Observer 

  
 Sarwo Edi Wibowo 

 NIM 1401409181 
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LAMPIRAN 6 

HASIL BELAJAR SISWA 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI  

MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

PADA SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 03 

SIKLUS I 

No 
L/P Nama Siswa Nilai Ketuntasan 

Absen NIS 

1 
1522 

L 
Rafi Ade Novian  60 Tidak Tuntas 

2 
1523 

L 
Rafi Chandra Kumara 76 Tuntas 

3 
1531 

L 
Said Surya Adi 60 Tidak Tuntas 

4 
1532 

L 
Satriya Reza Putranto 63 Tidak Tuntas 

5 
1567 

L 
Alfian Maulana Wima S. 72 Tuntas 

6 
1568 

P 
Ardian Tito Prastiwi 76 Tuntas 

7 
1571 

L 
Bhaskara Arya Pangestu 40 Tidak Tuntas 

8 1574 L Efan Hafizh Haryono 72 Tuntas 

9 1575 P Fafa Aulia Atamivera 50 Tidak Tuntas 

10 1576 P Fina Mustaqimah 63 Tidak Tuntas 

11 
1578 

L 
Jorgi Aditia  70 Tuntas 

12 
1579 

P 
Maulida Azky Nadliva 60 Tidak Tuntas 

13 
1580 

P 
Maylani Saputri 66 Tuntas 

14 
1581 

P 
Milati Puja Kesuma 86 Tuntas 

15 
1582 

L 
Muhamad Abdulah Gozali 63 Tidak Tuntas 

16 1583 L 
Muhammad Argani Muhaj 

Arga 46 

 

Tidak Tuntas 

17 
1584 

L 
Muchammad Kaffah Umar 48 Tidak Tuntas 

18 
1585 

L Pascalas Caesar Darunasyah 82  

Tuntas 
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19 
1586 

P 
Radita Diva Lestari 60 Tidak Tuntas 

20 
1587 

L 
Rifky Indra Prasetyo 66 Tuntas 

21 
1588 

L 
Rimba Argha Pratama  82 Tuntas 

22 
1589 

P 
Risdianti Khoirunnisa 60 Tidak Tuntas 

23 1590 P Rissa Amanda Putri 92 Tuntas 

24 1591 P Rizki Vina Octaviani 78 Tuntas 

25 1592 P Rizky Diffa Rahmadianti 63 Tidak Tuntas 

26 1593 L Rizky Dwi Saputra 58 Tidak Tuntas 

27 
1594 

L 
Rizky Zulfadly Ghani Artha 

KA 70 

 

Tuntas 

28 1595 P Sania Lely Syam Ardiana 72 Tuntas 

29 1596 P Silviya Qothrunnada  78 Tuntas 

30 1597 P Tandria Shinta Ayuningtyas 64 Tuntas 

31 
1600 

P 
Utari Fatma Dewi 76 Tuntas 

32 
1601 

L 
Wahyu Ananta 68 Tuntas 

33 
1602 

L 
Wijaya Kusuma Sakti 68 Tuntas 

34 
1603 

P 
Zahrafi Surya Masdifa  76 Tuntas 

35 
1652 

P 
Desyta Kurnia Ramadhani 82 Tuntas 

36 
1653 

P 
Nabila Khoerunnisa 68 Tuntas 

37 
1654 

L 
Rooyan Naufal Abid 66 Tuntas 

38 1655 P Shinta Ramadhani 63      Tidak Tuntas 

39 1700 L Risnu Irviandi 82 Tuntas 

40 1841 P Hanida Ratna Prabaningrum 94  

Tuntas 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI  

MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

PADA SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 03 

SIKLUS II 

No 
L/P Nama Siswa Nilai Ketuntasan 

Absen NIS 

1 
1522 

L 
Rafi Ade Novian  63 Tidak Tuntas 

2 
1523 

L 
Rafi Chandra Kumara 76 Tuntas 

3 
1531 

L 
Said Surya Adi 56 Tidak Tuntas 

4 
1532 

L 
Satriya Reza Putranto 60 Tidak Tuntas 

5 
1567 

L 
Alfian Maulana Wima S. 63 Tidak Tuntas 

6 
1568 

P 
Ardian Tito Prastiwi 86 Tuntas 

7 
1571 

L 
Bhaskara Arya Pangestu 60 Tidak Tuntas 

8 1574 L Efan Hafizh Haryono 93 Tuntas 

9 1575 P Fafa Aulia Atamivera 53 Tidak Tuntas 

10 1576 P Fina Mustaqimah 76 Tuntas 

11 
1578 

L 
Jorgi Aditia  60 Tidak Tuntas 

12 
1579 

P 
Maulida Azky Nadliva 96 Tuntas 

13 
1580 

P 
Maylani Saputri 66 Tuntas 

14 
1581 

P 
Milati Puja Kesuma 90 Tuntas 

15 
1582 

L 
Muhamad Abdulah Gozali 76 Tuntas 

16 1583 L 
Muhammad Argani Muhaj 

Arga 56 

 

Tidak Tuntas 

17 
1584 

L 
Muchammad Kaffah Umar 60 Tidak Tuntas 

18 
1585 

L Pascalas Caesar Darunasyah 96  

Tuntas 



295 
 

 
 

19 
1586 

P 
Radita Diva Lestari 70 Tuntas 

20 
1587 

L 
Rifky Indra Prasetyo 93 Tuntas 

21 
1588 

L 
Rimba Argha Pratama  60 Tidak Tuntas 

22 
1589 

P 
Risdianti Khoirunnisa 83 Tuntas 

23 1590 P Rissa Amanda Putri 83 Tuntas 

24 1591 P Rizki Vina Octaviani 96 Tuntas 

25 1592 P Rizky Diffa Rahmadianti 80 Tuntas 

26 1593 L Rizky Dwi Saputra 60 Tidak Tuntas 

27 
1594 

L 
Rizky Zulfadly Ghani Artha 

KA 76 

 

Tuntas 

28 1595 P Sania Lely Syam Ardiana 73 Tuntas 

29 1596 P Silviya Qothrunnada  96 Tuntas 

30 1597 P Tandria Shinta Ayuningtyas 96  

Tuntas 

31 1600 P Utari Fatma Dewi 90 Tuntas 

32 
1601 

L 
Wahyu Ananta 73 Tuntas 

33 
1602 

L 
Wijaya Kusuma Sakti 73 Tuntas 

34 
1603 

P 
Zahrafi Surya Masdifa  93 Tuntas 

35 
1652 

P 
Desyta Kurnia Ramadhani 80 Tuntas 

36 
1653 

P 
Nabila Khoerunnisa 83 Tuntas 

37 
1654 

L 
Rooyan Naufal Abid 86 Tuntas 

38 
1655 

P 
Shinta Ramadhani 80           Tuntas 

39 1700 L Risnu Irviandi 63 Tidak Tuntas 

40 1841 P Hanida Ratna Prabaningrum 100  

Tuntas 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI  

MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA CD PEMBELAJARAN 

PADA SISWA KELAS V SDN TAMBAKAJI 03 

SIKLUS III 

No 
L/P Nama Siswa Nilai Ketuntasan 

Absen NIS 

1 
1522 

L 
Rafi Ade Novian  76 Tuntas 

2 
1523 

L 
Rafi Chandra Kumara 70 Tuntas 

3 
1531 

L 
Said Surya Adi 63 Tidak Tuntas 

4 
1532 

L 
Satriya Reza Putranto 86 Tuntas 

5 
1567 

L 
Alfian Maulana Wima S. 86 Tuntas 

6 
1568 

P 
Ardian Tito Prastiwi 90 Tuntas 

7 
1571 

L 
Bhaskara Arya Pangestu 63 Tidak Tuntas 

8 1574 L Efan Hafizh Haryono 60 Tidak Tuntas 

9 1575 P Fafa Aulia Atamivera 63 Tidak Tuntas 

10 1576 P Fina Mustaqimah 73 Tuntas 

11 
1578 

L 
Jorgi Aditia  80 Tuntas 

12 
1579 

P 
Maulida Azky Nadliva 86 Tuntas 

13 
1580 

P 
Maylani Saputri 76 Tuntas 

14 
1581 

P 
Milati Puja Kesuma 90 Tuntas 

15 
1582 

L 
Muhamad Abdulah Gozali 70 Tuntas 

16 1583 L 
Muhammad Argani Muhaj 

Arga 60 

 

Tidak Tuntas 

17 
1584 

L 
Muchammad Kaffah Umar 73 Tuntas 

18 
1585 

L 
Pascalas Caesar Darunasyah 60  

Tidak Tuntas 
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19 
1586 

P 
Radita Diva Lestari 80 Tuntas 

20 
1587 

L 
Rifky Indra Prasetyo 80 Tuntas 

21 
1588 

L 
Rimba Argha Pratama  70 Tuntas 

22 
1589 

P 
Risdianti Khoirunnisa 93 Tuntas 

23 1590 P Rissa Amanda Putri 90 Tuntas 

24 1591 P Rizki Vina Octaviani 83 Tuntas 

25 1592 P Rizky Diffa Rahmadianti 86 Tuntas 

26 1593 L Rizky Dwi Saputra 63 Tidak Tuntas 

27 
1594 

L 
Rizky Zulfadly Ghani Artha 

KA 73 

 

Tuntas 

28 1595 P Sania Lely Syam Ardiana 96 Tuntas 

29 1596 P Silviya Qothrunnada  83 Tuntas 

30 1597 P Tandria Shinta Ayuningtyas 90  

Tuntas 

31 1600 P Utari Fatma Dewi 90 Tuntas 

32 
1601 

L 
Wahyu Ananta 80 Tuntas 

33 
1602 

L 
Wijaya Kusuma Sakti 76 Tuntas 

34 
1603 

P 
Zahrafi Surya Masdifa  86 Tuntas 

35 
1652 

P 
Desyta Kurnia Ramadhani 90 Tuntas 

36 
1653 

P 
Nabila Khoerunnisa 93 Tuntas 

37 
1654 

L 
Rooyan Naufal Abid 90 Tuntas 

38 
1655 

P 
Shinta Ramadhani 96           Tuntas 

39 1700 L Risnu Irviandi 50 Tidak Tuntas 

40 1841 P Hanida Ratna Prabaningrum 100  

Tuntas 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa melalui Model Think Pair Share dengan Media 

CD Pembelajaran 

No Nama 
Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket 

1 Rafi Ade Novian  60 
Tidak 

Tuntas 63 
Tidak 

Tuntas 76 
Tuntas 

2 Rafi Chandra Kumara 76 Tuntas 76 Tuntas 70 Tuntas 

3 Said Surya Adi 60 
Tidak 

Tuntas 56 
Tidak 

Tuntas 63 
Tidak 

Tuntas 

4 Satriya Reza Putranto 63 
Tidak 

Tuntas 60 
Tidak 

Tuntas 86 
Tuntas 

5 Alfian Maulana Wima S. 72 
Tuntas 

63 
Tidak 

Tuntas 86 
Tuntas 

6 Ardian Tito Prastiwi 76 Tuntas 86 Tuntas 90 Tuntas 

7 Bhaskara Arya Pangestu 40 
Tidak 

Tuntas 60 
Tidak 

Tuntas 63 
Tidak 

Tuntas 

8 Efan Hafizh Haryono 72 
Tuntas 

93 
Tuntas 

60 
Tidak 

Tuntas 

9 Fafa Aulia Atamivera 50 
Tidak 

Tuntas 53 
Tidak 

Tuntas 63 
Tidak 

Tuntas 

10 Fina Mustaqimah 63 
Tidak 

Tuntas 76 
Tuntas 

73 
Tuntas 

11 Jorgi Aditia  70 
Tuntas 

60 
Tidak 

Tuntas 80 
Tuntas 

12 Maulida Azky Nadliva 60 
Tidak 

Tuntas 96 
Tuntas 

86 
Tuntas 

13 Maylani Saputri 66 Tuntas 66 Tuntas 76 Tuntas 

14 Milati Puja Kesuma 86 Tuntas 90 Tuntas 90 Tuntas 

15 Muhamad Abdulah Gozali 63 
Tidak 

Tuntas 76 
Tuntas 

70 
Tuntas 

16 Muhammad Argani Muhaj 

Arga 46 

 

Tidak 

Tuntas 56 

 

Tidak 

Tuntas 60 

 

Tidak 

Tuntas 

17 Muchammad Kaffah Umar 48 
Tidak 

Tuntas 60 
Tidak 

Tuntas 73 
Tuntas 

18 
Pascalas Caesar 

Darunasyah 82 

 

Tuntas 
96 

 

Tuntas 
60 

 

Tidak 

Tuntas 

19 Radita Diva Lestari 60 
Tidak 

Tuntas 70 
Tuntas 

80 
Tuntas 

20 Rifky Indra Prasetyo 66 Tuntas 93 Tuntas 80 Tuntas 

21 Rimba Argha Pratama  82 
Tuntas 

60 
Tidak 

Tuntas 70 
Tuntas 

22 Risdianti Khoirunnisa 60 
Tidak 

Tuntas 83 
Tuntas 

93 
Tuntas 

23 Rissa Amanda Putri 92 Tuntas 83 Tuntas 90 Tuntas 

24 Rizki Vina Octaviani 78 Tuntas 96 Tuntas 83 Tuntas 

25 Rizky Diffa Rahmadianti 63 
Tidak 

Tuntas 80 
Tuntas 

86 
Tuntas 
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26 Rizky Dwi Saputra 58 
Tidak 

Tuntas 60 
Tidak 

Tuntas 63 
Tidak 

Tuntas 

27 
Rizky Zulfadly Ghani 

Artha KA 70 

 

Tuntas 
76 

 

Tuntas 
73 

 

Tuntas 

28 Sania Lely Syam Ardiana 72 Tuntas 73 Tuntas 96 Tuntas 

29 Silviya Qothrunnada  78 Tuntas 96 Tuntas 83 Tuntas 

30 
Tandria Shinta 

Ayuningtyas 64 

Tuntas 

96 

 

Tuntas 
90 

 

Tuntas 

31 Utari Fatma Dewi 76 Tuntas 90 Tuntas 90 Tuntas 

32 Wahyu Ananta 68 Tuntas 73 Tuntas 80 Tuntas 

33 Wijaya Kusuma Sakti 68 Tuntas 73 Tuntas 76 Tuntas 

34 Zahrafi Surya Masdifa  76 Tuntas 93 Tuntas 86 Tuntas 

35 Desyta Kurnia Ramadhani 82 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 

36 Nabila Khoerunnisa 68 Tuntas 83 Tuntas 93 Tuntas 

37 Rooyan Naufal Abid 66 Tuntas 86 Tuntas 90 Tuntas 

38 
Shinta Ramadhani 63 

     

Tidak 

Tuntas 80 

          

Tuntas 
96 

          

Tuntas 

39 Risnu Irviandi 82 
 

Tuntas 63 
Tidak 

Tuntas 50 
Tidak 

Tuntas 

40 
Hanida Ratna 

Prabaningrum 94 

 

Tuntas 
100 

 

Tuntas 
100 

 

Tuntas 

Nilai terendah 40 53 50 

Nilai tertinggi 94 100 100 

Jumlah 2739 3073 3163 

Rata-rata 68,35 76,8 79,07 

Persentase Ketuntasan klasikal 62,50% 70% 79% 
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LAMPIRAN 7 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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DOKUMENTASI – DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 1. SDN Tambakaji 03 Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Guru memberikan apersepsi  

 

 



302 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Siswa bersama guru menyimak tayangan CD Pembelajaran 
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Foto 4. Siswa mengerjakan lembar pengamatan CD Pembelajaran  

secara individu (Think) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Siswa melakukan disku  si bersama teman sebangku (Pair)  
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Foto 6. Guru membimbing siswa berdiskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya (Share) 
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Foto 8. Siswa bersama guru menyimak tayangan CD Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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LAMPIRAN 8 

SURAT DAN BUKTI PENELITIAN 
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Surat Ijin Penelitian 
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Surat Keterangan Pengambilan Data 
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Surat Keterangan KKM 

 


