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ABSTRAK 
 

Taufika, Any. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS  Melalui Model PAKEM 

dengan Media Gambar Pada Siswa Kelas IV  SD Negeri 1 Sendangdawuhan Rowosari 
Kabupaten Kendal. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Drs. Susilo, M.Pd dan Masitah, S.Pd,.M.Pd.  

 
Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai 

makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia 

harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungan maupun sebagai 
hidup bersama. Dengan kata lain bahan kajian IPS adalah manusia dan lingkungannya. 

Berdasarkan hasil observasi awal pembelajaran IPS di kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan 

menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam pembelajaran antara lain masih 

menerapkan metode ceramah, kurang mengikutsertakan siswa dan kurangnya contoh 
nyata dari guru dalam pembelajaran penggunaan media yang tidak optimal sehingga 

menyebabkan siswa kurang konsentrasi dan lebih cepat bosan pada saat pembelajaran. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah model PAKEM dengan media gambar 
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS Kelas IV 

SDN 1 Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPS menggunakan 

Model PAKEM dengan Media Gambar pada siswa kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan model 

PAKEM dengan media gambar dilaksanakan dalam 3 siklus dan setiap siklusnya terdiri 

atas empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik tes, non tes dan analisis data menggunakan data 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru menggunakan model 

PAKEM dengan media gambar meningkat. Siklus I mendapat persentase 61,11% kategori 

cukup, siklus II meningkat dengan persentase 72,22% kategori baik, siklus III meningkat 

dengan persentase 88,89% kategori sangat baik. (2) aktvitas siswa meningkat pada siklus 
I dengan skor 24,17, nilai rata-rata 2,42, persentase 60,43% kategori cukup, siklus II 

meningkat dengan skor 30,65, nilai rata-rata 3.06, persentase 76,63% kategori baik, siklus 

III meningkat 34, nilai rata-rata 3,4, persentase 85,53% kategori sangat baik. (3) hasil 
belajar siswa meningkat pada siklus I 60,87% kategori kurang dengan nilai rata-rata 

66,74, siklus II meningkat 73,91% kategori baik, dengan nilai rata-rata 73,91, siklus III 

meningkat 86,96% kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata 77,61. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui model pembelajaran melalui model 

PAKEM dengan media gambar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Saran yang diajukan peneliti 

adalah, Pembelajaran IPS melalui Model PAKEM dengan Media Gambar sebaiknya 
digunakan sebagai acuan setiap pembelajaran IPS karena pembelajaran lebih kreatif, 

aktif, efektif dan menyenangkan bagi siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

karena model pembelajaran model PAKEM dengan media gambar dapat meningkatkan 
Kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa.  

Kata Kunci : Kualitas Pembelajaran IPS, Model PAKEM, Media Gambar, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber daya 

manusia, sebab pendidikan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk 

membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. 

Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang mendefinisakan 

pendidikan adalah 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, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.  

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Tahun 2006 tentang Standar Isi dan 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa Standar Kompetensi Pendidikan 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB 

sampai SMP/MTS/SMPLB yang 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 menjiwai warga negara 

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai.  
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Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis, Mata Pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat.  

Berdasarkan identifikasi masalah di kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan 

guru dalam pembelajaran IPS lebih banyak menerapkan metode ceramah, kurang 

mengikutsertakan siswa dalam pembelajaran dan kurangnya contoh nyata dari 

guru dalam pembelajaran karena penggunaan media yang kurang optimal 

sehingga menyebabkan siswa kurang konsentrasi dalam pembelajaran dan lebih 

banyak siswa yang bosan pada saat proses belajar berlangsung. 

Pelaksanaan pembelajaran IPS tersebut di atas, juga merupakan yang 

terjadi di SDN 1 Sendangdawuhan Rowosari Kabupaten Kendal. Berdasarkan 

observasi pada tanggal 17 Januari 2012 dengan teman sejawat yang dilakukan 

pada proses pembelajaran berlangsung pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

pada materi pokok Teknologi Produksi Komunikasi dan Transportasi. Guru belum 

menggunakan metode yang bervariasi dan model yang relevan sehingga 

menyebabkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPS di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan.  
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Data hasil belajar ditunjukkan terdiri dari 23 peserta didik (15 laki-laki dan 

8 perempuan) dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80 dengan rerata kelas 

55,87. Peserta didik yang mencapai ketuntasan sebanyak 6 siswa (26,09%) dan 

peserta didik yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 17 siswa (73,91 %).  

Dari data tersebut perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran IPS 

agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran IPS. Oleh karena itu, 

hal ini harus segera di atasi karena jika dibiarkan akan menyebabkan semakin 

kurangnya standar minimal hasil belajar IPS dan akan mempengaruhi hasil belajar 

pada mata pelajaran lain pada umumnya. Selain itu, jika siswa benar-benar 

memahami materi tentang Teknologi Produksi Komunikasi dan Transportasi. 

Berdasarkan diskusi peneliti dengan teman sejawat, untuk memecahkan 

masalah pembelajaran tersebut, tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran, mendorong keaktifan siswa dalam proses 

belajar, dan meningkatkan hasil belajar siswa maka peneliti menggunakan salah 

satu model pembelajaran inovatif yaitu Model PAKEM dengan Media Gambar.  

Model PAKEM dengan media gambar siswa dapat terlibat langsung dalam 

berbagai kagiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka, 

Guru dapat menggunakan alat bantu dan cara membangkitan semangat siswa, 

lingkungan dapat dijadikan sebagai sumber belajar sehingga pembelajaran 

menjadi menarik, menyenangkan, cocok bagi siswa, mengajar guru lebih 

kooperatif, interaktif  cara belajar kelompok, mental dan fisik peserta didik terasah 

secara optimal. (http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/01/22/konsep-pakem/) 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/01/22/konsep-pakem/
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Menurut peneliti, model PAKEM dengan media gambar menciptakan 

suasana yang menyenangkan, siswa dengan sambil memperhatikan media gambar 

yang ditempel pada papan tulis oleh guru tanpa meninggalkan inti dari kegiatan 

belajar sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini dibuktikan hasil 

penelitian oleh Novita Maulida tahun 2010 di SDN Pundenarum 2 Karangawen 

dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar PKn melalui Model PAKEM 

menggunakan Media Gambar pada siswa kelas V SDN Pundenarum 2 

Karangawen Demak Dengan hasil penelitian menunjukkan pada awalnya rerata 

nilai yang diperoleh siswa (≥65) hanya 40% dari 33 siswa, yaitu 13 siswa yang 

mencapai nilai  ≤65. Setelah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan PAKEM 

dengan Media Gambar ada peningkatan yaitu diperoleh nilai rata-rata siklus I 

adalah 67 dengan jumlah siswa tuntas mencapai 17 siswa, sedangkan yang belum 

tuntas 19 siswa sehingga ketuntasan belajar klasikal 53% yaitu 6% siswa berada 

pada kategori baik sekali yang berjumlah 2 siswa, 36% baik berjumlah 13 siswa, 

41% cukup berjumlah 15 siswa, 17% kurang berjumlah 6 siswa. Sedangkan siklus 

II 20% berada dikategori baik sekali berjumlah 7 siswa, 47% baik berjumlah 17 

siswa, 25% cukup berjumlah 9 siswa, dan 8% kurang berjumlah 3 siswa. Siklus 

III 36% siswa berada kategori baik sekali berjumlah 13 siswa, 50% baik 

berjumlah 18 siswa, 11% cukup berjumlah 4 siswa, dan 3% kurang berjumlah 1 

siswa. (Perpustakaan PGSD UPP Semarang UNNES No. Reg: SD/00175/hi).  

Sholohin. 2008. Penerapan metode PAKEM untuk meningkatkan hasil 

belajar PKn kelas VI SD Ngembat Padas 1 Gemolong Kabupaten Sragen dengan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus I adanya peningkatan rata-rata nilai 
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kondisi awal dengan rata-rata nilai 8.5% nilai tertinggi 94, terendah 68. 

Sedangkan siklus II 13.6% nilai tertinggi 97, nilai terendah 72 dengan materi 

pokok melaksanakan pilkada. Rozi, Ahmad Syairur. 2010. penerapan pakem 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran  IPS kelas IV SDN 

Lecari Kecamatan Sukorejo Pasurur. Hal itu ditunjukkan dari perolehan hasil 

belajar siswa dengan rata-rata pre tes 67,7 dengan 7 siswa yang tuntas belajar dan 

20 siswa yang belum tuntas belajar. Sedangkan pada post tes siklus I yang telah 

dilaksanakan diperoleh data bahwa 21 siswa telah tuntas belajar dan 6 siswa yang 

belum tuntas belajar dengan rata-rata 79,4. Dari siklus II diperoleh data dari 24 

siswa telah tuntas belajar dan 3 siswa yang belum tuntas belajar dengan rata-rata 

80,3 (http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/ Search.html), 

Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS agar Guru dalam mengajar lebih menarik dan kreatif dala menggunakan 

media dan siswa lebih aktif, kreatif dan dapat membekali siswa dengan 

pengetahuan yang dapat diterapkan dalam satu permasalahan ke permasalahan 

lain, membentuk kerjasama dan saling memberi motivasi terhadap siswa yang 

tidak semangat belajar dan keterampilan sosial seperti kepemimpinan, 

kemampuan berkomunikasi dapat meningkat.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 

melalui Model PAKEM dengan Media Gambar Pada Siswa Kelas IV SDN 1 

Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”. 

 

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/%20Search.html
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di ambil rumusan masalah secara 

umum, yaitu: Apakah model PAKEM dengan Media Gambar dapat meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan 

Kecamatan Rowosari?  

Kemudian dari rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah dengan menggunakan model PAKEM dengan media gambar dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran IPS di 

kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan? 

2. Apakah dengan menggunakan model PAKEM dengan media gambar dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS di kelas IV 

SDN 1 Sendangdawuhan?  

3. Apakah dengan menggunakan model PAKEM dengan media gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS di kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan? 

 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti merencanakan pemecahan masalah 

dengan langkah-langkah model PAKEM dengan media gambar menurut Suparlan 

(2010:150), dengan langkah-langkah pembelajaran PAKEM dengan media 

gambar sebagai berikut:  

1. Guru merancang media gambar dan mengelola pembelajaran. 
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2. Guru mengucapkan salam, memberikan appersepsi, dan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

3. Guru menampilkan media gambar untuk menjelaskan pelajaran. 

4. Siswa memperhatikan gambar sambil mendengar penjelasan dari guru. 

5. Guru membimbing untuk membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 

4-5 siswa tiap kelompok. 

6. Guru memberikan arahan dasar-dasar etika dalam berkerja kelompok dan 

arahan agar peserta didik memilih ketua kelompok dan memberikan tugas 

kelompok. 

7. Guru memberikan arahan waktu untuk pekerjaan tugas kelompok. 

8. Guru memberikan arahan hasil kerja kelompok akan dipajang. 

9. Guru meminta kelompok melaporkan hasil kegiatan diskusi dan memberi 

penguatan. 

10. Guru meminta kelompok untuk memajang hasil kegiatan dan guru bersama 

siswa menyimpulkan pembelajaran yang dilaksanakan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji 

kebenaran suatu pengetahuan yang memiliki kemampuan deskripsi dan prediksi 

(Arikunto, 2006:53). Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui Model PAKEM dengan 

media gambar pada siswa kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan. 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui Model 

PAKEM dengan Media Gambar Pada Siswa kelas IV SD Negeri 1 

Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui Model 

PAKEM dengan media gambar pada siswa kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan 

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

3. Meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui Model PAKEM 

dengan Media Gambar pada siswa kelas IV SDN l Sendangdawuhan 

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kajian masalah-masalah yang terjadi di atas diharapkan dalam 

pelaksanaan penelitian ini tentunya mempunyai manfaat yang sangat besar bagi 

guru, siswa maupun sekolah.  

1.4.1 Bagi guru 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. 

2. Meningkatkan guru menerapkan model PAKEM dengan media gambar. 

1.4.2 Bagi siswa 

1. Meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar. 

2. Siswa dapat meningkatkan motivasi dalam belajar dan siswa senang terhadap 

pelajaran sehingga mengurangi kebosanan dalam belajar. 
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1.4.3 Bagi Sekolah 

1. Meningkatkan mutu pembelajaran IPS. 

2. Meningkatkam kepercayaan masyarakat terhadap Sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teoritis 

2.1.1 Kualitas Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku penting setiap 

orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan 

oleh sesorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkebangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi orang. 

Beberapa teori belajar menurut Gagne dan Berliner menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena 

hasil dari pengalaman. Adapun teori belajar menurut para ahli yang lain adalah 

sebagai berikut: Kata belajar berarti  berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu 

(KBBI, 1989). Dalam bahasa sederhana kata belajar dimaknai sebagai menuju 

kearah yang lebih baik dengan cara sistematis (Iskandarwassid & Dadang 

Sunendar, 2009:4). Kata belajar berarti proses perubahan tingkah laku pada 

peserta didik akibat adanya interaksi antara individu dan lingkungan melalui 

pengalaman dan latihan. Perubahan ini terjadi secara menyeluruh, menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Iskandarwassid &Dadang Sunendar, 

2009: 5). Skinner (1985) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan perilaku. Klien (Learning Principles and Application, 1993. Hal 2) 

menyatakan bahwa belajar adalah Proses eksperiensial (pengalaman) yang 

10 
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menghasilkan perubahan perilaku yang relatif permanen dan yang tidak dapat 

dijelaskan dengan keadaan sementara kedewasaan, atau tendensi alamiah. Jadi, 

belajar merupakan suatu perubahan perilaku anak yang mendapat pengalaman-

pengalaman baru secara sengaja ataupun tidak disengaja dan mendapat latihan-

latihan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Konsep 

belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar psikologi  Gagne dan Berliner 

(dalam Tri Anni, 2004: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana 

suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

Morgan et. Al. (dalam Tri Anni, 2004: 4) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman. Belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman ungkapan Slavin (dalam Tri Anni (2004: 2). 

 Gagne (dalam Tri Anni (2004: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan  

perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode 

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

Pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event 

sehingga terjadi proses belajar. Suatu peristiwa anak yang berkenaan dengan 

kejadian dalam kehidupan sehari-hari dan juga pernah dihadapi oleh anak. 

Menurut Briggs menyatakan  pembelajran adalah seperangkat peristwa yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan.  
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Gagne menyatakan pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa 

eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal. 

Pembelajaran  berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Subjek pembelajaran adalah peserta didik. Pembelajaran berpusat 

pada peserta didik. Pembelajaran adalah dialog interakti. Pembelajaran merupakan 

proses organik dan konstrukif, bukan mekanis (Agus Suprijono, 2009:13) 

Jadi, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan 

siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun tidak 

secara langsung yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. 

2.1.1.2 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Konsep kualitas pendidikan merupakan salah satu unsur dari paradigma 

baru pendidikan di Indonesia. Paradigma tersebut mengandung yaitu relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan, memiliki dalam 

penyelenggaraan program studi, ada komitmen kelembagaan pimpinan, dan staf 

pengelolaan organisasi yang efektif dan produktif. Oleh karena itu kualitas 

pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan 

sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum, dan bahan belajar, media, fasilitas 

dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler(Depdiknas:2004).  

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu juga efektifitas. Nana 

Syaodih S., dkk (2006:7) mengungkapkan bahwa Efektivitas pembelajaran sering 

kali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan 

dalam mengelola suatu situasi, atau “doing the right things”. Pengertian ini 
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mengandung ciri: bersistem (sistematik), yaitu dilakukan secara teratur, konsisten 

atau berurutan melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian 

dan penyempurnaan, sensitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan 

kebutuhan pernbelajar, kejelasan akan tujuan dan karena itu dapat dihimpun usaha 

untuk mencapainya, bertolak dari kemampuan atau kekuatan mereka yang 

bersangkutan (peserta didik, pendidik, masyarakat dan pemerintah. 

Dapat dikemukakan tentang aspek-aspek efektivitas belajar diantaranya 

sebagai berikut: 1) peningkatan perilaku; 2) peningkatan keterampilan; 3) 

perubahan sikap; 4) perubahan perilaku; 5) kemampuan adaptasi; 6) peningkatan 

integrasi; 7) peningkatan partispasi; dan 8) peningkatan interaksi cultural (budaya 

terhadap lingkungan sekitar). (http://www.sambasalim.com.kualitas-proses-

pembelajaran.html diakses tanggal 24 Januari 2012 pukul 14.00).  

 

2.1.1.3 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari seberapa optimal guru 

mampu memfasilitasi proses belajar peserta didik. Indikator kualitas pembelajaran 

dapat dilihat dari beberapa sisi adalah sebagai berikut: 

1) Dari aspek iklim kualitas dapat dilihat seberapa besar suasana belajar 

mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas pendidikan. 

2) Dari sisi media pembelajaran kualitas dapat dilihat seberapa besar efektif 

media belajar digunakan oleh guru untuk meningkatkan intensitas belajar 

siswa. 
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3) Dari fasilitas belajar kualitas dapat dilihat dari seberapa kontributif fasilitas 

terhadap terciptanya situasi belajar yang aman dan nyaman. 

4) Dari aspek materi kualitas dapat dilihat kesesuaiannya dengan tujuan dan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

Jadi, indikator kualitas pembelajaran secara kasat mata dapat dilihat 

antara lain dari perilaku pembelajaran guru, perilaku siswa dampak belajar, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem pembelajaran. 

Sehingga kualitas pembelajaran mencakup 3 aspek yaitu keterampilan dasar 

mengajar guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, dalam 

penelitian ini kualitas pembelajaran yang dikaji mencakup 3 aspek yaitu 

Keterampilan dasar mengajar guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran dan 

peningkatan hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran. 

 

2.1.1.4 Keterampilan Dasar Mengajar Guru 

Dr. Rusman, M.Pd (2010: 80) menyatakan dalam bukunya bahwa 

keterampilan dasar mengajar guru (teaching skills) merupakan suatu karakteristik 

umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar (teaching skills) 

pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan 

khusus yang harus dimiliki oleh seseorang guru sebagai modal awal untuk 

melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional. 

Dr. Rusman (2011:80) telah mengemukakan ada 9 (sembilan) 

keterampilan dasar mengajar, yakni: 



15 
 

15 
 

1) Keterampilan Membuka dan menutup pembelajaran 

Menurut Abimanyu (dalam Rusman, 2010:85) membuka pelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi atau suasana siap 

mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terfokus pada hal-hal yang akan 

dipelajari. 

Menurut Uzer Usman (Dalam Rusman 2010:85) menyatakan bahwa 

komponen membuka pelajaran yaitu: 

(1) Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media 

pembelajaran, sdan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. 

(2) Menimbulkan motivasi disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan 

rasa ingin tahu, serta mengmukakan ide yang bertentangan, dan 

memperhatikan minat atau interes siswa. 

(3) Memberi acuan melalui berbagai usaha mengemukakan tujuan pembelajaran 

dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, 

mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan beberapa 

pertanyaan. 

(4) Memberikan appersepsi. 

Jadi, membuka pelajaran merupakan pengondisian awal agar mental 

dan perhatian siswa terpusat pada materi yang akan diajarkan serta memiliki 

motivasi yang tinggi untuk terus mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan 

semangat dan konsentrasi yang tinggi.  

Menutup pelajaran (clouser) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dimaksudkan untuk 
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memberikan gambaran menyeluruh tentang materi apa yang telah dipelajari oleh 

siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran.  

Komponen menutup pelajaran yang dijelaskan oleh Uzer Usman 

(1992: 85) adalah sebagai berikut: 

1) Meninjau kembali pada penguasaan materi pokok dengan cara merangkum 

atau menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2) Melakukan evaluasi pembelajaran antara lain dengan cara mendemonstrasikan 

keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi 

pendapat siswa sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. 

Komponen keterampilan membuka pelajaran: 

1) Menarik Perhatian Siswa: 

(a) Gaya mengajar yang bervariasi; 

(b) Penggunaan alat bantu mengajar; 

2) Menimbulkan Motivasi: 

(a) Kehangatan dan keantusiasan dengan sikap bersahabat, ramah, dan akrab; 

(b) Menimbulkan rasa ingin tahu dengan media, cerita, atau demons-trasi; 

(c) Mengemukakan ide yang bertentangan dengan menggunakan masalah; 

(d) Memperhatikan minat siswa sesuai dengan usia, jenis kelamin, atau latar 

belakang siswa. 

3) Memberi Acuan: 

(a) Mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas; 

(b) Mengemukakan langkah-langkah yang akan dilakukan; 
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(c) Mengingatkan masalah yang akan dibahas; 

(d) Mengajukan pertanyaan. 

4) Membuat Kaitan: 

(a) Mengkaitkan aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang te-lah dikenal 

siswa; 

(b) Membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru de-ngan 

pengetahuan yang telah diketahui; 

(c) Menjelaskan konsep atau pengertian materi yang dipelajari secara global 

sebelum membahasnya secara rinci. 

Komponen keterampilan menutup pelajaran: 

1) Meninjau Kembali: 

(a) Merangkum inti pelajaran; 

(b) Membuat ringkasan. 

2) Mengevaluasi: 

(a) Mendemonstrasikan keterampilan; 

(b) Mengaplikasikan ide baru dalam situasi lain; 

(c) Mengekspresikan pendapat siswa sendiri; 

(d) Soal-soal tertulis. 

2) Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Menurut  Jhon I Bolla (dalam Rusman, M.Pd, 2010) dalam proses 

pembelajaran setiap pertanyaan, baik berupa kalimat Tanya atau suruhan yang 

menuntut respon siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berfikir. Artinya pertanyaan dapat berupa kalimat 



18 
 

18 
 

tanya atau dalam bentuk suruhan, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan 

pembelajaran secara aktif. Tujuan melaksanakan keterampilan bertanya adalah (1) 

Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar; (2) 

Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dihadai atau dibicarakan; (3)Mengembangkan pola dan cara belajar aktif 

dari siswa sebab berfikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya; (4) Menuntun 

proses berfikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat 

menentukan jawaban yang baik; (5) Memusatkan perhatian siswa terhadap 

masalah yang sedang dibahas. 

Komponen-komponen keterampilan bertanya dasar: 

1) Pengungkapan Pertanyaan secara Jelas dan Singkat: 

(a) Gunakan kata-kata yang dapat dipahami siswa; 

(b) Pertanyaan disesuaikan terhadap kemampuan peserta didik dan 

perkembangan siswa. 

(c) Pertanyaan harus singkat, dan 

(d) Pertanyaan harus jelas 

2) Pemberian Acuan: 

(a) Sebelum memberikan pertanyaan berikan acuan yang berupa infomasi yang 

relevan dengan jawaban yang diharapkan; 

(b) Pemberian acuan memungkinkan siswa untuk mengolah informasi guna 

menemukan jawaban dan acuan menolong siswa untuk mengarahkan 

pikirannya kepada topik yang dibicarakan; 
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(c) Acuan dapat diberikan pada permulaan pelajaran atau saat pembelajaran 

berlangsung.  

3) Fokus Pertanyaan:  

(a) Pertanyaan harus terfokus pada pertanyaan yang dinginkan peserta didi. 

(b) Bentuk pertanyaan harus terbuka. 

(c) Untuk mengajukan pertanyaan mulailah dengan materi yang berfokus luas 

dan kemudian baru beralih ke materi yang lebih sempit. 

4) Penyebaran: 

(a) Meratakan pertanyaan; 

(b) Tujukan pertanyaan kepada seluruh siswa; 

(c) Kemudian tujukan pertanyaan kepada siswa tertentu; 

(d) Sebarkan respon kepada siswa yang lain. 

5) Pemberian Waktu Berpikir: 

(a) Pemberian waktu berpikir diperlukan guna memberikan kesem-patan kepada 

siswa untuk merumuskan jawaban; 

(b) Sesudah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberi 

waktu berpikir beberapa detik, kemudian baru menunjuk seorang siswa untuk 

menjawab. 

6) Memberikan Tuntunan: 

(a)  Mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain; 

(b) Mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana; 

(c) Mengulangi penjelasan sebelumnya. 
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3) Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Reinforcement dapat berarti juga respon terhadap suatu tingkah laku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ganjaran atau membesarkan 

hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran.  

Tujuan melaksanakan keterampilan memberikan penguatan adalah (1) 

meningkatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran; (2) merangsang 

dan meningkatkan motivasi belajar; (3) meningkatkan kegiatan belajar dan 

membina tingkah laku siswa yang produktif; (4) menumbuh rasa percaya diri; (5) 

membiasakan kelas yang kondusif dengan penuh penghargaan dan penguatan. 

Komponen-komponen keterampilan memberi penguatan: 

(1) Penguatan Verbal: 

(a) Kata-kata, seperti bagus, benar, tepat, bagus sekali; 

(b) Kalimat, seperti pekerjaanmu baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu, 

pekerjaanmu makin lama makin baik, pikir dulu dan lihat lagi. 

(2) Penguatan Nonverbal: 

(a) Gerakan badan, misalnya anggukan, acungan jempol, senyuman atau 

pandangan yang ramah; 

(b) Dengan cara mendekati; 

(c) Penguatan dengan sentuhan; 

(d) Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan; 

(e) Penguatan dengan memberikan hadiah yang relevan dan rasional. 
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4) Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skills) 

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi 

belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga, 

dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 

antusiasme, serta penuh partisipasi. 

Tujuan dan Manfaat Keterampilan Variasi adalah sebagai berikut: 

(1) Untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek 

belajar mengajar yang relevan. 

(2) Untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin 

mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru. 

(3) Untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah 

dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar 

yang lebih baik. 

(4) Guna memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima 

pelajaran yang disenanginya. 

Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi: 

a. Variasi gaya mengajar  

1) penggunaan suara yang bervariasi(variasi kecepatan/besar kecil/intonasi);  

2)  isyarat guru; 

3) pemusatan perhatian;  

4) kesenyapan dan kontak pandang(pola interaksi);  

5) variasi gerakan dan posisi. 

b. Variasi penggunaan media  
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1) variasi penggunaan alat dengar, pandang, dan pandang dengar;  

2) variasi pola interaksi antara guru dan murid. 

5) Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu 

dengan yang lainnya. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan 

disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

Tujuan pemberian penjelasan dalam pembelajaran adalah (1) 

Membimbing murid untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, fakta, 

definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar dan melibatkan murid untuk 

berfikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan, (2) Untuk 

mendapatkan balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk 

mengatasi kesalahpahaman mereka, (3) Membimbing murid untuk menghayati 

dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan 

masalah. 

Komponen-komponen keterampilan menjelaskan (explaining skill) adalah 

sebagai berikut: 

1) Menganalisis dan Merencanakan: 

(a) Berhubungan dengan isi pesan (materi); 

(b) Berhubungan dengan penerima pesan (siswa). 

2) Penyajian Penjelasan: 

(a) Kejelasan. Penyajian materi harus jelas dengan memperhatikan sudut bahasa, 

suara, kelancaran bicara, adanya kesenyapan; 
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(b) Penggunaan contoh atau ilustrasi dengan pola hubungan induktif atau deduktif; 

(c) Pemberian tekanan dengan jalan mengadakan variasi gaya me-ngajar atau 

membuat struktur sajian dan memusatkan perhatian terhadap topic utama. 

(d) Penggunaan balikan guru memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan 

pemahaman atau keraguan. 

 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil.  

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai 

pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah.  

Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa 

menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses 

yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih 

bersikap positif. Dengan demikian diskusi kelompok dapat meningkatkan 

kreativitas siswa, serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di 

dalamnya keterampilan berbahasa. 

Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil: 

1) Memusatkan Perhatian Siswa: 

(a) Merumuskan tujuan atau topik pada awal diskusi; 

(b) Menegaskan kembali masalah yang dibicarakan bila timbul keraguan; 

(c) Merangkum hasil pembicaraan setiap tahap sebelum melanjutkan. 

2) Memperjelas Masalah atau Urunan Pendapat: 

(a) Menguraikan kembali gagasan siswa yang kurang jelas; 
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(b) Meminta komentar siswa lain untuk memperjelas ide pengusul; 

(c) Memberi informasi tambahan atau contoh untuk memperjelas materi. 

3) Menganalisis Pandangan Siswa yang Berbeda: 

(a) Apakah perbedaan tersebut punya dasar yang kuat sebagai ala-san; 

(b) Memperjelas perbedaan hal-hal yang disepakati dengan yang tidak. 

4) Meningkatkan Urunan Siswa: 

(a) Mengajukan pertanyaan kunci yang menantang; 

(b) Memberikan contoh dengan tepat; 

(c) Menghangatkan suasana dengan pertanyaan yang dapat mengundang beda 

pendapat; 

(d) Memberikan urun pendapat kepada siswa dengan penuh perhatian. 

5) Menyebarkan Kesempatan Berpartisipasi: 

(a) Mendorong siswa yang malu untuk berpendapat; 

(b) Mencegah pembicaraan seretak; 

(c) Dengan bijaksana mencegah dominasi percakapan oleh siswa tertentu; 

(d) Mendorong siswa yang lain untuk mengomentari pendapat pengusul.  

6) Menutup Diskusi: 

(a) Bersama siswa membuat rangkuman hasil diskusi; 

(b) Memberi gambaran atau tidak lanjut diskusi mendatang; 

(c) Mengajak siswa menilai proses atau hasil diskusi. 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Dr. Rusman (2011:90) pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 
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mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, seperti 

penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian kelas, memberikan 

ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas atau penetapan 

norma kelompok yang produktif. 

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu 

mengatur kondisi belajar siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya 

dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran.  

Untuk melaksanakan keterampilan mengelola kelas maka perlu 

diperhatikan komponen-komponen  keterampilan, antara lain: 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif)..Keterampilan ini berkaitan 

dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan 

pelajaran serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal seperti 

keterampilan menunjukkan sikap tanggap, member perhatian, memusatkan 

perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-petunjuk 

yang jelas, menegur dan member penguatan. 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal. Keterampilan ini  berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan 

siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan 

tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal.  

Usaha mengelola kelas secara efektif ada sejumlah kekeliruan yang harus 

dihindari oleh guru yaitu campur tangan yang berlebihan (teachers instruction), 
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kesenyapan (fade away) , ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan (stop 

and stars), penyimpangan (digression), bertele-tele (overdwelling). 

8) Keterampilan Pembelajaran Perorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Hakikat pembelajaran perseorangan 

adalah sebagai berikut: 

(1) terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga dengan 

siswa. 

(2) siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing. 

(3) siswa dapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. 

(4) dan siswa dapat dilibatkan dalam suatu perencanaan kegiatan pembelajaran. 

Komponen keterampilan pembelajaran perorangan adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan Merencanakan dan Melaksanakan KBM: 

(a) Membantu siswa memilih materi dan menyiapkan tujuan; 

(b) Membantu menentukan kriteria keberhasilan, langkah serta waktunya; 

(c) Bertindak sebagai penasehat bila diperlukan; 

(d) Membantu siswa menilai pencapaian tujuan. 

2) Keterampilan Mengorganisasi: 

(a) Menentukan tujuan, tugas atau masalah yang harus dipecahkan; 

(b) Menyediakan ruang, peralatan, menentukan alokasi waktu; 

(c) Membagi perhatian dan melihat kemajuan; 

(d) Mengakhiri kegiatan mencapai kulmunasi dengan mendapatkan kesimpulan. 
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3) Keterampilan Mengadakan Pendekatan secara Pribadi: 

(a) Hangat dan peka terhadap kebutuhan siswa; 

(b) Mendengarkan secara simpatik ide siswa; 

(c) Memberikan respon positif terhadap buah pikiran siswa; 

(d) Saling percaya yang ditunjukkan secara verbal dan non-verbal; 

(e) Penuh pengertian dan terbuka; 

(f) Anak merasa aman dan terbantu. 

4) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar yaitu dengan cara 1) 

memberi penguatan; 2) melakukan supervisi awal, proses, dan lanjut. 

 

9) Keterampilan Mengajar Guru melalui Model Pakem dengan Media 

Gambar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan 

“kecakapan untuk menyelesaikan tugas”,  sedangkan mengajar adalah “melatih”. 

Dequeliy dan Gazali (Slameto, 2010:30) mendefinisikan mengajar adalah 

menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. 

Definisi yang modern di Negara-negara yang sudah maju bahwa “teaching is the 

guidance of learning”. Mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses 

belajar. Alvin W.Howard (Slameto, 2010:32) berpendapat bahwa mengajar adalah 

suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk 

mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, ideals (cita-cita), 

appreciations (penghargaan) dan knowledge. Keterampilan dasar mengajar guru 

merupakan seperangkat kemampuan/kecakapan guru dalam melatih/membimbing 
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aktivitas dan pengalaman seseorang serta membantunya berkembang dan 

menyesuaikan diri kepada lingkungan.  

Jadi, persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru adalah penilaian 

berupa tanggapan/pendapat  siswa terhadap kemampuan/kecakapan guru dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. 

Rusman, M.Pd Komponen keterampilan mengajar guru  Model PAKEM 

sebagai berikut: 

1) Pembelajaran Aktif 

(a)  Guru memberikan arahan dan bimbingan; 

(b)  Siswa aktif dan berperan dalam proses pembelajaran; 

(c)  Guru mengatur sirkulasi dan jalannya proses pembelajaran. 

2) Pembelajaran Kreatif 

Rusman, M.Pd (Mulyasa, 2006: 192) Kreatif memiliki empat tahapan 

adalah sebagai berikut: 

(a) Melakukan persiapan: mempersiapkan media gambar dan pengumpulan 

informasi untuk diuji; 

(b) Inkubasi : merenungkan hipotesis informasi; 

(c) Iluminasi : Pengkondisian untuk menemukan keyakinan hipotesis tersebut 

benar, tepat dan rasional; 

(d) Verifikasi : Menguji kembali hipotesis untuk dijadikan rekomendasi, konsep 

dan teori. 

3) Pembelajaran Efektif 

(a) Melakukan appersepsi; 
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(b) Melakukan eksplorasi; 

(c) Melakukan penilaian. 

4) Pembelajaran Menyenangkan 

(a) Guru menciptakan pembelajaran yang demokratis; 

(b) Siswa tidak tertekan atau ada unsur paksaan; 

(c) Guru memposisikan sebagai mitra; 

(d) Tidak ada beban 

 

2.1.1.5 Aktivitas Siswa 

Aktivitas merupakan prinsip atau azas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar-mengajar. Sebagai rasionalitasnya hal ini juga mendapatkan 

pengakuan dari berbagai ahli pendidikan. Menurut Frobel mengatakan bahwa 

“manusia sebagai pencipta”.  Dalam agama diakui bahwa manusia adalah sebagai 

pencipta yang kedua (setelah Tuhan). Secara alami anak didik memang ada 

dorongan untuk mencipta. Anak adalah suatu organisme yang berkembang dari 

dalam. Prinsip utama yang dikemukakan Frobel bahwa anak itu harus bekerja 

sendiri untuk memberikan motivasi, maka dipopulerkan suatu semboyan “berfikir 

dan berbuat”. Dalam dinamika kehidupan manusia, berfikir dan berbuat sebagai 

suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 

Siswa adalah organisme yang hidup, di dalam dirinya beraneka ragam 

kemungkinan dan potensi yang hidup yang sedang berkembang. Di dalam dirinya 

terdapat prinsip aktif, keinginan untuk berbuat dan untuk bekerja sendiri. Prinsip 

inilah yang mengendalikan tingkah laku (Oemar Hamalik, 2010:90). 
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Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa aktivitas adalah 

suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan oleh anak didik dalam rangka 

pembentukan diri. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan di sekolah adalah 

usaha untuk menguasai ilmu pengetahuan. Untuk itu anak didik harus aktif 

melakukan pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri dan bekerja sendiri. Oleh 

karena itu dalam melakasankan proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

yang benar tepat agar mendorong siswa untuk lebih antusias mengikuti 

pembelajaran. Paul D. Diedrich (Oemar Hamalik, 2010:90) menggolongkan 

beberapa macam kegiatan siswa antara lain sebagai berikut: 

1. Kegiatan Visual, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Kegiatan Lisan, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Kegiatan Mendengarkan, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Kegiatan Menulis, seperti misalnya menulis cerita, karangan laporan, angket, 

menyalin. 

5. Kegiatan Menggambar, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Kegiatan Metrik, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 
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7. Kegiatan Mental, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Kegiatan Emosional seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Menurut Montessori dalam Sardiman (2010:101) aktivitas belajar 

merupakan prinsip atau azas yang sangat penting di dalam interaksi belajar 

mengajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini bukan hanya aktivitas fisik tetapi 

mencakup aktivitas mental. Pada kegiatan belajar, kedua aktivitas tersebut saling 

berkait. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, 

membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif.  

Peserta didik yang mempunyai aktivitas  psikis (kejiwaan) adalah jika 

daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya dalam rangka pembelajaran. Seluruh 

peranan dankemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk 

mendapatkan hasil pengajaran yang optimal.  

Berdasarkan lembar pengamatan aktivitas siswa ada 10 indikator yang 

akan  diamati pada penelitian ini yaitu: 

1. Aktivitas mendengarkan penjelasan guru. Dalam indikator ini, komponen 

yang diamati yaitu: Memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-

sungguh, tidak ramai saat pembelajaran berlangsung, tidak tidur saat 

pelajaran, dan tidak bermain sendiri saat pelajaran, 

2. Aktivitas bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas. Dalam indikator ini, 

komponen yang diamati yaitu pertanyaan yang diajukan sesuai dengan 
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materi, sikap yang baik dalam menyampaikan pertanyaan, kejelasan kalimat 

untuk mengungkapkan pertanyaan, dan siswa tidak bertanya. 

3. Aktivitas menjawab pertanyaan. Dalam indikator ini, komponen yang diamati 

yaitu jawaban sesuai dengan pertanyaan, sikap yang baik saat menyampaikan 

jawaban, kalimat yang digunakan jelas sehingga jawaban mudah dimengerti, 

dan siswa tidak mau menjawab. 

4. Aktivitas dalam bekerja kelompok. Dalam indikator ini, komponen yang 

diamati yaitu: siswa pasif dalam bekrja kelompok, siswa ikut-ikutan dalam 

kerja kelompok, siswa berperan aktiv dalam kerja kelompok, dan siswa dapat 

memotivasi siswa lain untuk aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. 

5. Aktivitas bekerja sama dengan teman atau satu kelompok. Dalam indikator 

ini, komponen yang diamati yaitu: menunjukkan kerjasama yang kompak, 

saling membantu dan berperan serta dalam diskusi kelompok, siswa mau 

bekerja sama jika disuruh gurunya, dan tidak bekerja sendiri. 

6. Aktivitas mengemukakan pendapat. Dalam indikator ini, komponen yang 

diamati yaitu: Siswa tidak mau mengemukakan pendapat, siswa 

mengemukakan pendapat asal-asalan, siswa mengemukakkan pendapat tetapi 

kurang sesuai dengan materi yang pembelajaran, dan siswa memberikan 

tanggapan sesuai dengan materi pembelajaran. 

7. Aktivitas memajang hasil kerja kelompok. Dalam indikator ini, komponen 

yang diamati yaitu siswa pasif dalam memajang, siswa asal-asalan memajang, 

siswa kurang kreatif bekrja sama dengan anggota kelompok, dan siswa 

kompak dalam memajang hasil kerja kelompok. 



33 
 

33 
 

8. Aktivitas keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dalam 

indikator ini, komponen yang diamati yaitu: Siswa tidak berani 

mempresentasikan hasil kerja kelompok, siswa malu-malu/kurang percaya 

diri dalam mempresentasikan hasil diskusi, siswa ragu-ragu dalam 

membacakan hasil diskusi, dan siswa sangat percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil diskusi. 

9. Aktivitas mampu mengerjakan soal evaluasi. Dalam indikator ini, komponen 

yang diamati yaitu: Siswa mampu mengerjakan soal evaluasi sendiri, siswa 

tidak ramai dalam mengerjakan soal evaluasi, siswa mengerjakan soal 

evaluasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan guru, dan siswa tidak 

serius dalam mengerjakn soal evaluasi. 

10. Aktivitas antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam indikator ini, 

komponen yang diamati yaitu: kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, 

antusias tapi tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, antusias dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik, kompak dalam berkelompok dan dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. 

 

2.1.1.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehaan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh 

karena itu apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam 



34 
 

34 
 

peserta didikan, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik setelah 

melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam peserta didikan. Tujuan peserta 

didikan merupakan deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah 

terjadi (Gerlach dan Elly,1980). 

Benyamin S. Bloom (Achmad Rifa’i, 2009:85) menyampaikan ada tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar yaitu: 

a. Ranah Kognitif (cognitif domain) 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelaktual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation. 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi peserta didikan) yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan 

mencerminkan tingkat hasil belajar yang paling rendah pada ranah kognitif. 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna materi 

peserta didikan. Hasil belajar ini berada pada satu tahap di atas pengingatan materi 

sederhana dan mencerminkan tingkat pemahaman yang paling rendah.  

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi peserta didik 

yang telah dipelajari dalam situasi baru dan konkrit. Hasil belajar dibidang ini 

memerlukan tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada tingkat pemahaman 

sebelumnya. 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material dalam bagian-

bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hasil belajar ini 
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mencerminkan tingkat intelektual yang lebih tinggi daripada pemahaman dan 

penerapan, karena memerlukan pemahaman isi dan bentuk struktural materi 

peserta didik yang telah dipelajari. 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam 

rangka membentuk struktur yang baru. Hal ini mencakup produksi komunikasi 

yang unik (tema atau percakapan), perencanaan operasional (proposal), atau 

seperangkat hubungan yang abstrak (skema untuk mengklasifikasikan informasi). 

Hasil belajar dibidang ini menekankan perilaku kreatif, dengan penekanan dasar 

pada pembentukan struktur atau pola-pola baru.  

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi 

peserta didik (pernyataan, novel, puisi, laporan) untuk tujuan tertentu. Keputusan 

ini berdasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu berupa kriteria internal 

(organisasi) atau kriteria eksternal (relevansi terhadap tujuan) dan peserta didik 

dapat menetapkan kriteria sendiri. Hasil belajar dibidang ini adalah paling tinggi 

di dalam hirarki kognitif karena berisi unsur-unsur seluruh kategori tersebut dan 

ditambah dengan keputusan tentang nilai yang didasarkan pada kriteria yang telah 

ditetapkan secara jelas. 

b. Ranah Afektif (affective domain) 

Ranah afektif berkenaan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. Kategori 

tujuannya mencerminkan hirarki yang berentangan dari keinginan untuk 

menerima dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta didik afektif 

adalah: (1) penerimaan (receifving), (2) penanggapan (responding), (3) penilaian 
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(valuing), (4) pengorganisasian (organization), (5) pembentukan pola hidup 

(organization by a value complex). 

Penerimaan mengacu pada keinginan peserta didik untuk menhadirkan 

rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, musik dan 

sebagainya). Sudut pandang peserta didik berkaitan dengan memperoleh, 

menangani, dan mengarahkan perhatian peserta didik. Hasil belajar ini 

berentangan dari kesadaran sederhana tentang adanya sesuatu sampai pada 

perhatian selektif yang menjadi bagian milik individu peserta didik. Penerimaan 

itu mencerminkan tingkat hasil belajar paling rendah di dalam ranah afektif. 

Penanggapan mengacu pada partisipasi aktif pada diri peserta didik. Hasil belajar 

dibidang ini adalah penekanan pada kemahiran merespon (membaca materi 

peserta didik), keinginan merespon (mengerjakan tugas secara sukarela), atau 

kepuasan dalam merespon (mambaca untuk hiburan).  

Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek dan 

perilaku tertentu pada diri peserta didik. Penilaian ini berentangan dari 

penerimaan nilai yang lebih sederhana (keinginan memperbaiki keterampilan 

kelompok), sampai pada tingkat kesepakatan yang kompleks (bertanggung jawab 

agar berfungsi secara efektif pada kelompok), hasil belajar dibidang ini dikaitkan 

dengan perilaku yang konsisten dan cukup stabil di dalam membuat nilai yang 

dapat dikenali secara jelas. 

Pengorganisasian berkaitan dengan nilai yang berbeda, memecahkan kembali 

konflik antar nilai, dan mulai menciptakan sistem nilai yang konsisten secara 

internal. Hasil belajar ini berkaitan dengan konseptualisasi nilai (mengenali 
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tanggung jawab setiap individu untuk memperbaiki hubungan antar manusia) atau 

pengorganisasian sistem nilai (mengembangkan rencana kerja yang memenuhi 

kebutuhan sendiri baik dalam hal peningkatan ekonomi maupun pelayanan sosial). 

Pembentukan pola hidup mengacu pada individu peserta didik memiliki 

sistem nilai yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama 

sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya hidupnya. Hasil 

belajar tingkat ini mencakup berbagai aktivitas yang luas, namun pada dasarnya 

penekanan adalah kekhasan perilaku peserta didik atau peserta didik memiliki 

karakteristik yang khas. 

c. Ranah Psikomotorik (psychomotoric domain) 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Bahwa 

ranah psikomotorik saling tumpang tindih dengan ranah kognitif dan afektif.  

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabet Simpson 

(Achmad Rifa’i, 2009:89) adalah adalah sebagai berikut: Persepsi (perception), 

Kesiapan (set), Gerakan terbimbing (guided response), Gerakan terbiasa 

(mechanism), Gerakan kompleks (complex overt response), Penyesuaian 

(adaptation), kreativitas (originality) 

Persepsi berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. Kategori ini berentangan 

dari rangsangan penginderaan (kesadaran akan adanya stimulus), memberi 

petunjuk pemilihan (memilih petunjuk yang relevan dengan tugas), sampai 

penerjemahan (menghubungkan persepsi pada petunjuk tersebut). Kesiapan 
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mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu.  Kategori   ini mencakup 

kesiapan mental (kesiapan mental untuk bertindak), kesiapan jasmani (kesiapan 

jasmani untuk bertindak), dan kesiapan mental untuk bertindak. 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam 

keterampilan kompleks. Meliputi peniruan (mengulangi tindakan yang 

didemonstrasikan oleh pendidik), mencoba-coba (dengan pendekatan gerakan 

ganda untuk mengidentifikasi gerakan yang baik). Gerakan terbiasa berkaitan 

dengan tindakan kinerja yang telah dipelajari itu menjadi biasa dan gerakan dapat 

dilakukan dengan sangat yakin dan mahir.  

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran kinerja dari tindakan 

motorik yang mencakup pola-pola gerakan kompleks. Kecakapan ditunjukan 

melalui kecepatan, kehalusan, keakuratan, dan yang memerlukan energi 

minimum.. Hasil belajar pada tingkat ini mencakup kegiatan motorik yang sanga 

terkoordinasi. Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan 

yang sangat baik sehingga individu partisipasi dapat memodifikasi pola-pola 

gerakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui masalah 

baru. 

Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. Hasil belajar 

pada tingkat ini menekankan aktivitas yang didasarkan pada keterampilan dasar 

mengajar yang benar-benar telah dikembangkan. Penilaian (assesment)adalah 

penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk 
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memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian 

kompetensi siswa. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan kuantitatif.  

Melalui penilaian guru bisa menentukan apakah peserta didik mengalami 

kemajuan dalam belajar atau mampu menguasai kompetensi yang diharapkan. 

Penilaian juga diharapkan mampu bermanfaat bagi peserta didik utamanya agar 

peserta didik mengetahui kemajuan belajarnya, lebih termotivasi untuk belajar, 

dan lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajarnya. 

Melakukan penilaian guru harus memperhatikan adalah sebagai berikut: 

(1) Memandang penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu; 

(2) Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai 

cermin diri; 

(3) Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk 

menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil peserta didik; 

(4) Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik; 

(5) Mengembangkan dan menyediakan system pencatatan yang bervariasi dalam 

pengamatan kegiatan belajar peserta didik; 

(6) Menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi; Mendidik dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin. 

2.1.2 Pembelajaran IPS 

2.1.2.1 Hakikat IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam dunia pendidikan dasar dan 

menengah di negara kita muncul bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum 

SD, SMP, dan SMA tahun 1975 (Soewarso dan Susilo, 2010:1). Dilihat dari sisi 
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ini maka bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial masih “baru” karena bahan yang 

dikaji sebetulnya bukanlah baru. Namun cara pandang yang dianutnya memang 

dapat dianggap baru. 

Menurut Jean Jarolimek (Soewarso dan Susilo, 2010:1): IPS adalah 

mengkaji manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan fisiknya. 

Wesley: IPS sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang dipilih untuk tujuan 

pendidikan. Binning : IPS suatu pelajaran yang berhubungan langsung dengan 

perkembangan dan organisasi masyarakat manusia dan manusia sebagai anggota 

dari kelompok sosial. Menurut Michaelis (Soewarso dan Susilo, 2010:1): IPS 

dihubungkan dengan manusia dan interaksinya dengan lingkungan fisik dan 

sosialnya yang menyangkut hubungan kemanusiaan.  

Prof. Dr. D. Nasution, MA (Soewarso dan Susilo, 2010:1) IPS suatu 

program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan, yang pada pokoknya 

mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik maupun dalam lingkungan 

sosialnya, dan yang bahannya diambil dari berbagai ilmu-ilmu sosial, geografi, 

sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik dan psikologi sosial. 

Depdikbud RI. Dalam kurikulum KTSP 2010: IPS ialah bidang studi 

yang merupakan paduan dari sejumlah mata pelajaran sosial. Mata pelajaran IPS 

dapat diartikan suatu program pendidikan yang dapat merubah perilaku terhadap 

perkembangan globalisasi sehingga manusia dapat menyesuaikan dirinya. Maka 

dari itu IPS suatu mata pelajaran yang harus diberikan dimulai diusia sekolah 

dasar khususnya supaya kelak dapat menghadapi segala suatu perkembangan hal-

hal yang baru. 
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IPS pada hakikatnya adalah telaah tentang manusia dan dunia nyata. 

Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam hidup itu mereka harus 

mampu mengatasi rintangan yang mungkin timbul dari sekelilingnya maupun dari 

akibat hidup bersama. Begitulah IPS melihat manusia dari berbagai sudut pandang 

bahwa IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama sesamanya di lingkungan 

sendiri, dengan tetangganya, yang dekat sampai jauh. Bagaimana mereka bergerak 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ditinjau pula. Singkatnya yang menjadi 

bahan kajian atau bahan belajar IPS adalah keseluruhan tentang manusia. 

2.1.2.2 Pembelajaran IPS SD 

Menurut Farris and Cooper, pembelajaran IPS SD akan dimulai dengan 

pengenalan diri, kemudian keluarga, tetangga, lingkungan RT dan RW, desa, 

kecamatan, kabupaten, propinsi, negara-negara tetangga, kemudian dunia. Anak 

bukanlah sehelai kertas putih yang menunggu untuk ditulisi, atau replika orang 

dewasa dalam format kecil yang dapat dimanipulasi sebagai tenaga buruh yang 

murah, melainkan, anak adalah entitas yang unik, yang memiliki berbagai potensi 

yang masih latent dan memerlukan proses serta sentuhan-sentuhan tertentu dalam 

perkembangannya. Mereka yang memulai dari egosentrisme dirinya kemudian 

belajar, akan menjadi berkembang dengan kesadaran akan ruang dan waktu yang 

semakin meluas, dan mencoba serta berusaha melakukan aktivitas yang berbentuk 

intervensi dalam dunianya. Maka dari itu, pendidikan IPS adalah salah satu upaya 

yang akan membawa kesadaran terhadap ruang, waktu, dan lingkungan sekitar 

bagi anak. (http://researchengines.com/0805arief7.html, diakses pada tanggal 7 

Januari 2013 pukul 09.30 WIB). 

http://researchengines.com/0805arief7.html
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Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus memperhatikan 

kebutuhan anak yang berusia antara 6-12 tahun. Anak dalam kelompok usia 7-11 

tahun menurut Piaget berada dalam perkembangan kemampuan 

intelektual/kognitifnya pada tingkatan kongkrit operasional. Mereka memandang 

dunia dalam keseluruhan yang utuh, dan menganggap tahun yang akan sebagai 

waktu yang masih jauh. Yang mereka pedulikan adalah sekarang (kongkrit), dan 

bukan masa depan yang belum mereka pahami (abstrak). Padahal bahan materi 

IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak. Konsep-konsep seperti 

waktu, perubahan, kesinambungan (continuity), arah mata angin, lingkungan, 

ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan, atau 

kelangkaan adalah konsep-konsep abstrak yang dalam program studi IPS harus 

dibelajarkan kepada siswa SD. (http://re-searchengines.com/0805arief7.html, 

diakses pada tanggal 7 Januari 2013 pukul 09.35 WIB). 

2.1.2.3 Tujuan IPS 

Menurut KTSP tujuan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungan, memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 

memiliki komitemn dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 

dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global.  

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek adalah 

manusia, tempat, dan lingkungan, waktu, keberlanjutan, dan perubahan, sistem 

http://re-searchengines.com/0805arief7.html
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sosial dan budaya, perilaku Ekonomi dan kesejahteraan. Hakikat IPS dalam 

penelitian adalah untuk menelaah tentang manusia dan dunianya. Agar manusia 

menjadi makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya tidak membeda-

bedakan. Dengan kemajuan teknologi pula sekarang ini peserta didik walaupun 

diusia sekolah dasar diharapkan dapat berkomunikasi dengan cepat dan lancar di 

manapun mereka berada melalui handphone dan internet. 

2.1.3 Model Pakem dengan Media Gambar 

2.1.3.1 Pengertian PAKEM 

Menurut Rusman (2010:322) yaitu PAKEM adalah model pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik dapat mengerjakan kegiatan yang beragam 

untuk mengembangkan keterampilan mengajar guru dan pemahaman dengan 

penekanan kepada belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai 

sumber belajar dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan sekitar 

supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif.  

PAKEM merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelakasanaan 

pembelajaran PAKEM, diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan 

pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses 

berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses 

pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang 

dapat meningkatkan pemahaman dan kompetesinya. Pembelajaran kreatif 
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merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat 

memotivasi dan memunculkan kreatifitas siswa selama pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi misalnya 

kerja kelompok, bermain peran dan pemecahan masalah. Pembelajaran Efektif 

merupakan untuk memberikan pengalaman baru kepada siswa membentuk 

kompetensi siswa serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara 

optimal. Pembelajaran menyenangkan (joyfull instruction) merupakan suatu 

proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara 

guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan (not under pressure) 

(Mulyasa, 2006:194).  

Dengan kata lain pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola 

hubungan yang baik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran guru 

memosisikan diri sebagai mitra belajar siswa, bahkan dalam hal tertentu tidak 

menutup kemungkinan guru belajar dari siswanya. Dalam hal ini perlu diciptakan 

suasana yang demokratis dan tidak ada beban, baik guru maupun siswa dalam 

melakukan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil 

yang diinginkan.Dengan proses belajar yang menyenangkan maka akan 

menghilangkan rasa kejenuhan.  

 

2.1.3.2 Karakter PAKEM  

Menurut Suparlan (2010:73) secara fisikal, ada beberapa ciri menonjol 

yang tampak secara kasat mata dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

PAKEM yaitu adanya sumber belajar yang beraneka ragam, dan tidak lagi 
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mengandalkan buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk lebih memperkaya pengalaman belajar peserta didik , sumber 

belajar beranekaragam tersebut kemudian didesain skenario pembelajarannya 

dengan berbagai kegiatan, hasil kegiatan belajar mengajar kemudian dipajang 

ditembok kelas, papan tulis, dan bahkan ditambah dengan tali rafiah disana-sini. 

Pajangan tersebut hasil diskusi atau hasil karya siswa. Pajangan hasil karya siswa 

menjadi satu ciri fisikal yanng dapat kita amati dalam proses pembelajaran, 

kegiatan belajar mengajar yang bervariasi secara aktif, yang biasanya didominasi 

pelh kediatan individual dalam beberapa menit, kegiatan berpasangan, kegiatan 

kelompok kecil antara empat sampai lima orang, untuk mengerjakan tugas-tugas 

yang telah disepakati bersama, dan salah seorang menyampaikan (presentasi) hasil 

kegiatan mereka di depan kelas. Hasil kegiatan siswa itulah yang kemudian 

dipajang, mengerjakan berbagai tugas tersebut, para siswa baik secara individual 

maupun secara kelompok, mencoba mengembangkan semaksimal mungkin 

kreativitasnya, pelaksanaan kegiatan yang beraneka ragam tampak antusiasme dan 

rasa senang siswa, pada akhir proses pembelajaran, semua siswa melakukan 

kegiatan dengan apa yang disebut sebagai refleksi, yakni menyampaikan 

(kebanyakan secara tertulis) kesan dan harapan mereka terhadap proses 

pembelajaran yang baru saja diikuti.   

 

2.1.3.3 Tujuan Model PAKEM 

Adapun tujuan pembelajaran Model PAKEM yaitu agar proses 

pembelajaran tercipta suasana sedemikian rupa sehingga siswa dapat lebih aktif 
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bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan, agar guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sehingga lebih kreatif murid tidak hanya 

menerima materi dari ceramah tentang pengetahuan, untuk pembentukan generasi 

yang kreatif, sehingga murid mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan 

dirinya dan orang lain, agar guru dapat menciptakan kegiatan belajar yang 

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa, agar tercipta 

suasana belajar-mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan 

perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi, 

agar guru dapat menggunakan dengan media benda konkrit dan menjadikan 

lingkungan sebagai sumber belajar sehingga proses pembelajaran lebih efektif  

dan murid termotivasi (Rusman, 2010:235). 

 

2.1.3.4 Kelebihan PAKEM 

Kelebihan pembelajaran yaitu peserta didik akan lebih termotivasi 

untuk belajar karena adanya variasi dalam proses pembelajaran dengan media 

gambar, peserta didik dapat lebih mengembangkan dirinya, peserta didik tidak 

jenuh dengan pembelajaran di kelas, peserta didik dapat memecahkan 

permasalahan dengan memanfaatkan media gambar, mental dan fisik peserta didik 

akan terasah secara optimal, guru lebih kreatif dalam menggunakan media 

pembelajaran (http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/22/konsep-pakem/) 

di akses pada tanggal 10 Januari 2013 pukul 13.45 WIB.  

 

 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/22/konsep-pakem/


47 
 

47 
 

2.1.4 Media Pembelajaran 

2.1.4.1 Hakekat Media Pembelajaran 

Menurut Heinich et.al.,2002 (Daryanto, 2011:4) Media pembelajaran 

merupakan bentuk jamak dari kata medium. Media dapat didefinisikan sebagai 

perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima.  

Menurut Rifa’I (2010:194-196) media pembelajaran merupakan alat yang 

digunakan guru dalam proses penyampaian pesan pembelajaran. Media digunakan 

dalam kegiatan instruksional karena dapat memperbesar benda kecil dan tidak 

tampak mata menjadi dapat dilihat jelas. Selain itu media dapat menyajikan benda 

jauh dari subyek belajar dan menyajikan peristiwa komplek, rumit menjadi 

sistematik dan sederhana. 

Criticos mengemukakan media merupakan salah satu komponen 

komunikasi yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. 

Berdasarkan definisi tersebut, proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi.(Daryanto, 2011:4-6). 

Secara umum media mempunyai kegunaan antara lain: 1) Memperjelas 

pesan agar tidak terlalu vervalistis; 2) Menimbulkan gairah belajar, interaksi 

langsung antara murid dengan sumber belajar; 3) Mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu, tenaga dan daya indera; 4) Memberi rangsangan yang sama; 5) Siswa 

dengan mudah untuk membandingkan sesuatu; 6) Memungkinkan siswa belajar 

mandiri sesuai bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestiknya. 
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2.1.4.2 Media Gambar 

Menurut Bruner menyimpulkan ada tiga tingkatan utama modus belajar 

yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman pictorial/gambar (iconic), dan 

pengamalan abstrak (symbolic).  

Pengamalan langsung adalah mengerjakan, sedangkan tingkatan kedua 

diberi label iconic, artinya gambar atau image. Pengalaman bias didapat dari 

melihat gambar dan foto atau film, meskipun siswa belum mengalami secara 

langsung dengan melihat gambar bias mengefektifkan pemahaman siswa tentang 

apa yang dilihat dalam gambar. (http://mediagambarski.blogspot.com.html, 

diakses pada tanggal 08 Januari 2013 pukul 13.10 WIB). 

Beberapa kelebihan yang lain dari media gambar adalah : Sifatnya 

konkrit. Gambar/ foto lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibanding 

dengan media verbal semata.Gambar dapat mengatasai masalah batasan ruang dan 

waktu. Tidak semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak 

selalu bisa, anak-anak dibawa ke objek tersebut. Untuk itu gambar atau foto dapat 

mengatasinya. Air terjun niagara atau danau toba dapat disajikan ke kelas lewat 

gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemarin atau 

bahkan menit yang lalu kadang-kadang tak dapat dilihat seperti apa adanya. 

Gambar atau foto sangat bermanfaat dalam hal ini. Media gambar dapat mengatasi 

keterbatasan pengamatan kita. Sel atau penampang daun yang tak mungkin kita 

lihat dengan mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar. 

(http://mediagambarski.blogspot.com. .html, diakses pada tanggal 08 Januari 2013 

pukul 13.15 WIB). 

http://mediagambarski.blogspot.com.html/
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Maulida tahun 2010 di SDN 

Pundenarum 2 Karangawen dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar PKn 

melalui Model PAKEM menggunakan Media Gambar pada siswa kelas V SDN 

Pundenarum 2 Karangawen Demak Dengan hasil penelitian menunjukkan pada 

awalnya rerata nilai yang diperoleh siswa (≥65) hanya 40% dari 33 siswa, yaitu 13 

siswa yang mencapai nilai  ≤65. Setelah dilakukan pembelajaran dengan 

pendekatan PAKEM dengan Media Gambar ada peningkatan yaitu diperoleh nilai 

rata-rata siklus I adalah 67 dengan jumlah siswa tuntas mencapai 17 siswa, 

sedangkan yang belum tuntas 19 siswa sehingga ketuntasan belajar klasikal 53% 

yaitu 6% siswa berada pada kategori baik sekali yang berjumlah 2 siswa, 36% 

baik berjumlah 13 siswa, 41% cukup berjumlah 15 siswa, 17% kurang berjumlah 

6 siswa. Sedangkan siklus II 20% berada dikategori baik sekali berjumlah 7 siswa, 

47% baik berjumlah 17 siswa, 25% cukup berjumlah 9 siswa, dan 8% kurang 

berjumlah 3 siswa. Siklus III 36% siswa berada kategori baik sekali berjumlah 13 

siswa, 50% baik berjumlah 18 siswa, 11% cukup berjumlah 4 siswa, dan 3% 

kurang berjumlah 1 siswa. (Perpustakaan PGSD UPP Semarang UNNES No. 

Reg: SD/00175/hi). 

Sholohin. 2008. Penerapan metode PAKEM untuk meningkatkan hasil 

belajar PKn kelas VI SD Ngembat Padas 1 Gemolong Kabupaten Sragen 

(http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/ Search.html), dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siklus I adanya peningkatan rata-rata nilai kondisi awal 

dengan rata-rata nilai 8.5% nilai tertinggi 94, terendah 68. Sedangkan siklus II 

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/%20Search.html
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13.6% nilai tertinggi 97, nilai terendah 72 dengan materi pokok melaksanakan 

pilkada. Dengan demikian simpulan dari model PAKEM terbukti efektif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, kreatifitas guru dalam pembelajaran juga 

meningkat dan  bagi siswa lebih menyenangkan. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kondisi pembelajaran IPS dikelas IV SDN 1 Sendangdawuhan Kecamatan 

Rowosari Kabupaten Kendal mengalami masalah. Masalah tersebut berupa 

kualitas pembelajaran pada mata pelajaran IPS yang sangat rendah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan pembelajaran lebih banyak menerapkan metode konvensional, 

kurang mengikutsertakan siswa dalam pembelajaran dan kurangnya contoh nyata 

dari guru dalam pembelajaran karena penggunaan media yang kurang optimal 

sehingga menyebabkan siswa kurang konsentrasi dalam pembelajaran dan lebih 

banyak siswa yang bosan pada saat proses belajar berlangsung. 

Dari masalah yang telah dijabarkan di atas, serta kegiatan analisis yang 

telah dilakukan peneliti. Maka peneliti menggunakan model PAKEM dengan 

media gambar. Model Pakem dengan media gambar adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan meliputi 

kegiatan berfikir individu, berkelompok dan berbagi. Pada model tersebut terdapat 

media gambar yang dijadikan sebagai variasi dalam penggunaan model PAKEM. 

Dengan begitu maka siswa akan merasa senang karena pada hakikatnya anak-anak 

suka dengan adanya media gambar.  

Langkah pembelajaran PAKEM dengan media gambar, maka diperoleh 

sintaks dari pembelajaran yang akan dilakukan peneliti adalah pembelajaran 
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partisipatif guru merancang media gambar dan mengelola pembelajaran, guru 

mengucapkan salam, serta memberikan appersepsi dan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, pembelajaran aktif, guru menampilkan media gambar dalam 

menjelaskan materi, guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok,  

masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa tiap kelompok, guru memberikan 

arahan dasar-dasar etika dalam berkerja kelompok dan arahan agar peserta didik 

memilih ketua kelompok dan siswa mengerjakan tugas kelompok, pembelajaran 

kreatif, guru berkeliling untuk memberikan penjelasan dan arahan waktu untuk 

pekerjaan tugas kelompok yang kurang jelas, pembelajaran efektif, guru meminta 

salah satu siswa maju, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 

kelas, Pembelajaran menyenangkan,  guru memberikan arahan agar siswa 

memajang hasil diskusi kelompok pada papan pajangan, dan memberi penguatan, 

dan guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Dengan menerapkan model PAKEM dengan media gambar pada kegiatan 

pembelajaran IPS, siswa akan mampu berfikir kritis, mandiri, bekerja sama 

dengan teman dan menyampaiakn ide. Melalui pembelajaran IPS dengan model 

PAKEM dengan media gambar maka masalah yang ada dikelas IV SDN  1 

Sendangdawuhan dapat terselesaikan. Kondisi akhir yang diharapkan adalah 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi dapat  meningkatkan 

keterampilan guru kelas IV pada pembelajaran IPS, diikuti pula dengan 

meningkatkannya aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 

Sendandawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 
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Berdasarkan paparan di atas serta berpijak pada teori yang telah diuraikan 

sebelumnya, diperoleh alur kerangka berfikir sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 

1. Keterampilan mengajar guru kurang optimal,  

2. kurang mengikutsertakan siswa dalam pembelajaran dan  

3. kurangnya contoh nyata dari guru dalam pembelajaran karena  

4. penggunaan media yang kurang optimal sehingga menyebabkan siswa kurang 

konsentrasi dalam pembelajaran  

5. hasil belajar siswa kurang tuntas di bawah KKM yang ditentukan.. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

Langkah pembelajaran PAKEM dengan media gambar diperoleh sintaks dari 

pembelajaran yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Guru merancang media gambar dan mengelola pembelajaran. 
2. Guru mengucapkan salam, memberikan appersepsi, dan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 
3. Guru menampilkan media gambar untuk menjelaskan pelajaran. 
4. Siswa memperhatikan gambar sambil mendengar penjelasan dari guru. 
5. Guru membimbing untuk membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 4-5 

siswa tiap kelompok. 
6. Guru memberikan arahan dasar-dasar etika dalam berkerja kelompok dan arahan 

agar peserta didik memilih ketua kelompok dan memberikan tugas kelompok. 
7. Guru memberikan arahan waktu untuk pekerjaan tugas kelompok. 
8. Guru memberikan arahan hasil kerja kelompok akan dipajang. 
9. Guru meminta kelompok melaporkan hasil kegiatan diskusi dan memberi 

penguatan. 
10. Guru meminta kelompok untuk memajang hasil kegiatan dan guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

Kondisi Akhir 

1. Keterampilan guru mengajar meningkat. 

2. Aktivitas siswa meningkat. 

3. Hasil belajar siswa meningkat. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian kajian pustaka, kajian empiris,  kerangka berfikir  di 

atas,  hipotesis tindakan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

melalui model PAKEM dengan media gambar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar  

siswa Kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten 

Kendal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Rancangan Penelitian 

Ada empat tahapan penting dalam penelitian, yaitu: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan tindakan, (3) observasi/pengamatan, (4) refleksi. Keempat tahapan 

penelitian sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan Tahap Penelitian 

Pada awal rancangan penelitian berisi rencana tindakan yang akan 

dilakukan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap perencanaan sebagai berikut: 

a. Menelaah materi Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi dan 

indikator bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran PAKEM dengan media gambar. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media gambar pembelajaran. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 2006 : 18) Dalam 

pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam 3 siklus. Siklus pertama yaitu 

menjelaskan perkembangan teknologi produksi dalam kompetensi dasar mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

54 



55 
 

55 
 

menggunakannya. Pembelajaran dengan menggunakan Model PAKEM dengan 

Media Gambar, Selanjutnya siklus II yaitu menjelaskan perkembangan teknologi 

komunikasi dalam kompetensi dasar mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. Siklus III yaitu 

menjelaskan perkembangan teknologi transportasi dalam kompetensi dasar 

mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya. 

3.1.3 Observasi/pengamatan 

Pengamatan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2006 : 19) kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaborasi dengan 

guru pengamat untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran menggunakan Model PAKEM dengan media Gambar. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan (Arikunto, 2006 : 19) Setelah mengkaji proses pembelajaran 

yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa dan serta hasil belajar IPS pada siswa 

kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan Rowosari Kabupaten Kendal pada materi 

Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi , apakah sudah efektif dengan 

melihat ketercapaian indikator kinerja pada siklus pertama, serta mengkaji 

kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

siklus pertama, kemudian bersama tim kolaborasi membuat perencanaan tindak 

lanjut untuk siklus selanjutnya. 
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan  

Tahap perencanaan pada siklus I meliputi sebagai berikut: 

1. Menyusun perangkat pembelajaran dengan indikator menjelaskan pengertian 

teknologi produksi, menyebutkan macam-macam teknologi produksi di 

lingkungan sekitar dan menjelaskan perkembangan teknologi produksi 

sederhana dan modern. 

2. Menyiapkan sumber dan model pembelajaran PAKEM dengan media 

gambar. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

5. Mengembangkan Pembelajaran melalui Model PAKEM dengan media 

gambar foto. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I akan dilaksanakan selama 

pembelajaran berlangsung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

Salam, Pengkondisian siswa dan  tanya jawab. “ siapa yang pernah 

melihat sawah, guru memberikan acuhan tentaang proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.dan guru 

menampilkan gambar-gambar perkembangan teknologi produksi. 
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2. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

a. Eksplorasi  

1) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang perkembangan teknologi 

produksi. 

2) Siswa mengamati gambar perkembangan teknologi produksi yang 

ditampilkan guru melalui gambar. 

b. Elaborasi 

1) Guru membagi kelompok siswa setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2) Guru mengamati siswa bekerja dan sesekali mengajukan pertanyaan. 

3) Guru mengatur posisi tempat duduk tiap kelompok 

4) Guru memberikan arahan dasar-dasar etika dalam berkerja kelompok dan 

arahan agar peserta didik untuk memilih ketua kelompok dan memberikan 

tugas kelompok. 

5) Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menentukan ketua 

kelompok. 

6) Siswa mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan. 

7) Guru memberi informasi selesai waktu mengerjakan tugas kelompok. 

8) Guru berkeliling masuk dalam kelompok apabila ada untuk  

9) Guru menyuruh salah satu siswa mewakili untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. 

10) Kelompok lain mendengarkan hasil kerja dari kelompok lain. 

11) Guru memberi penguatan kepada siswa. 

12) Guru membimbing siswa memajang hasil kerja kelompok 
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13) Siswa memajang hasil kerja kelompok 

c. Konfirmasi  

1) Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa 

2) Guru memberikaan konfirmasi terhadap haasil eksplorasi dan elaborasi siswa  

3) Memfasilitasi pesertaa didik melalui refleksi 

4) Guru memberi kesempaatan siswa untuk bertanya 

5) Memberikaan motivasi kepada peserta didik. 

3. Penutup ( 5 menit )  

Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi yang telah 

diajarkan, guru memberikan evaluasi yang berkaaitan dengan materi dan 

memberikaan pekerjaan rumah, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya dan guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan doa. 

3.2.1.3 Observasi 

Pengamatan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2006 : 19) kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaborasi dengan 

teman sejawat untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran menggunakan Model PAKEM dengan media Gambar dengan 

menggunakan lembar observasi. 

3.2.1.4 Refleksi 

Untuk merefleksi hasil penelitian pada siklus I, peneliti mengkaji dengan 

teman sejawat, hasil diskusi dan perilaku siswa selama pelaksanaan siklus I 

dianalisis bersama, kemudian menyusun perencananaan pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus berikutnya. 
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3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus II meliputi sebagai berikut: 

1. Menyusun perangkat pembelajaran dengan indikator  menjelaskan pengertian 

teknologi komunikas, menyebutkan macam-macam teknologi komunikasi 

disekitar kita dan menjelaskan perkembangan teknolgi komunikasi zaman 

dahulu 

2. Menyiapkan sumber dan Pembelajaran Model PAKEM dengan media gambar 

kentongan, HP dan televisi. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam proses pembelajaran. 

5. Mengembangkan Pembelajaran melalui Model PAKEM dengan media gambar. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II akan dilaksanakan selama 

pembelajaran berlangsung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

a. Salam, pengkondisisian siswa dan tanya jawab “Apa kalian dirumah 

mempunyai TV ? 

b. Guru memberikan acuhan tentaang proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan guru 

memotivasi siswa. dan guru menampilkan gambar-gambar perkembangan 

teknologi komunikasi pada zaman sekarang dan modern. 
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2. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

a. Eksplorasi 

1) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang perkembangan teknologi 

komunikasi. 

2) Siswa mengamati gambar-gambar perkembangan teknologi komunikasi pada 

zaman dahulu dan zaman sekarang yang ditampilkan guru melalui gambar 

yang ditempel di papan tulis. 

b. Elaborasi  

1) Guru membagi kelompok siswa setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2) Guru mengamati siswa bekerja dan sesekali mengajukan pertanyaan. 

3) Guru mengatur posisi tempat duduk tiap kelompok 

4) Guru memberikan arahan dasar-dasar etika dalam berkerja kelompok dan 

arahan agar peserta didik untuk memilih ketua kelompok dan memberikan 

tugas kelompok. 

5) Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menentukan ketua 

kelompok. 

6) Siswa mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan. 

7) Guru memberi informasi selesai waktu mengerjakan tugas kelompok. 

8) Guru berkeliling masuk dalam kelompok apabila ada untuk bertanya 

9) Guru menyuruh salah satu siswa mewakili untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. 

10) Kelompok lain mendengarkan hasil kerja dari kelompok lain. 

11) Guru memberi penguatan kepada siswa. 
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12) Guru membimbing siswa memajang hasil kerja kelompok 

13) Siswa memajang hasil kerja kelompok 

c. Konfirmasi  

1) Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa dam Guru 

memberikaan konfirmasi terhadap haasil eksplorasi dan elaborasi siswa  

2) Memfasilitasi pesertaa didik melalui refleksi dan Guru memberi kesempaatan 

siswa untuk bertanya dan memberikaan motivasi kepada peserta didik 

3. Penutup ( 5 menit ) 

Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi yang telah 

diajarkan, guru memberikan evaluasi yang berkaaitan dengan materi, 

memberikaan pekerjaan rumah, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya, guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan doa. 

3.2.2.3 Observasi 

Pengamatan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2006 : 19) kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaborasi dengan 

teman sejawat untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran menggunakan Model PAKEM dengan media Gambar dengan 

menggunakan lembar observasi. 

3.2.2.4 Refleksi 

Untuk merefleksi hasil penelitian pada siklus II, peneliti mengkaji 

dengan teman sejawat, hasil diskusi dan perilaku siswa selama pelaksanaan siklus 

II dianalisis bersama, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

pada siklus berikutnya. 
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3.2.3 Siklus III  

3.2.3.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus III meliputi sebagai berikut: 

1. Menyusun perangkat pembelajaran  dengan indikator menjelaskan pengertian 

teknologi transportasi, menyebutkan macam-macam teknologi transportasi 

disekitar kita dan menjelaskan perkembangan teknologi transportasi. 

2. Menyiapkan sumber dan model pembelajaran PAKEM dengan media gambar 

transportasi darat,air dan udara. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam proses pembelajaran. 

5. Mengembangkan Pembelajaran melalui Model PAKEM dengan media 

gambar. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan akan dilaksanakan selama pembelajaran 

berlangsung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a) Salam, pengkondisian siswa dan tanya jawab “ siapa yang pernah pergi 

kepantai?  “Guru memberikan acuhan tentaang proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

b) Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya menguasai materi 

tentang teknologi transportasi.  

c) Guru menampilkan gambar-gambar perkembangan teknologi transportasi. 
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2. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

a. Eksplorasi  

1) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang perkembangan teknolgi 

transportasi. 

2) Siswa mengamati gambar perkembangan teknologi transportasi pada zaman 

dahulu dan modern yang ditampilkan guru melalui gambar-gambar 

transportasi di lingkungan sekitar. 

b. Elaborasi  

1) Guru membagi kelompok siswa setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2) Guru mengamati siswa bekerja dan sesekali mengajukan pertanyaan. 

3) Guru mengatur posisi tempat duduk tiap kelompok 

4) Guru memberikan arahan dasar-dasar etika dalam berkerja kelompok dan 

arahan agar peserta didik untuk memilih ketua kelompok dan memberikan 

tugas kelompok. 

5) Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menentukan ketua 

kelompok. 

6) Siswa mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan. 

7) Guru memberi informasi selesai waktu mengerjakan tugas kelompok. 

8) Guru berkeliling masuk dalam kelompok apabila ada untuk  

9) Guru menyuruh salah satu siswa mewakili untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. 

10) Kelompok lain mendengarkan hasil kerja dari kelompok lain. 

11) Guru memberi penguatan kepada siswa. 
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12) Guru membimbing siswa memajang hasil kerja kelompok 

13) Siswa memajang hasil kerja kelompok 

c. Konfirmasi  

1) Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa dan guru 

memberikaan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa  

2) Memfasilitasi pesertaa didik melalui refleksi dan guru memberi kesempaatan 

siswa untuk bertanya dan emberikaan motivasi kepada peserta didik 

3. Penutup ( 5 menit ) 

Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi yang telah 

diajarkan, guru memberikan evaluasi yang berkaaitan dengan materi, 

memberikaan pekerjaan rumah, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya dan guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan doa.  

3.2.3.3 Observasi 

Pengamatan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat (Arikunto, 2006 : 19) kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaborasi 

dengan teman sejawat untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa 

pada pembelajaran menggunakan Model PAKEM dengan media Gambar dengan 

menggunakan lembar observasi. 

3.2.3.4 Refleksi 

Untuk mengkaji hasil penelitian pada siklus III sudah baik atau masih 

mendapat masalah, hasil diskusi dan perilaku siswa selama pelaksanaan siklus III 

dianalisis bersama, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tindak 

lanjut yang akan dilakukan bersama guru kolaborator. 
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3.3 Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD N 1 

Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal terdiri dari 15 siswa 

laki-laki dan 8 siswa perempuan, jumlah keseluruhan adalah 23 siswa. Penelitian 

ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, sehingga peneliti juga berperan sebagai 

guru kelas IV atau pelaksana tindakan. 

3.4  Setting Penelitian  

3.4.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 3 siklus, siklus I dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 1 Mei 2012, siklus ke II dilaksanakan pada hari Jum’at 11 Mei 2012, 

siklus III dilaksanakan pada hari Senin 14 Mei 2012. 

3.4.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan 

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

 

3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber Data 

1. Siswa kelas IV SD Negeri 1 Sendangdawuhan dengan jumlah siswa kelas IV 

23 siswa diantaranya 15 laki-laki dan 8 perempuan. 

2. Guru kelas IV SD Negeri 1 Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten 

Kendal 
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3. Data dokumen meliputi daftar nilai siswa kelas IV mata pelajaran IPS dan 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Jenis data yang didapatkan adalah data kuantitatif hasil belajar siswa 

kelas IV yang diambil dengan cara memberikan tes pada setiap akhir siklus. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif  diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS melalui Model PAKEM dengan media gambar. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

tes dan non tes. 

3.5.3.1 Metode Observasi 

Metode observasi yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam penelitian ini menggunakan 

observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan dengan menggunakan 

pedoman sebagai instrument pengamatan. 

3.5.3.2 Metode Tes 

Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelgensi kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2006 : 150). Tes 
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dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

pembelajaran IPS. 

3.5.3.3 Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru dan hasil 

belajar melalui Model PAKEM dengan media gambar. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean dan rerata. 

Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentasi. Adapun 

Rumus nilai rata-rata tersebut adalah sebagai berikut : 

X = 

∑X 

∑N 

 

Keterangan : 

X : nilai rata-rata 

 ∑ X : Jumlah nilai semua siswa 

 ∑N: Jumlah siswa  

( Aqib, 2010:40) 
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Kriteria ketuntasan minimal belajar sebagai berikut: 

 

KRITERIA KETUNTASAN 

 

KUALIFIKASI 

≥  65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

 

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktifitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran Model PAKEM dengan media gambar,serta hasil 

catatan lapangan dianalisis dengan analis deskriptif kualitatif. Data Kualitatif 

dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 

Kemudian dari hasil perhitungan dicocokkan dengan tabel kriteria 

deskriptif. 

Kriteria Nilai Presentasi Penafsiran 

Sangat Baik  85 % - 100 % Sangat Baik 

Baik 70 % - 84 % Baik 

Cukup 55 % - 69 % Cukup 

Kurang 50 % – 54 % Kurang 

Sangat Kurang 0 % - 49 % Sangat Kurang 

 

 (Aqib, 2009) 
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3.7 Indikator Keberhasilan 

Model PAKEM  dengan Media Gambar dapat meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPS dengan pokok bahasan Teknologi Produksi, Komunikasi dan 

Transportasi pada siswa kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan  Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal dengan Indikator sebagai berikut : 

a. Keterampilan Guru dalam pembelajaran IPS dengan nilai sekurang-kurangnya 

baik. 

b. Aktivitas Siswa dalam mengelola pembelajaran IPS meningkat dengan kriteria 

nilai sekurang-kurangnya baik. 

c. Hasil belajar siswa dan Kualitas dalam pembelajaran IPS mengalami 

ketuntasan sebesar ≥ 65 dengan presentase 80%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penerapan model PAKEM dengan media gambar pada pembelajaran IPS  

di kelas IV SD Negeri 1 Sendangdawuhan terbukti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya keterampilan 

mengajar guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Berikut ini akan 

dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sebanyak 3 siklus. Pada 

pemaparan hasil penelitian, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai hasil yang 

diperoleh meliputi pemaparan hasil observasi keterampilan guru, observasi 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model 

PAKEM dengan media gambar dalam proses pembelajaran di kelas IV SD Negeri 

1 Sendangdawuan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus I 

4.1.1.1 Perencanaan Siklus I 

Kegiatan penelitian tindakan kelas tentu harus diawali dengan kegiatan 

perencanaan. Perencanaan dimaksudkan agar kegiatan pelaksanaan dapat 

dipersiapkan secara rapi dan terkonsep, sehingga kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan perencanaan pada 

siklus I adalah sebagai berikut: 

3.2.1.3 Menelaah materi Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi dan 

indikator bersama tim kolaborasi. 

70 
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3.2.1.4 Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran PAKEM dengan media gambar. 

3.2.1.5 Menyiapkan alat peraga dan media gambar perontok padi dan mesin 

penenun. 

3.2.1.6 Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 

3.2.1.7 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Siklus I  

Pelaksanaan kegiatan pada siklus I merupakan kegiatan pemberian 

tindakan awal pada langkah perbaikan pembelajaran. Tindakan perbaikan tersebut 

peneliti menggunaskan model PAKEM dengan media gambar. Siklus I ini 

dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 01 Mei 2012 dengan alokasi waktu 2 x 35 

menit atau dua jam pelajaran pada pukul 09.15 – 10.25 WIB.  

Kompetensi Dasar :Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakannya Indikator 

Pembelajaran : Mengidentifikasi pengertian teknologi produksi, menyebutkan 

macam-macam teknologi produksi di lingkungan sekitar, menjelaskan 

perkembangan teknologi produksi sederhana dan modern. Kegiatan pembelajaran 

siklus I adalah sebagai berikut: 

3. Pra Kegiatan ( 5 menit ) 

a. Salam, berdo’a, absensi  dan  

b. pengkondisian kelas serta  

c. menyiapkan media pembelajaran  
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4. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

Apersepsi melalui Tanya jawab guru menggali pengetahuan dari siswa 

dengan mengingatkan materi pelajaran yang telah lalu dan mengaitkan dengan 

materi yang akan diajarkan. “Siapa yang pernah melihat sawah? Guru 

memberikan arahan tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan serta 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan guru memotivasi siswa dengan 

menjelaskan pentingnya menguasai materi tentang teknologi produksi.  

5. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

d. Eksplorasi (10 menit) 

Pada kegiatan eksplorasi, Guru memulai pelajaran dengan memberikan 

sedikit penjelaskan tentang pengertian perkembangan teknologi dengan melalui 

gambar, guru menampilkan gambar-gambar perkembangan teknologi, dan guru 

menjelaskan cara melakukan model PAKEM dengan media gambar pada materi 

tersebut. 

e. Elaborasi (20 menit) 

Pada kegiatan elaborasi, guru membagi kelompok siswa setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa, guru mengamati siswa bekerja dan sesekali mengajukan 

pertanyaan, guru mengatur posisi tempat duduk tiap kelompok, guru memberikan 

arahan dasar-dasar etika dalam berkerja kelompok dan arahan agar peserta didik 

untuk memilih ketua kelompok dan memberikan tugas kelompok, siswa 

berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menentukan ketua kelompok, 

siswa mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan, guru memberi informasi 
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selesai waktu mengerjakan tugas kelompok, guru berkeliling masuk dalam 

kelompok apabila ada yang kurang paham, guru menyuruh salah satu siswa 

mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain 

mendengarkan hasil kerja dari kelompok lain, guru memberi penguatan kepada 

siswa, guru membimbing siswa memajang hasil kerja kelompok, dan siswa 

memajang hasil kerja kelompok 

f. Konfirmasi (15 menit) 

Pada kegiatan konfirmasi, Guru memberikan penghargaan terhadap hasil 

belajar siswa, guru memberikaan konfirmasi terhadap haasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa, memfasilitasi peserta didik melalui refleksi, guru memberi 

kesempaatan siswa untuk bertanya, memberikaan motivasi kepada peserta didik 

terhadap pembelajaran berlangsung. 

3. Penutup ( 5 menit )  

Pada kegiatan penutup, guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan 

materi yang telah diajarkan, guru memberikan evaluasi yang berkaaitan dengan 

materi, memberikaan pekerjaan rumah, guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan guru mengakhiri pelajaran dengan 

salam dan doa. 

4.1.1.3 Hasil Observasi Siklus I 

Pada tahap observasi tindakan pada siklus I, peneliti bersama teman 

sejawat melakukan observasi terhadap pembelajaran IPS di kelas IV dengan 

lembar observasi yang disediakan.  
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Hal-hal yang diamati dalam observasi adalah kualitas pembelajaran 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dalam pembelajaran dan hasil belajar 

IPS. Berikut dipaparkan hasil observasi pada siklus I: 

a. Keterampilan Guru pada Pembelajaran Siklus I 

Berdasarkan kegiatan observasi keterampilan guru yang telah dilakukan 

selama kegiatan pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar 

pada siklus I, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3  

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus I 

No. Indikator Keterampilan Guru Skor Kategori 

1 Keterampilan Membuka Pelajaran 3 Baik 

2 Keterampilan bertanya 2 Cukup 

3 Keterampilan mengadakan variasi 3 Baik 

4 Keterampilan menjelaskan 2 Cukup 

5 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 3 Baik 

6 Keterampilan mengelola kelas 2 Cukup 

7 Keterampilan pembelajaran perorangan 2 Cukup 

8 Keterampilan memberi penguatan 3 Baik 

9 Keterampilan menutup pelajaran 2 Cukup 

Jumlah Perolehan Skor 22 Cukup 

Persentase Ketuntasan 61,11% 
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Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar keterampilan guru sebagai 

berikut: 

Nilai Kategori 

85 – 100 Sangat Baik 

70 – 84 Baik 

55 – 69 Cukup 

50 – 54 Kurang 

0 – 49 Sangat Kurang 

 

Dari perolehan data keterampilan guru pada table 4.3 dapat dilihat 

gambaran perolehan skor pada gambar diagram 4.1 di bawah ini: 

 

Gambar 4.1 Diagram Batang Keterampilan Guru Siklus I 

Pada gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa skor perolehan hasil 

observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model PAKEM 

dengan media gambar adalah 22 dengan persentase ketuntasan sebanyak 61,11% 

termasuk kategori cukup. Untuk memperjelas perolehan data tersebut, berikut 

akan dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan indokator keterampilan guru yang telah 

ditentukan. 
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1) Keterampilan membuka pelajaran 

Pada indikator ini guru mendapatkan skor sebanyak 3 dengan kategori baik. 

Karena guru telah menunjukkan tiga diskriptor, yaitu menimmbulkan motivasi 

belajar dan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran, memberikan acuan serta 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan menarik perhatian siswa ketika menjelaskan 

media gamabar pembelajaran sehingga siswa lebih semangat untuk belajar. Dalam 

penelitian ini, diskriptor yang belum dilaksananakan oleh guru adalah 

memberikan appersepsi yang kurang sesuai dengan materi pokok bahasan.  

2) Keterampilan bertanya 

Pada indikator keterampilan bertanya pertanyaan yang diberikan guru 

mencakup dua diskriptor yaitu  memberikan pertanyaan waktu berfikir kepada 

siswa sebelum menjawab dan memberikan pertanyaan secara menyebar tidak 

memusat pada beberapa siswa saja. Kekurangan dalam pemberian pertanyaan ini 

yaitu: pertanyaan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh siswa dan 

pertanyaan tidak berurutan dari soal tingkat rendah ke tingkat tinggi kepada siswa. 

Oleh karena itu, dalam siklus selanjutnya perlu menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami siswa dan menggunakan pertanyaan yang berurutan dari soal yang 

rendah ke tingkat tinggi.  

3) Keterampilan mengadakan variasi 

Pada indikator keterampilan mengadakan variasi, guru sudah menujukkan 3 

diskriptor yaitu menggunakan variasi suara, melakukan variasi gerakan dan 

melakukan variasi media pembelajaran. Dalam hal ini, diksriptor yang belum 

terlaksana adalah melakukan variasi pola interaksi antara guru dengan kegiatan 
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siswa. Dalam pembelajaran, guru melakukan variasi suara dengan intonasi yang 

tepat dan siswa dapat mendengar dengan jelas. Variasi gerakan juga sudah baik 

karena guru tidak hanya berdiri di depan saja kadang di depan maupun di 

belakang dan di tengah  sehingga semua siswa mendapat perhatian dan guru 

mengamati secara menyeluruh. Pola interaksi yang belum dilakukan guru yaitu  

pola guru-murid (satu arah) pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, pola 

murid-murid yaitu saat siswa berdiskusi. Siswa mendapat tugas dari guru untuk 

mengerjakan lembar kerja. Kemudian siswa bersama teman satu kelompok 

mendiskusikan tugas tersebut secara bersama-sama. 

4) Keterampilan menjelaskan 

Pada indikator keterampilan menjelaskan, diskriptor yang telah 

dilaksanakan oleh guru ada 2 diskriptor yaitu kejelasan dalam menyampaikan 

materi dan tujuan pembelajaran dan kejelasan suara yang dapat didengar siswa 

dengan jelas. Dalam hal ini, diskriptor yang belum terlaksana adalah peralihan 

antar bidang studi tidak kaku dan memberikan contoh-contoh penjelasan materi 

tidak sesuai dengan tujuan pelajaran. Oleh karena itu, dalam siklus selanjutnya 

untuk peralihan materi antar bidang studi yang kaku dihilangkan agar tidak 

menjadi kebingungan siswa dan memberikan contoh penjelasan materi 

disesuaikan dengan tujuan pelajaran. 

5) Keterampilan membimbing diskusi kelompok 

Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang telah 

dilaksanakan guru ada 3 diskriptor yaitu masalah yang didiskudikan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, meyebarkan berpartisipasi dan bersama siswa membuat 
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rangkuman hasil diskusi. Dalam hal ini, diskriptor yang belum terlaksana adalah 

membagi kelompok sesuai dengan latar belakang kemampuan siswa.  

6) Keterampilan mengelola kelas 

Indikator keterampilan mengelola kelas, guru hanya melaksanakan 2 

diskriptor yaitu variasi dalam penggunaan media dan metode dan meminta 

tanggung jawab siswa terhadap penyelesaiaan tugas. Dalam hal ini, komponen 

yang belum terlaksana mengembangkan disiplin siswa melalui contoh dari guru 

dan memberikan teguran kepada siswa yang membuat kegaduhan sehingga 

mengganggu konsentrasi belajar siswa yang lain.  

7) Keterampilan pembelajaran perorangan 

Pada indikator keterampilan pembelajaran perorangan, guru hanya 

melaksanakan 2 diksriptor yaitu mendengarkan ide/pendapat siswa dan membagi 

perhatian kepada seluruh siswa tidak memusat kepada beberapa siswa saja. Dalam 

hal ini, yang belum terlaksana memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing dan bertindak sebagai 

pembimbing dan penasihat. Oleh karena itu yang belum terlaksana perlu 

dilaksanakan padasiklus selanjutnya.  

8) Keterampilan memberi penguatan 

Indikator keterampilan memberi penguatan, guru telah melaksanakan 3 

diskriptor yaitu memberikan penguatan secara verbal, memebrikan penguatan 

dalam bentuk non verbal (gerakan badan, acungan jempol, sentuhan dll) dan 

penguatan yang bervariasi. Dalam hal ini, guru sudah baik dalam memberikan 

penguatan. Baik dalam memberikan penguatan verbal maupun non verbal  dan 
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memberikan penguatan yang bervariasi. Tetapi kekurangan pemberian penguatan 

tidak diberikan segera setelah tingkah laku dilakukan oleh siswa, oleh karena itu 

pada siklus selanjutnyan perlu dilakukan.  

9) Keterampilan menutup 

Indikator keterampilan menutup pelajaran, guru hanya melaksanakan 2 

diskriptor yaitu meninjau kembali materi yang telah diberikan dan memberikan 

evaluasi. Dalam hal ini, diskriptor yang belum dilakukan adalah memberikan 

kesempatan siswa bertanya dan memberikan kesimpulan pembelajaran sehingga 

siswa tidak dapat bertanya terhadap materi yang kurang jelas, karena guru tidak 

memberikan kesempatan siswa untuk menanyakannya. 

Berdasarkan penjabaran di atas maka jelas diskriptor apa saja yang telah 

dilaksankan guru pada pembelajaran siklus I. dengan begitu guru mendapatkan 

jumlah skor sebanyak 22 dari kesembilan indicator keterampilan guru, atau 22 

dari 36 total skor keseluruhan dengan persentase ketuntasan 61.11%, sehingga 

termasuk kategori cukup. Selanjutnya adalah melakukan refleksi bersama-sama 

peneliti dengan teman sejawat untuk mengkaji pembelajaran pada siklus I, 

menganalisis yang ditemui pada siklus pertama dan merencanakan perbaikan pada 

siklus kedua.  

b. Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Siklus I 

Selain melakukan observasi pada keterampilan guru, dilakukan juga 

observasi pada aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model PAKEM 

dengan media gambar.  
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Pengamatan pada aktivitas siswa dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa yang di dalamnya terdapat 10 indikator aktivitas 

siswa. Untuk memperjelas hasil pengamatan tersebut, dapat dilihat pada table 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

Indikator Aktivitas 

Siswa 

Skor Penilaian 
Jumlah 

Rata-

rata 
Persentase Kategori 

1 2 3 4 

Aktivitas 

mendengarkan 

penjelasan guru 

7 15 1 - 40 1,74 43,5 % Kurang 

Aktivitas bertanya 
mengenai hal-hal 

yang kurang jelas 

8 6 6 3 50 2,17 54,25 % Kurang 

Aktivitas menjawab 
pertanyaan 

- 13 7 3 59 2,57 64,25 % Cukup 

Aktivitas dalam 

bekerja kelompok 
3 7 8 5 61 2,65 66,25 % Cukup 

Aktivitas bekerja 
sama dengan teman 

atau kelompok 

- 5 12 6 70 3,04 76,09 % Baik 

Aktivitas 

mengemukakan 
pendapat 

6 8 9 - 49 2,13 53,25% Kurang 

Aktivitas memajang 

hasil kerja kelompok 
- 6 10 7 70 3,04 76,09 % Baik 

Aktivitas keberanian 
mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

7 8 8 - 47 2,04 51,09 % Kurang 

Aktivitas 

mengerjakan soal 
evaluasi 

- 10 13 - 59 2,57 64,25 % Cukup 

Aktivitas antusias 

dalam mengikuti 
pembelajaran 

5 8 6 4 51 2,22 55,53 % Kurang 

Perolehan      24,17 604,25 %  

Jumlah Skor Rata-rata 24,17 

Persentase 60,43% 

Kategori Cukup 
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Keterangan: 

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk setiap lembar aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

Nilai Kategori 

85 – 100 Sangat Baik 

70 – 84 Baik 

55 – 69 Cukup 

50 – 54 Kurang 

0 – 49 Sangat Kurang 

 

Dari perolehan data aktivitas siswa pada table 4.4 dapat dilihat gambaran 

perolehan skor pada gambar diagram 4.2 di bawah ini: 

 

Gambar 4.2 Diagarm Batang Aktivitas Siswa pada Siklus I 
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Bersumber dari kegiatan observasi aktivitas siswa pada siklus I diperoleh 

skor hasil aktivitas siswa melalui model PAKEM dengan media gambar pada 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan sebesar 24,17 

dengan persentase ketuntasan 60,43% termasuk dalam kategori cukup.  

Untuk memperjelas skor tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 

1) Aktivitas mendengar penjelasan guru 

Pada indikator aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa hanya 

memperoleh dengan persentase 43,5 % atau termasuk dalam kategori kurang. 

Sebagian besar siswa tidak mau mendengarkan penjelasan guru maupun perintah 

dari guru, ramai dengan teman dan bermain sendiri saat pembelajaran 

berlangsung. 

2) Aktivitas bertanya mengenai hal – hal yang kurang jelas 

Pada indikator aktivitas siswa bertanya mengenai hal – hal yang kurang 

jelas, pada indicator ini aktivitas siswa memperoleh persentase 54,25 % atau 

termasuk dalam kategori cukup. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan sudah 

sesuai dengan materi, dalam menyampaikan pertanyaan sudah baik dan kalimat 

yang diungkapkan sudah jelas dan dapat didengar. Sebagian besar siswa masih 

malu dalam bertanya sehingga tidak mau bertanya. 

3) Aktivitas menjawab pertanyaan 

Pada indikator aktivitas menjawab pertanyaan, siswa hanya memperoleh 

presentase 64,25 % atau termasuk dalam kategori cukup. Sebagian besar siswa 

dalam menyampaikan pertanyaan sudah sesuai dengan materi dan kalimat yang 
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digunakan untuk menjawab pertanyaan baik dan runtut sesuai dengan materi. 

Akan tetapi sangat disayangkan ada beberapa siswa yang tidak mau menjawab.  

4) Aktivitas dalam bekerja kelompok 

Pada indikator aktivitas siswa dalam bekerja kelompok, siswa memperoleh 

presentase 66,25 % atau dalam kategori cukup. Sebagian besar siswa masih pasif 

dalam mengerjakan tugas–tugas kelompok yang diberikan oleh guru untuk 

dikerjakan secara berkelompok.   

5) Aktivitas bekerja sama dengan teman atau kelompok 

Pada indikator aktivitas siswa dalam bekerja sama dengan teman atau 

kelompok, siswa memperoleh presentase 76,09 % atau dalam kategori baik. 

Sebagian siswa sudah baik dalam bekerja sama dengan teman untuk melakukan 

pekerjaan dan tugas kelompok dari guru. Dan siswa saling membantu jika ada 

yang kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok. 

6) Aktivitas mengemukakan pendapat 

Pada indikator aktivitas siswa mengemukakan pendapat, siswa memperoleh 

presentasi 53,25 % atau dalam kategori kurang. Pada indicator ini siswa masih 

banyak yang tidak mau mengemukakan pendapat dan siswa dalm memberikan 

tanggapan  tidak sesuai materi .  

7) Aktivitas memajang hasil kerja kelompok 

Pada indikator aktivitas memajang hasil kerja kelompok, siswa memperoleh 

presentasi 76,09 % atau dalam kategori baik. Sebagian besar siswa sudah baik 

dalam memajang hasil kerja kelompok yang dikerjakan secara kompak dan rapi.  
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8) Aktivitas keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok 

Indikator aktivitas keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok, 

siswa hanya memperoleh presentase 51% atau termasuk dalam kategori kurang. 

Sebagian besar siswa tidak berani , malu-malu dan kurang percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompok ketika ditunjuk oleh gurunya. Ketika 

maju siswa terlihat terpaksa melakukan presentasi terhadap tugas yang telah 

diselesaikan bersama-sama teman kelompoknya masing-masing. 

9) Aktivitas mampu mengerjakan soal evaluasi 

Pada indikator aktivitas mengerjakan soal evaluasi siswa memperoleh 

presentase 64,25% atau dalam kategori cukup. Sebagian besar siswa masih ramai 

dan kurang serius dalam mengerjakan soal evaluasi setelah dibagikan dan kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru. 

10) Aktivitas antusias dalam mengikuti pembelajaran 

Pada indikator ini aktivitas antusias dalam mengikuti pembelajaran siswa 

memperoleh presentase 55,5% atau termasuk dalam kategori cukup. Sebagian 

besar siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran pada saat berlangsung. 

Berdasarkan penjabaran di atas perolehan rerata aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar diatas, dapat 

dilihat secara jelas letak kemunculan descriptor pada tiap-tiap indicator dalam 

kegiatan pembelajaran pada siklus I. Hasil aktivitas siswa pada pembelajaran 

siklus I memperoleh jumlah skor rata-rata sebanyak 24,17 dari sepuluh indokator 

aktivitas siswa atau 24,17 dari 40 total skor keseluruhan, dengan presentase 

ketuntasan 60,43 % sehingga termasuk ke dalam kategori cukup. 



85 
 

85 
 

 

c. Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Siklus I 

Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh dari kegiatan evaluasi dengan 

menggunakan tes pada akhir kegiatan pembelajaran IPS melalui model PAKEM 

dengan menggunakan media gambar. Siswa yang mengikuti  kegiatan tes ini 

berjumlah 23 siswa. Tes pada siklus I ini yang dilakukan adalah mengerjakan 

tugas materi Perkembangan teknologi produksi Hasil tes pada materi 

Perkembangan teknologi produksi dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No. Keterangan Skor 

1 Rata-rata Kelas 64,74 

2 Nilai Tertinggi 90 

3 Nilai Terendah 40 

4 Siswa yang Memenuhi KKM 14 

5 Siswa yang Belum Memenuhi KKM 9 

6 Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 60,87 % 

7 Kategori Ketuntasan Belajar Klasikal Cukup 

 

Dari tabel 4.5 menujukkan bahwa, rata-rata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus I sebesar 64,74. Kemudian untuk perolehan nilai tertinggi 

adalah 90 dan nilai terendah 40. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 14 siswa 

dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 9 siswa. Sehingga perolehan 

persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu sebesar 60,87% dengan kategori 

cukup.  



86 
 

86 
 

Untuk memperjelas letak persebaran nilai hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar pada siklus I 

dapat dilihat pada table 4.6  di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Distribusi Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No. Rentang Nilai Frekuensi (f) Persentase Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

0 – 46 

47 – 52 

53 – 58 

59 – 64 

65 – 70 

71 – 76 

77 – 82 

83 – 88 

89 – 94 

95 – 100 

3 

3 

1 

2 

5 

2 

2 

2 

3 

- 

13,04% 

13,04% 

4,34% 

8,69% 

21,73% 

8,69% 

8,69% 

8,69% 

13,04% 

- 

Tidak Tuntas 

Tidak Tuntas 

Tidak Tuntas 

Tidak Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

- 

Jumlah 23 100%  

 

 

Gambar 4.3 Diagram Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

Data pada tabel 4.6 dan gambar 4.3 menunjukkan bahwa hasil belajar 
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siswa yang mendapat nilai pada rentangan tersebut, sedangkan pada rentangan 
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pada rentangan tersebut, kemudian untuk rentangan nilai 53 – 58 berkisar 4,34% 

atau ada 1 siswa yang mendapat nilai pada rentangan tersebut dan pada rentangan 

nilai 59 – 64 berkisar sebesar 8,69% atau ada 2 siswa yang mendapat nilai pada 

rentangan tersebut. Pada rentangan nilai tersebut masih berada di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 65. Dengan kata 

lain masih terdapat 9 siswa yang hasil belajarnya di bawah KKM. Kemudian 

untuk rentangan lain yaitu pada rentangan 65 – 70 diperoleh hasil sebesar 21,73% 

atau 5 siswa yang mendapat nilai pada rentangan tersebut, rentangan 71 – 76 

diperoleh hasil sebesar 8,69 % atau 2 siswa yang mendapat nilai pada rentangan 

tersebut, rentangan 77 – 82 diperoleh hasil sebesar 8,69 % atau 2 siswa yang 

mendapat rentangan tersebut, rentangan 83 – 88 diperoleh hasil sebesar 8,69 % 

atau 2 siswa yang mendapat rentangan tersebut, kemudian rentangan 89 – 94 

diperoleh hasil sebesar 13,04 % atau 3 siswa yang mendapat rentangan tersebut, 

dan rentangan yang terakhir 95 – 100 diperoleh hasil sebesar 0 %. Setelah melihat 

data hasil rentang nilai dibawah ini akan dijelaskan perbandingan peningkatan 

ketuntasan dari awal dengan siklus I sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Data Awal 

dengan Siklus I 
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Gambar 4.4 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada siklus I 

terhadap data awal yang diperoleh atau dengan kata lain pembelajaran IPS di 

Kelas IV SD Negeri 1 Sendangdawuhan melalui model PAKEM dengan media 

gambar mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  

Terbukti pada siklus I, terlihat bahwa siswa yang mengalami ketuntasan 

sebesar 60,87% dengan kategori cukup atau 14  dari 23 siswa yang memenuhi 

KKM. Sedangkan data awal siswa yang mengalami ketuntasan adalah sebesar 

26,09% dengan kategori sangat kurang atau hanya 6 dari 23 siswa yang 

mengalami ketuntasan. Dengan demikian apabila melihat persebaran data nilai 

hasil tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran IPS melalui model PAKEM 

dengan media gambar pada siklus I kualitas pembelajaran meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar masih belum maksimal karena belum 

mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu sekurang-kurangnya 80%. 

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dengan menganalisis data. 

Hasil refleksi dijadikan bahan sebagai perencanaan tindakan siklus II. Refleksi 

siklus I lebih difokuskan masalah muncul selama tindakan berlangsung.  

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi siklus I, ditemukan sebagai 

berikut: 

4.1.1.4.1 Pembelajaran pada pelaksanaan siklus I keterampilan guru masih belum 

memenuhi indikator keberhasilan yaitu memperoleh persentase sebesar 

61,11% atau termasuk kategori cukup, pada keterampilan guru yang 

masih kurang ditemukan pada indikator keterampilan bertanya 
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memperoleh skor 2 termasuk kategori cukup, indicator keterampilan 

menjelaskan dengan memperoleh skor 2 termasuk kategori cukup, 

keterampilan mengelola kelas memperoleh skor 2 termasuk kategori 

cukup, keterampilan pembelajaran perorangan memperoleh skor 2 

termasuk kategori cukup dan keterampilan menutup pelajaran 

memperoleh skor 2 termasuk kategori cukup, data observasi 

keterampilan guru tersebut belum mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan. 

4.1.1.4.2 Aktivitas siswa memperoleh persentase sebesar 60,43% atau termasuk 

kategori cukup, yaitu pada indikator aktivitas siswa mendengarkan 

penjelasan guru memperoleh skor sebesar 1,74, indikator aktivitas siswa 

bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas memeproleh skor 2,17, 

aktivitas siswa menjawab pertanyaan memperoleh skor 2,57, aktivitas 

siswa dalam bekerja kelompok memperoleh skor 2,65, aktivitas siswa 

mengemukakan pendapat memperoleh skor sebesar 2,13, aktivitas siswa 

keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok memperoleh skor 

2,04, aktivitas siswa mampu mengerjakan soal evaluasi memperoleh skor 

sebesar 2,57, dan aktivitas siswa antusias dalam mengikuti pelajaran 

memperoleh skor 2,22. Data hasil observasi aktivitas siswa tersebut 

belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

4.1.1.4.3 Hasil belajar klasikal siklus I menunjukkan persentase sebesar 60,87% 

atau termasuk dalam kategori cukup, belum sesuai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. 
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Setelah dilaksanakan refleksi hasil observasi pada siklus I, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media 

gambar perlu diperbaiki pada siklus II dan selanjutnya adalah menentukan 

langkah-langkah perbaikan untuk tindakan selanjutnya revisi yang perlu dilakukan 

antara lain: 

1. Keterampilan guru masih menunjukkan persentase ketuntasan 61,11% 

termasuk dalam kategori cukup, maka perlu ditingkatkan agar pembelajaran 

pada siklus selanjutnya menjadi lebih baik, karena hal ini juga akan 

mempengaruhi peningkatan persentase ketuntasan aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. 

2. Guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa, hendaknya pertanyaan 

tersebut yang lebih menantang sehingga dapat memperluas daya berfikir siswa. 

3. Guru dalam membimbing siswa hendaknya lebih meluas tidak hanya berpusat 

beberapa siswa saja atau hanya kelompok satu saja. Sehingga dengan adanya 

bimbingan dari guru siswa lebih merasa nyaman dan senang terhadap teman 

yang lain. 

4. Guru juga harus merata dalam memberikan bimbingan kepada siswa, terutama 

siswa yang kurang pandai. 

5. Guru juga hendaknya mengelola suasana di kelas agar siswa tidak membuat 

kegaduhan atau ramai sendiri-sendiri dan tetap berpusat kepada guru. 

6. Guru juga harus dapat memotivasi siswa agar aktif dalam diskusi secara 

merata. 
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4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan Siklus II 

Berdasarkan temuan hasil refleksi yang dilaksanakan pada siklus I, maka 

peneliti dengan teman sejawat menyusun tahap perencanaan pada siklus II 

meliputi sebagai berikut: 

a. Menelaah materi Teknologi Komunikasi zaman dahulu dan modern dan 

indikator bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran PAKEM dengan media gambar. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media gambar kentongan, bedug, telephon, dan 

handphone dll. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

f. Mengembangkan pembelajaran melalui model PAKEM dengan media gambar. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan kegiatan pada siklus II  merupakan kegiatan pemberian 

tindakan awal pada langkah perbaikan pembelajaran. Tindakan perbaikan tersebut 

peneliti menggunakan model PAKEM dengan media gambar. Siklus II ini 

dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 11 Mei 2012 dengan alokasi waktu 2 x 35 

menit atau dua jam pelajaran pada pukul 09.15 – 10.25 WIB. Kompetensi Dasar 

:Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya Indikator Pembelajaran : mengidentifikasi 
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pengertian teknologi komunikasi, menyebutkan macam-macam teknologi 

komunikasi disekitar kita, dan menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi 

zaman dahulu dan modern. Kegiatan pembelajaran pada siklus I adalah sebagai 

berikut: 

1) Pra Kegiatan (5 menit) 

Pada kegiatan Pra KBM guru mengucapkan salam, berdo’a secara 

bersama-sama, absensi dan pengkondisian kelas dan menyiapkan media 

pembelajaran  

2) Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

Pada kegiatan appersepsi melalui Tanya jawab guru menggali 

pengetahuan dari siswa dengan mengingatkan materi pelajarn yang telah laludan 

mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan. 

Guru bertanya kepada salah satu siswa “Siapa yang pernah kepantai ? ,  

“Apa kalian dirumah mempunyai TV?, Guru memberikan acuhan tentaang proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan serta tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai, guru memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya menguasai materi 

tentang teknologi komunikasi.  

3) Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

a. Eksplorasi 

Pada kegiatan eksplorasi, Guru memulai pelajaran dengan memberikan 

sedikit penjelaskan tentang pengertian perkembangan teknolog komunikasi 

dengan melalui gambar, guru menampilkan gambar-gambar perkembangan 

teknologi komunikasi, guru menjelaskan cara melakukan  model PAKEM dengan 

media gambar pada materi tersebut. 
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b. Elaborasi  

Pada kegiatan elaborasi, Guru membagi kelompok siswa setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa, guru mengamati siswa bekerja dan sesekali mengajukan 

pertanyaan, guru mengatur posisi tempat duduk tiap kelompok, guru memberikan 

arahan dasar-dasar etika dalam berkerja kelompok dan arahan agar peserta didik 

untuk memilih ketua kelompok dan memberikan tugas kelompok, siswa 

berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menentukan ketua kelompok, 

siswa mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan, guru memberi informasi 

selesai waktu mengerjakan tugas kelompok, guru berkeliling masuk dalam 

kelompok apabila ada siswa yang kurang paham. Guru menyuruh salah satu siswa 

mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain 

mendengarkan hasil kerja dari kelompok lain, guru memberi penguatan kepada 

siswa, guru membimbing siswa memajang hasil kerja kelompok, siswa memajang 

hasil kerja kelompok 

c. Konfirmasi  

Pada kegiatan konfirmasi, guru memberikan penghargaan terhadap hasil 

belajar siswa, guru memberikaan konfirmasi terhadap haasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa , memfasilitasi pesertaa didik melalui refleksi, guru memberi 

kesempaatan siswa untuk bertanya, dan memberikaan motivasi kepada peserta 

didik. 

3. Penutup ( 5 menit ) 

Pada kegiatam penutup, guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan materi yang telah diajarkan, guru memberikan evaluasi yang 

berkaaitan dengan materi, memberikaan pekerjaan rumah, guru menyampaikan 
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rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, guru mengakhiri pelajaran 

dengan salam dan doa.  

4.1.2.3 Observasi Siklus II 

Pada tahap observasi tindakan pada siklus II, peneliti bersama teman 

sejawat melakukan observasi terhadap pembelajaran IPS di kelas IV dengan 

lembar observasi yang disediakan. Hal-hal yang diamati dalam observasi adalah 

kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dan hasil belajar IPS.  

Berikut dipaparkan hasil observasi pada siklus II: 

a. Keterampilan Guru pada Pembelajaran Siklus II 

Berdasarkan kegiatan observasi keterampilan guru yang telah dilakukan 

selama kegiatan pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar 

pada siklus II, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus II 

No. Indikator Keterampilan Guru Skor Kategori 

1 Keterampilan Membuka Pelajaran 4 Baik Sekali 

2 Keterampilan bertanya 3 Baik 

3 Keterampilan mengadakan variasi 3 Baik 

4 Keterampilan menjelaskan 3 Baik 

5 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 3 Baik 

6 Keterampilan mengelola kelas 2 Cukup 

7 Keterampilan pembelajaran perorangan 2 Cukup 

8 Keterampilan memberi penguatan 3 Baik 

9 Keterampilan menutup pelajaran 3 Baik 

Jumlah Perolehan Skor 26 
Baik 

Persentase Ketuntasan 72,22 % 
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Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar keterampilan guru 

sebagai berikut: 

Nilai Kategori 

85 – 100 Sangat Baik 

70 – 84 Baik 

55 – 69 Cukup 

50 – 54 Kurang 

0 – 49 Sangat Kurang 

 

Dari perolehan data keterampilan guru pada table dapat dilihat gambaran 

perolehan skor pada gambar diagram 4.5  di bawah ini: 

 

Gambar 4.5 Diagram Batang Keterampilan Guru pada Siklus II 

Pada gambar 4.5 di atas dapat dilihat bahwa skor perolehan hasil 

observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model PAKEM 

dengan media gambar adalah 26 dengan persentase ketuntasan sebanyak 72,22% 

termasuk kategori baik.  
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Untuk memperjelas perolehan data tersebut, berikut akan dijabarkan 

lebih lanjut sesuai dengan indokator keterampilan guru yang telah ditentukan. 

1) Keterampilan membuka pelajaran 

Pada indikator ini guru mendapatkan skor sebanyak 4 dengan kategori 

sangat baik. Karena guru telah menunjukkan empat  diskriptor,  yaitu 

menimmbulkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran, 

memberikan acuan serta menjelaskan tujuan pembelajaran dan menarik perhatian 

siswa ketika menjelaskan media gamabar pembelajaran sehingga siswa lebih 

semangat untuk belajar dan memberikan appersepsi yang sesuai dengan materi 

pokok bahasan.  

2) Keterampilan bertanya 

Pada indikator keterampilan bertanya pertanyaan yang diberikan guru 

mencakup tiga deskriptor yaitu  memberikan pertanyaan waktu berfikir kepada 

siswa sebelum menjawab dan memberikan pertanyaan secara menyebar tidak 

memusat pada beberapa siswa saja dan pertanyaan menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami oleh siswa. Kekurangan dalam pemberian pertanyaan ini yaitu: 

pertanyaan tidak berurutan dari soal tingkat rendah ke tingkat tinggi kepada siswa. 

Oleh karena itu, dalam siklus selanjutnya menggunakan pertanyaan yang 

berurutan dari soal yang rendah ke tingkat tinggi.  

3) Keterampilan mengadakan variasi 

Pada indikator keterampilan mengadakan variasi, guru sudah 

menujukkan 3 diskriptor yaitu menggunakan variasi suara, melakukan variasi 

gerakan dan melakukan variasi media pembelajaran. Dalam hal ini, diksriptor 
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yang belum terlaksana adalah melakukan variasi pola interaksi antara guru dengan 

kegiatan siswa. Dalam pembelajaran, guru melakukan variasi suara dengan 

intonasi yang tepat dan siswa dapat mendengar dengan jelas. Variasi gerakan juga 

sudah baik karena guru tidak hanya berdiri di depan saja kadang di depan maupun 

di belakang dan di tengah  sehingga semua siswa mendapat perhatian dan guru 

mengamati secara menyeluruh. Pola interaksi yang belum dilakukan guru yaitu  

pola guru-murid (satu arah) pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, pola 

murid-murid yaitu saat siswa berdiskusi. Siswa mendapat tugas dari guru untuk 

mengerjakan lembar kerja. Kemudian siswa bersama teman satu kelompok 

mendiskusikan tugas tersebut secara bersama-sama. 

4) Keterampilan menjelaskan 

Pada indikator keterampilan menjelaskan, diskriptor yang telah 

dilaksanakan oleh guru ada 3 deskriptor yaitu kejelasan dalam menyampaikan 

materi dan tujuan pembelajaran dan kejelasan suara yang dapat didengar siswa 

dengan jelas dan memberikan contoh-contoh penjelasan materi tidak sesuai 

dengan tujuan pelajaran. Dalam hal ini, deskriptor yang belum terlaksana adalah 

peralihan antar bidang studi tidak kaku. Oleh karena itu, dalam siklus selanjutnya 

untuk peralihan materi antar bidang studi yang kaku dihilangkan agar tidak 

menjadi kebingungan siswa. 

5) Keterampilan membimbing diskusi kelompok 

Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang telah 

dilaksanakan guru ada 3 deskriptor yaitu masalah yang didiskudikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, meyebarkan berpartisipasi dan bersama siswa 
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membuat rangkuman hasil diskusi. Dalam hal ini, deskriptor yang belum 

terlaksana adalah membagi kelompok sesuai dengan latar belakang kemampuan 

siswa.  

6) Keterampilan mengelola kelas 

Indikator keterampilan mengelola kelas, guru hanya melaksanakan 2 

deskriptor yaitu variasi dalam penggunaan media dan metode dan meminta 

tanggung jawab siswa terhadap penyelesaiaan tugas. Hal ini komponen yang 

belum terlaksana mengembangkan disiplin siswa melalui contoh dari guru dan 

memberikan teguran kepada siswa yang membuat kegaduhan sehingga 

mengganggu konsentrasi belajar siswa yang lain.  

7) Keterampilan pembelajaran perorangan 

Pada indikator keterampilan pembelajaran perorangan, guru hanya 

melaksanakan 2 diksriptor yaitu mendengarkan ide/pendapat siswa dan membagi 

perhatian kepada seluruh siswa tidak memusat kepada beberapa siswa saja. Hal 

ini, yang belum terlaksana memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

sesuai dengan kecepatannya masing-masing dan bertindak sebagai pembimbing 

dan penasihat. Oleh karena itu yang belum terlaksana perlu dilaksanakan 

padasiklus selanjutnya.  

8) Keterampilan memberi penguatan 

Indikator keterampilan memberi penguatan, guru telah melaksanakan 3 

diskriptor yaitu memberikan penguatan secara verbal, memebrikan penguatan 

dalam bentuk non verbal (gerakan badan, acungan jempol, sentuhan dll) dan 

penguatan yang bervariasi. Guru sudah baik dalam memberikan penguatan. Baik 
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dalam memberikan penguatan verbal maupun non verbal  dan memberikan 

penguatan yang bervariasi. Tetapi kekurangan pemberian penguatan tidak 

diberikan segera setelah tingkah laku dilakukan oleh siswa, oleh karena itu pada 

siklus selanjutnyan perlu dilakukan.  

9) Keterampilan menutup 

Indikator keterampilan menutup pelajaran, guru hanya melaksanakan 3 

deskriptor yaitu meninjau kembali materi yang telah diberikan dan memberikan 

evaluasi dan memberikan kesimpulan pembelajaran sehingga siswa tidak dapat 

bertanya terhadap materi yang kurang jelas. Dalam hal ini, diskriptor yang belum 

dilakukan adalah memberikan kesempatan siswa bertanya, sehingga siswa tidak 

ada yang bertanya. 

Berdasarkan penjabaran di atas maka jelas diskriptor apa saja yang telah 

dilaksankan guru pada pembelajaran siklus II. dengan begitu guru mendapatkan 

jumlah skor sebanyak 26 dari kesembilan indikator keterampilan guru, atau 26 

dari 36 total skor keseluruhan dengan persentase ketuntasan 72.22%, sehingga 

termasuk kategori baik. Selanjutnya adalah melakukan refleksi bersama-sama 

peneliti dengan teman sejawat untuk mengkaji pembelajaran pada siklus II, 

menganalisis yang ditemui pada siklus II dan merencanakan perbaikan pada siklus 

III. 

b. Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Siklus II 

Selain melakukan observasi pada keterampilan guru, dilakukan juga 

observasi pada aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model PAKEM 

dengan media gambar. Pengamatan pada aktivitas siswa dilakukan dengan 



100 
 

100 
 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa yang di dalamnya terdapat 10 

indikator aktivitas siswa. Untuk memperjelas hasil pengamatan tersebut, dapat 

dilihat pada table 4.8 di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 

Indikator Aktivitas Siswa 

Skor Penilaian 

Jumlah 

Rata-

rata 

Persentase Kategori 

1 2 3 4 

Aktivitas mendengarkan 

penjelasan guru 

- 10 7 6 65 2,83 70,75 % Baik 

Aktivitas bertanya mengenai 

hal-hal yang kurang jelas 

- 7 10 6 68 2,96 74 % Baik 

Aktivitas menjawab pertanyaan - 5 6 12 76 3,30 82,5 % Sangat Baik 

Aktivitas dalam bekerja 

kelompok 

- 4 9 10 75 3,26 81,5 % Sangat Baik 

Aktivitas bekerja sama dengan 

teman atau kelompok 

- 4 10 9 74 3,22 80,5 % Sangat Baik 

Aktivitas mengemukakan 

pendapat 

3 5 7 8 66 2,87 71,75 % Baik 

Aktivitas memajang hasil kerja 

kelompok 

- 3 10 10 76 3,30 82,5 % Sangat Baik 

Aktivitas keberanian 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok 

- 5 10 8 72 3,13 78,25 % Baik 

Aktivitas mengerjakan soal 

evaluasi 

- 6 13 4 67 2,91 72,75 % Baik 

Aktivitas antusias dalam 

mengikuti pembelajaran 

2 5 10 6 66 2,87 71,75 % Baik 

Perolehan   30,65 766,25  

Jumlah Skor Rata-rata 30,65 

Persentase 76,63% 

Kategori Baik 
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Keterangan: 

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk setiap lembar aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

Nilai Kategori 

85 – 100 Sangat Baik 

70 – 84 Baik 

55 – 69 Cukup 

50 – 54 Kurang 

0 – 49 Sangat Kurang 

 

Dari perolehan data aktivitas siswa pada tabel 4.8 dapat dilihat gambaran 

perolehan skor pada gambar diagram 4.6 di bawah ini: 

 

Gambar 4.6 Diagram Hasil Aktivitas Siswa pada Siklus II 
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Bersumber dari kegiatan observasi aktivitas siswa pada siklus II 

diperoleh skor hasil aktivitas siswa melalui model PAKEM dengan media gambar 

pada pembelajaran IPS sebesar 30,65 dengan persentase ketuntasan 76,63% 

termasuk dalam kategori baik. Untuk memperjelas skor tersebut akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Aktivitas mendengar penjelasan guru 

Pada indicator aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa 

hanya memperoleh presentase 70,75% atau termasuk dalam kategori baik. 

Sebagian besar siswa sudah  mau mendengarkan penjelasan guru maupun perintah 

dari guru, dan tidak ramai dengan teman dan bermain sendiri saat pembelajaran 

berlangsung. Sehingga suasana kelas menjadi tenang. 

2) Aktivitas bertanya mengenai hal – hal yang kurang jelas 

Pada indikator aktivitas siswa bertanya mengenai hal – hal yang kurang 

jelas, pada indikator ini aktivitas siswa memperoleh presentase 74% atau termasuk 

dalam kategori baik. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan sudah sesuai 

dengan materi, dalam menyampaikan pertanyaan sudah baik dan kalimat yang 

diungkapkan sudah jelas dan dapat didengar.  

3) Aktivitas menjawab pertanyaan 

Pada indikator aktivitas menjawab pertanyaan, siswa hanya memperoleh 

presentase 82,5% atau termasuk dalam kategori sangat baik. Sebagian besar siswa 

dalam menyampaikan pertanyaan sudah sesuai dengan materi dan kalimat yang 

digunakan untuk menjawab pertanyaan baik dan runtut sesuai dengan materi. 
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Akan tetapi sangat disayangkan ada beberapa siswa yang tidak mau menjawab, 

karena masih malu dan takut untuk memberikan pertanyaan. 

4) Aktivitas dalam bekerja kelompok 

Pada indikator aktivitas siswa dalam bekerja kelompok, siswa 

memperoleh presentase 81,5 % atau dalam kategori sangat baik. Sebagian besar 

siswa aktif  dalam mengerjakan tugas–tugas kelompok yang diberikan oleh guru 

untuk dikerjakan secara berkelompok.   

5) Aktivitas bekerja sama dengan teman atau kelompok 

Pada indikator aktivitas siswa dalam bekerja sama dengan teman atau 

kelompok, siswa memperoleh presentase 80,5% atau dalam kategori sangat baik. 

Sebagian siswa sangat baik dalam bekerja sama dengan teman untuk melakukan 

pekerjaan dan tugas kelompok dari guru. 

6) Aktivitas mengemukakan pendapat 

Pada indicator aktivitas siswa mengemukakan pendapat, siswa 

memperoleh presentasi 71,75% atau dalam kategori baik. Pada indikator ini siswa 

mau mengemukakan pendapat dan siswa dalm memberikan tanggapan  tidak 

sesuai dengan materi .  

7) Aktivitas memajang hasil kerja kelompok 

Pada indicator aktivitas memajang hasil kerja kelompok, siswa 

memperoleh presentasi 82,5% atau dalam kategori sangat baik. Sebagian besar 

siswa sudah baik dalam memajang hasil kerja kelompok yang dikerjakan secara 

kompak dan rapi.  

8) Aktivitas keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok 
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Pada indikator aktivitas keberanian mempresentasikan hasil kerja 

kelompok, siswa hanya memperoleh presentase 78,25 % atau termasuk dalam 

kategori baik. Sebagian besar siswa tidak berani dan percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompok ketika ditunjuk oleh gurunya.  

9) Aktivitas mampu mengerjakan soal evaluasi 

Pada indicator aktivitas mengerjakan soal evaluasi siswa memperoleh 

presentase 72,75 % atau dalam kategori baik. Sebagian besar siswa dengan serius 

dalam mengerjakan soal evaluasi setelah dibagikan. 

10) Aktivitas antusias dalam mengikuti pembelajaran 

Pada indicator ini aktivitas antusias dalam mengikuti pembelajaran siswa 

memperoleh presentase 71,75% atau termasuk dalam kategori baik. Sebagian 

besar siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran pada saat berlangsung. 

Berdasarkan penjabaran perolehan rerata aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar diatas, dapat 

dilihat secara jelas letak kemunculan deskriptor pada tiap-tiap indikator dalam 

kegiatan pembelajaran pada siklus II. Dengan begitu hasil aktivitas siswa pada 

siklus II memperoleh jumlah skor rata-rata sebanyak 30,65 dari sepuluh indokator 

aktivitas siswa atau 30,65 dari 40 total skor keseluruhan, dengan presentase 

ketuntasan 76,63% sehingga termasuk dalam kategori baik. 

 

c. Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Siklus II 

Hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh dari kegiatan evaluasi dengan 

menggunakan tes pada akhir kegiatan pembelajaran IPS melalui model PAKEM 
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dengan menggunakan media gambar. Siswa yang mengikuti  kegiatan tes ini 

berjumlah 23 siswa. Tes pada siklus II ini yang dilakukan adalah mengerjakan 

tugas materi Teknologi Komunikasi. Hasil tes pada materi teknologi komunikasi 

zaman dahulu dan modern dapat dilihat pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No. Keterangan Skor 

1 Rata-rata Kelas 72,39 

2 Nilai Tertinggi 95 

3 Nilai Terendah 45 

4 Siswa yang Memenuhi KKM 17 

5 Siswa yang Belum Memenuhi KKM 6 

6 Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 73,91% 

7 Kategori Ketuntasan Belajar Klasikal Baik 

 

Dari tabel 4.9 menujukkan bahwa, rata-rata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus II sebesar 72,39. Kemudian untuk perolehan nilai tertinggi 

adalah 95 dan nilai terendah 45. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 17 siswa 

dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 6 siswa. Sehingga perolehan 

persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu sebesar 73,91% dengan kategori baik. 

Untuk memperjelas letak persebaran nilai hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar pada siklus I 

dapat dilihat pada table 4.10.di bawah ini: 
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Tabel 4.10 

Distribusi Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No. Rentang Nilai Frekuensi (f) Persentase Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

0 – 46 

47 – 52 

53 – 58 

59 – 64 

65 – 70 

71 – 76 

77 – 82 

83 – 88 

89 – 94 

95 – 100 

1 

2 

- 

3 

6 

3 

1 

1 

4 

2 

4,34% 

8,69% 

- 

13,04% 

26,08% 

13,04% 

4,34% 

4,34% 

17,39% 

8,69% 

Tidak Tuntas 

Tidak Tuntas 

- 

Tidak Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Jumlah 23 100%  

 

 

Gambar 4.7 Diagram Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

Data pada tabel 4.10 dan gambar 4.3 menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa yang berkisar pada rentang nilai 0 – 46 berkisar sebesar 4,34% atau ada 1 

siswa yang mendapat nilai pada rentangan tersebut, sedangkan pada rentangan 

nilai 47 – 52 berkisar sebesar 8,69% atau terdiri dari 2 siswa yang mendapat nilai 

pada rentangan tersebut, kemudian untuk rentangan nilai 53 – 58 berkisar - atau 
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ada - siswa yang mendapat nilai pada rentangan tersebut dan pada rentangan nilai 

59 – 64 berkisar sebesar 13,04% atau ada 3 siswa yang mendapat nilai pada 

rentangan tersebut. Pada rentangan nilai tersebut masih berada di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 65. Dengan kata 

lain masih terdapat 6 siswa yang hasil belajarnya di bawah KKM. Kemudian 

untuk rentangan lain yaitu pada rentangan 65 – 70 diperoleh hasil sebesar 26,08% 

atau 6 siswa yang mendapat nilai pada rentangan tersebut, rentangan 71 – 76 

diperoleh hasil sebesar 13,04 % atau 3 siswa yang mendapat nilai pada rentangan 

tersebut, rentangan 77 – 82 diperoleh hasil sebesar 4,34% atau 1 siswa yang 

mendapat rentangan tersebut, rentangan 83 – 88 diperoleh hasil sebesar 4,34% 

atau 1 siswa yang mendapat rentangan tersebut, kemudian rentangan 89 – 94 

diperoleh hasil sebesar 17,39 % atau 4  siswa yang mendapat rentangan tersebut, 

dan rentangan yang terakhir 95 – 100 diperoleh hasil sebesar 8,69% atau 2 siswa 

yang mendapat rentangan tersebut. Setelah melihat data hasil rentang nilai 

dibawah ini akan dijelaskan perbandingan peningkatan ketuntasan dari awal, 

siklus I dan  siklus II sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Diagram Perbandingan  

0

20

40

60

80

Data Awal Siklus I Siklus II

26.09

60.87

73.91



108 
 

108 
 

Hasil Belajar Awal, Siklus I dan Siklus II 

Gambar 4.8 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada siklus II 

terhadap data awal yang diperoleh atau dengan kata lain pembelajaran IPS di 

Kelas IV SD Negeri 1 Sendangdawuhan melalui model PAKEM dengan media 

gambar mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Terbukti pada siklus II, terlihat 

bahwa siswa yang mengalami ketuntasan sebesar 73,91% dengan kategori baik 

atau 17  dari 23 siswa yang memenuhi KKM. Sedangkan data awal siswa yang 

mengalami ketuntasan adalah sebesar 26,09% dengan kategori sangat kurang atau 

hanya 6 dari 23 siswa yang mengalami ketuntasan dan siklus I siswa yang 

mengalami ketuntasan adalah sebesar 60,87% atau 14 dari 23 siswa yang 

memenuhi KKM.  

Dengan demikian apabila melihat persebaran data nilai hasil tes yang 

dilakukan pada akhir pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media 

gambar pada siklus II kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar masih belum maksimal karena belum mencapai indikator 

keberhasilan yang diharapkan yaitu sekurang-kurangnya 80%. 

 

4.1.2.4 Refleksi  

Tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dengan menganalisis data. 

Hasil refleksi dijadikan bahan sebagai perencanaan tindakan siklus III. Refleksi 

siklus II lebih difokuskan masalah muncul selama tindakan berlangsung. 

Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi siklus II, ditemukan sebagai berikut: 

4.1.2.4.1 Pembelajaran pada pelaksanaan siklus II memperoleh persentase 

sebesar 72,22%% atau termasuk kategori baik, pada keterampilan guru 
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yang masih kurang ditemukan pada indikator indikator keterampilan 

mengelola kelas memperoleh skor 2 termasuk kategori cukup, 

keterampilan pembelajaran perorangan memperoleh skor 2 termasuk 

kategori cukup dan keterampilan menutup pelajaran memperoleh skor 2 

termasuk kategori cukup, hasil observasi keterampilan guru pada siklus 

II sudah ada peningkatan dari siklus I, tetapi belum hasil observasi 

keterampilan guru di siklus II belum mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. 

4.1.2.4.2 Aktivitas siswa memperoleh persentase sebesar 76,63% atau termasuk 

kategori baik, yaitu pada indikator aktivitas siswa mendengarkan 

penjelasan guru memperoleh skor sebesar 2,83, indikator aktivitas siswa 

bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas memperoleh skor 2,96, 

aktivitas siswa mengemukakan pendapat memperoleh skor sebesar 2,87, 

aktivitas siswa mampu mengerjakan soal evaluasi memperoleh skor 

sebesar 2,91, dan aktivitas siswa antusias dalam mengikuti pelajaran 

memperoleh skor 2,87, hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II ada 

peningkatan dari siklus I, tetapi hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus II belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

4.1.2.4.3 Hasil belajar klasikal siklus II menunjukkan persentase sebesar 73,91% 

atau termasuk dalam kategori baik, belum sesuai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan. 
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Setelah dilaksanakan refleksi hasil observasi pada siklus II, selanjutnya 

adalah menetukan langkah-langkah perbaikan untuk tindakan selanjutnya revisi 

yang perlu dilakukan antara lain: 

a. Keterampilan guru yang sudah menunjukkan persentase 72,22% atau termasuk 

kategori baik, aktivitas siswa yang sudah dalam kategori baik yaitu dengan 

persentase sebesar 76,63% dan hasil belajar siswa juga sudah dalam kategori 

baik yaitu dengan persentase sebesar 73,91% tetap harus ditingkatkan agar 

pembelajaran pada siklus selanjutnya menjadi yang lebih baik, karena hal ini 

belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

b. Keterampilan dalam mengelola kelas harus lebih ditingkatkan baik dalam 

penggunaan media pembelajaran agar siswa lebih memperhatikan pelajaran. 

c. Guru harus bertindak sebagai pembimbing dan penasihat dengan cara 

berkeliling agar tidak berpusat hanya satu siswa saja. 

d. Guru harus bisa lebih memotivasi siswa agar lebih bertanggung jawab ketika 

diberi tugas dari guru. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus III 

4.1.3.1 Perencanaan Siklus III 

Berdasarkan temuan hasil refleksi yang dilaksanakan pada siklus II, 

maka peneliti dengan teman sejawat menyusun tahap perencanaan pada siklus III 

meliputi sebagai berikut: 

a. Menelaah materi Teknologi Transportasi dan indikator bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran PAKEM dengan media gambar. 
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c. Menyiapkan alat peraga dan media gambar becak, delamn, truk, bus, kapal laut 

dan pesawat terbang. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Proses pelaksanaan kegiatan pada siklus III  merupakan kegiatan 

pemberian tindakan awal pada langkah perbaikan pembelajaran. Tindakan 

perbaikan tersebut peneliti menggunakan model PAKEM dengan media gambar. 

Siklus III ini dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 14 Mei 2012 dengan alokasi 

waktu 2x35 menit atau dua jam pelajaran pada pukul 09.15 – 10.25 WIB.  

Pada siklus III Kompetensi Dasar :Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

Indikator Pembelajaran : Mengidentifikasi  pengertian teknologi transportasi 

darat, laut, dan udara, menyebutkan macam-macam teknologi transportasi darat, 

laut, dan udara disekitar kita dan menjelaskan perkembangan teknologi 

transportasi darat, laut serta udara pada zaman dahulu dan modern. Kegiatan 

pembelajaran siklus III adalah sebagai berikut: 

1. Pra Kegiatan 

Pada kegiatan ini guru mengucapkan salam, dilanjutkan berdo’a 

bersama-sama, guru mengabsen siswa satu persatu, dan guru mengkondisikan 

kelas dan menyiapkan media pembelajaran. 
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2. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal guru melakukan appersepsi melalui Tanya jawab 

guru menggali pengetahuan dari siswa dengan mengingatkan materi pelajarn yang 

telah lalu dan mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan.“ siapa yang pernah 

pergi kepantai ?  

Guru bertanya kepada salah satu siswa, guru memberikan acuhan 

tentaang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan serta tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai dan guru memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya 

menguasai materi tentang teknologi transportasi.  

3. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

a. Eksplorasi  

Pada kegiatan eksplorasi guru memulai pelajaran dengan memberikan 

sedikit penjelaskan tentang pengertian perkembangan teknolog komunikasii 

dengan melalui gambar, guru menampilkan gambar-gambar perkembangan 

teknologi komunikasi, guru menjelaskan cara melakukan  model PAKEM dengan 

media gambar pada materi tersebut. 

b. Elaborasi  

Pada kegiatan elaborasi guru membagi kelompok siswa setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa, guru mengamati siswa bekerja dan sesekali mengajukan 

pertanyaan, guru mengatur posisi tempat duduk tiap kelompok, guru memberikan 

arahan dasar-dasar etika dalam berkerja kelompok dan arahan agar peserta didik 

untuk memilih ketua kelompok dan memberikan tugas kelompok, siswa 

berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menentukan ketua kelompok. 
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Siswa mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan, guru memberi 

informasi selesai waktu mengerjakan tugas kelompok, guru berkeliling masuk 

dalam kelompok apabila ada yang kurang paham, guru menyuruh salah satu siswa 

mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. kelompok lain 

mendengarkan hasil kerja dari kelompok lain, guru memberi penguatan kepada 

siswa, guru membimbing siswa memajang hasil kerja kelompok dan siswa 

memajang hasil kerja kelompok. 

c. Konfirmasi  

Pada kegiatan konfirmasi guru memberikan penghargaan terhadap hasil 

belajar siswa yang baik, guru memberikaan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi 

dan elaborasi siswa, guru memfasilitasi pesertaa didik melalui refleksi, guru 

memberi kesempaatan siswa untuk bertanya dan memberikaan motivasi kepada 

peserta didik. 

3. Penutup ( 5 menit ) 

Pada kegiatan penutup guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan materi yang telah diajarkan, guru memberikan evaluasi yang 

berkaaitan dengan materi, guru memberikaan pekerjaan rumah, guru 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan guru 

mengakhiri pelajaran dengan salam dan doa.  

4.1.3.3 Observasi Siklus III 

Pada tahap observasi tindakan pada siklus III, peneliti bersama teman 

sejawat melakukan observasi terhadap pembelajaran IPS di kelas IV dengan 

lembar observasi yang disediakan. Hal-hal yang diamati dalam observasi adalah 
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kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dan hasil belajar IPS. Berikut dipaparkan hasil observasi 

keterampilan guru pada siklus III: 

a. Keterampilan Guru pada Pembelajaran Siklus III 

Berdasarkan kegiatan observasi keterampilan guru yang telah dilakukan 

selama kegiatan pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar 

pada siklus III, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus III 

No. Indikator Keterampilan Guru Skor Kategori 

1 Keterampilan Membuka Pelajaran 4 Baik  Sekali 

2 Keterampilan bertanya 3 Baik 

3 Keterampilan mengadakan variasi 4 Baik Sekali 

4 Keterampilan menjelaskan 3 Baik 

5 
Keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 

4 Baik Sekali 

6 Keterampilan mengelola kelas 3 Baik 

7 Keterampilan pembelajaran perorangan 3 Baik 

8 Keterampilan memberi penguatan 4 Baik Sekali 

9 Keterampilan menutup pelajaran 4 Baik Sekali 

Jumlah Perolehan Skor 32  

Persentase 88,89 %  

 

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk lembar keterampilan guru 

sebagai berikut: 

Nilai Kategori 

85 – 100 Sangat Baik 

70 – 84 Baik 

55 – 69 Cukup 

50 – 54 Kurang 

0 – 49 Sangat Kurang 
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Dari perolehan data keterampilan guru pada table dapat dilihat gambaran 

perolehan skor pada gambar diagram 4. 9 di bawah ini: 

 

Gambar 4.9 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus III 

Pada gambar 4.9 di atas dapat dilihat bahwa skor perolehan hasil 

observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model PAKEM 

dengan media gambar adalah 32 dengan persentase ketuntasan sebanyak 88,89% 

termasuk kategori sangat baik. Untuk memperjelas perolehan data tersebut, 

berikut akan dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan indokator keterampilan guru 

yang telah ditentukan. 

1) Keterampilan membuka pelajaran 

Pada indikator ini guru mendapatkan skor sebanyak 4 dengan kategori 

sangat baik. Karena guru telah menunjukkan empat  diskriptor,  yaitu 

menimmbulkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran, 

memberikan acuan serta menjelaskan tujuan pembelajaran dan menarik perhatian 

siswa ketika menjelaskan media gamabar pembelajaran sehingga siswa lebih 

semangat untuk belajar dan memberikan appersepsi yang sesuai dengan materi 

pokok bahasan.  
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2) Keterampilan bertanya 

Pada indikator keterampilan bertanya pertanyaan yang diberikan guru 

mencakup tiga deskriptor yaitu  memberikan pertanyaan waktu berfikir kepada 

siswa sebelum menjawab dan memberikan pertanyaan secara menyebar tidak 

memusat pada beberapa siswa saja dan pertanyaan menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami oleh siswa. Kekurangan dalam pemberian pertanyaan ini yaitu: 

pertanyaan tidak berurutan dari soal tingkat rendah ke tingkat tinggi kepada siswa. 

Oleh karena itu, dalam siklus selanjutnya menggunakan pertanyaan yang 

berurutan dari soal yang rendah ke tingkat tinggi.  

3) Keterampilan mengadakan variasi 

Pada indikator keterampilan mengadakan variasi, guru sudah 

menujukkan empat deskriptor yaitu menggunakan variasi suara, melakukan 

variasi gerakan dan melakukan variasi media pembelajaran dan melakukan variasi 

pola interaksi antara guru dengan kegiatan siswa. Dalam pembelajaran, guru 

melakukan variasi suara dengan intonasi yang tepat dan siswa dapat mendengar 

dengan jelas. Variasi gerakan juga sudah baik karena guru tidak hanya berdiri di 

depan saja kadang di depan maupun di belakang dan di tengah  sehingga semua 

siswa mendapat perhatian dan guru mengamati secara menyeluruh. Pola interaksi 

yang belum dilakukan guru yaitu  pola guru-murid (satu arah) pada saat guru 

menjelaskan materi pelajaran, pola murid-murid yaitu saat siswa berdiskusi. Siswa 

mendapat tugas dari guru untuk mengerjakan lembar kerja. Kemudian siswa 

bersama teman satu kelompok mendiskusikan tugas tersebut secara bersama-

sama. 
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4) Keterampilan menjelaskan 

Pada indikator keterampilan menjelaskan, diskriptor yang telah 

dilaksanakan oleh guru ada 3 deskriptor yaitu kejelasan dalam menyampaikan 

materi dan tujuan pembelajaran dan kejelasan suara yang dapat didengar siswa 

dengan jelas dan memberikan contoh-contoh penjelasan materi tidak sesuai 

dengan tujuan pelajaran.  Dalam hal ini, deskriptor yang belum terlaksana adalah 

peralihan antar bidang studi tidak kaku. Oleh karena itu, dalam siklus selanjutnya 

untuk peralihan materi antar bidang studi yang kaku dihilangkan agar tidak 

menjadi kebingungan siswa. 

5) Keterampilan membimbing diskusi kelompok 

Indikator keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang telah 

dilaksanakan guru ada empat deskriptor yaitu masalah yang didiskudikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, meyebarkan berpartisipasi dan bersama siswa 

membuat rangkuman hasil diskusi dan membagi kelompok sesuai dengan latar 

belakang kemampuan siswa.  

6) Keterampilan mengelola kelas 

Indikator keterampilan mengelola kelas, guru sudah melaksanakan tiga 

deskriptor yaitu variasi dalam penggunaan media dan metode dan meminta 

tanggung jawab siswa terhadap penyelesaiaan tugas dan mengembangkan disiplin 

siswa melalui contoh dari guru Dalam hal ini, komponen yang belum terlaksana 

memberikan teguran kepada siswa yang membuat kegaduhan sehingga 

mengganggu konsentrasi belajar siswa yang lain.  
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7) Keterampilan pembelajaran perorangan 

Pada indikator keterampilan pembelajaran perorangan, guru sudah 

melaksanakan tiga diksriptor yaitu mendengarkan ide/pendapat siswa dan 

membagi perhatian kepada seluruh siswa tidak memusat kepada beberapa siswa 

saja dan bertindak sebagai pembimbing dan penasihat. Dalam hal ini, yang belum 

terlaksana memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan 

kecepatannya masing-masing.  

8) Keterampilan memberi penguatan 

Indikator keterampilan memberi penguatan, guru telah melaksanakan 

empat diskriptor yaitu memberikan penguatan secara verbal, memebrikan 

penguatan dalam bentuk non verbal (gerakan badan, acungan jempol, sentuhan 

dll) dan penguatan yang bervariasi. Dalam hal ini, guru sudah baik dalam 

memberikan penguatan. Baik dalam memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal  dan memberikan penguatan yang bervariasi dan pemberian penguatan 

tidak diberikan segera setelah tingkah laku dilakukan oleh siswa.  

9) Keterampilan menutup 

Indikator keterampilan menutup pelajaran, guru hanya melaksanakan 

empat deskriptor yaitu meninjau kembali materi yang telah diberikan dan 

memberikan evaluasi dan memberikan kesimpulan pembelajaran sehingga siswa 

tidak dapat bertanya terhadap materi yang kurang jelas dan memberikan 

kesempatan siswa bertanya, sehingga siswa tidak ada yang bertanya. 

Berdasarkan penjabaran dari hasil pengamatan secara keseluruhan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siklus III menunjukkan bahwa 
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keterampilan guru mengalami peningkatan dibandingkan dengan pembelajaran 

siklus I dan siklus II. Pada siklus III guru mendapatkan jumlah skor sebanyak 32 

dari kesembilan indikator keterampilan guru, atau 32 dari 36 total skor 

keseluruhan, sehingga termasuk ke dalam kategori sangat baik. Sedangkan pada 

siklus I guru mendapatkan skor 22 dan siklus II mendapatkan skor 26. Maka 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media 

gambar mengalami peningkatan dari persentase 61,11% di siklus I, menjadi 

72,22% di siklus II, dan naik menjadi 88,89% di siklus III. Berikut gambaran 

peningkatan yang terjadi terhadap keterampilan guru pada siklus III. 

 

Gambar 4.10 Perbandingan Hasil Keterampilan Guru pada Siklus I, Siklus 

II dan Siklus III 

Dari diagram 4.10 di atas menunjukkan bahwa jumlah persentase 

ketuntasan keterampilan guru pada siklus I yang semula 61,11% dengan kategori 

cukup kini pada siklus II meningkat 11,11% sehingga persentase menjadi 72,22% 

dengan kategori baik, kemudian mengalami peningkatan 16,67% persentase lagi 

menjadi 88,89% dengan kategori sangat baik pada siklus III. 
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b. Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Siklus III 

Selain melakukan observasi pada keterampilan guru, dilakukan juga 

observasi pada aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model PAKEM 

dengan media gambar. Pengamatan pada aktivitas siswa dilakukan dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa yang di dalamnya terdapat 10 

indikator aktivitas siswa. Untuk memperjelas hasil pengamatan tersebut, dapat 

dilihat pada tabel 4.12 

Tabel 4.12 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus III 

Indikator Aktivitas Siswa 
Skor Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 
Persentase Kategori 

1 2 3 4 

Aktivitas mendengarkan 

penjelasan guru 
- 5 3 15 79 3,43 85,75 % Sangat Baik 

Aktivitas bertanya mengenai 

hal-hal yang kurang jelas 
- 3 10 10 76 3,30 82,50 % Sangat Baik 

Aktivitas menjawab 
pertanyaan 

- 4 8 11 76 3,30 82,50 % Sangat Baik 

Aktivitas dalam bekerja 

kelompok 
- 3 6 14 86 3,74 93,47 % Sangat Baik 

Aktivitas bekerja sama 

dengan teman atau 

kelompok 

- 2 12 9 76 3,30 82,50 % Sangat Baik 

Aktivitas mengemukakan 

pendapat 
- 7 6 10 72 3,13 78,25 % Baik 

Aktivitas memajang hasil 

kerja kelompok 
- - 10 13 82 3,57 89,13 % Sangat Baik 

Aktivitas keberanian 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 

- 4 10 9 74 3,22 80,4 % Sangat Baik 

Aktivitas mengerjakan soal 

evaluasi 
- - 10 13 82 3,57 89,13 % Sangat Baik 

Aktivitas antusias dalam 

mengikuti pembelajaran 
- - 8 15 84 3,65 91,30 % Sangat Baik 

Perolehan       855,25%  

Jumlah skor Rata-rata 34,21 

Persentase 85,53% 

Kategori Sangat Baik 
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Keterangan: 

Klasifikasi kategori nilai klasikal untuk setiap lembar aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

Nilai Kategori 

85 – 100 Sangat Baik 

70 – 84 Baik 

55 – 69 Cukup 

50 – 54 Kurang 

0 – 49 Sangat Kurang 

  

Dari perolehan data aktivitas siswa pada table 4.12 dapat dilihat 

gambaran perolehan skor pada gambar diagram 4.11 di bawah ini: 

 

Gambar 4.11 Diagram Perolehan Data Aktivitas Siswa pada Siklus III 
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Bersumber dari kegiatan observasi aktivitas siswa pada siklus III 

diperoleh skor hasil aktivitas siswa melalui model PAKEM dengan media gambar 

pada pembelajaran IPS sebesar 34,21 dengan persentase ketuntasan 85,53% 

termasuk dalam kategori baik.  

Untuk memperjelas skor tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 

1) Aktivitas mendengar penjelasan guru 

Pada indikator aktivitas siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa 

memperoleh persentase 85,75% atau termasuk dalam kategori sangat baik. Siswa 

sudah  mau mendengarkan penjelasan guru maupun perintah dari guru, dan tidak 

ramai dengan teman dan bermain sendiri saat pembelajaran berlangsung. 

2) Aktivitas bertanya mengenai hal – hal yang kurang jelas 

Pada indikator aktivitas siswa bertanya mengenai hal – hal yang kurang 

jelas, pada indikator ini aktivitas siswa memperoleh presentase 82,50% atau 

termasuk dalam kategori sangat baik. Pertanyaan yang diajukan sudah sesuai 

dengan materi, dalam menyampaikan pertanyaan sudah baik dan kalimat yang 

diungkapkan sudah jelas dan dapat didengar.  

3) Aktivitas menjawab pertanyaan 

Pada indikator aktivitas menjawab pertanyaan, siswa hanya memperoleh 

presentase 82,50% atau termasuk dalam kategori sangat baik. Siswa dalam 

menyampaikan pertanyaan sudah sesuai dengan materi dan kalimat yang 

digunakan untuk menjawab pertanyaan baik dan runtut sesuai dengan materi. 

Akan tetapi sangat disayangkan ada beberapa siswa yang tidak mau menjawab.  
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4) Aktivitas dalam bekerja kelompok 

Pada indikator aktivitas siswa dalam bekerja kelompok, siswa 

memperoleh presentase 93,47% atau dalam kategori sangat baik. Siswa aktif  

dalam mengerjakan tugas–tugas kelompok yang diberikan oleh guru untuk 

dikerjakan secara berkelompok.   

5) Aktivitas bekerja sama dengan teman atau kelompok 

Pada indikator aktivitas siswa dalam bekerja sama dengan teman atau 

kelompok, siswa memperoleh presentase 82,50% atau dalam kategori sangat baik. 

Siswa sangat baik dalam bekerja sama dengan teman untuk melakukan pekerjaan 

dan tugas kelompok dari guru. 

6) Aktivitas mengemukakan pendapat 

Pada indikator aktivitas siswa mengemukakan pendapat, siswa 

memperoleh presentasi 78,25% atau dalam kategori baik. Pada indikator ini siswa 

mau mengemukakan pendapat dan siswa dalm memberikan tanggapan  tidak 

sesuai dengan materi .  

7) Aktivitas memajang hasil kerja kelompok 

Pada indikator aktivitas memajang hasil kerja kelompok, siswa 

memperoleh presentasi 89,13% atau dalam kategori sangat baik. Siswa sudah baik 

dalam memajang hasil kerja kelompok yang dikerjakan secara kompak dan rapi.  

8) Aktivitas keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok 

Pada indikator aktivitas keberanian mempresentasikan hasil kerja 

kelompok, siswa hanya memperoleh presentase 80,5% atau termasuk dalam 
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kategori sangat baik. Siswa berani dan percaya diri mempresentasikan hasil kerja 

kelompok ketika ditunjuk oleh gurunya.  

9) Aktivitas mampu mengerjakan soal evaluasi 

Pada indikator aktivitas mengerjakan soal evaluasi siswa memperoleh 

presentase 89,25% atau dalam kategori sangat baik. Siswa dengan teliti dalam 

membaca soal dan serius dalam mengerjakan soal evaluasi setelah dibagikan oleh 

guru. 

10) Aktivitas antusias dalam mengikuti pembelajaran 

Pada indicator ini aktivitas antusias dalam mengikuti pembelajaran siswa 

memperoleh presentase 91,25% atau termasuk dalam kategori sangat baik. Siswa 

sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan penjabaran perolehan rerata aktivitas siswa pada 

pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar diatas, dapat 

dilihat secara jelas letak kemunculan deskriptor pada tiap-tiap indikator dalam 

kegiatan pembelajaran pada siklus III. Dengan begitu hasil aktivitas siswa pada 

siklus III memperoleh jumlah skor rata-rata sebanyak 34,21 dari sepuluh 

indokator aktivitas siswa atau 34,21 dari 40 total skor keseluruhan, dengan 

presentase ketuntasan 88,89% sehingga termasuk ke dalam kategori sangat baik. 

Berdasarkan penjabaran perolehan rerata aktivitas siswa pada pembelajaran IPS 

melalui model PAKEM dengan media gambar di atas, dapat dilihat bahwa 

aktivitas siswa mengalami peningkatan dibanding pada siklus I dan siklus II. Pada 

siklus I aktivitas siswa memperoleh jumlah rerata skor sebanyak 24,17 atau 

dengan persentase 60,43% dengan kategori cukup, sedangkan pada siklus II 
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memperoleh hasil dengan skor sebanyak 39,65 atau dengan persentase 76,63% 

termasuk kategori baik, dan kini di siklus III akktivitas siswa memperoleh hasil 

skor sebesar 34,21 atau dengan persentase 85,53% termasuk kategori sangat baik. 

Peningkatan yang terjadi dari data tersebut dapat dilihat pada diagram 4.12 di 

bawah ini: 

 

Gambar 4.12 Diagram Perbandingan Persentase Aktivitas Siswa pada Siklus 

I, Siklus II dan Siklus III 

Peningkatan yang terjadi dari siklus I ke siklus II adalah sebesar16,2%, 

kemudian dari siklus II ke siklus III meningkat sebesar 8,9%. Maka dapat 

disimpulkan pada siklus III aktivitas siswa telah menunjukkan persentase 

ketuntasan 85,53% atau termasuk kategori sangat baik dalam pembelajaran IPS 

melalui model PAKEM dengan media gambar. 
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c. Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Siklus III 

Hasil belajar siswa pada siklus II I diperoleh dari kegiatan evaluasi 

dengan menggunakan tes pada akhir kegiatan pembelajaran IPS melalui model 

PAKEM dengan menggunakan media gambar. Siswa yang mengikuti  kegiatan 

tes ini berjumlah 23 siswa. Tes pada siklus I ini yang dilakukan adalah 

mengerjakan tugas materi teknologi transportasi pada masa zaman dahulu dan 

modern. Hasil tes pada materi teknologi transportasi pada zaman dahulu dan 

modern dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini: 

Tabel 4.13 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

 

No. 

 

 

Keterangan 

 

 

Skor 

 

1 Rata-rata Kelas 77,61 

2 Nilai Tertinggi 100 

3 Nilai Terendah 50 

4 Siswa yang Memenuhi KKM 20 

5 Siswa yang Belum Memenuhi KKM 3 

6 Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 86,96% 

7 Kategori Ketuntasan Belajar Klasikal Sangat Baik 

 

Dari tabel 4.15 menujukkan bahwa, rata-rata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus III sebesar 77,61. Kemudian untuk perolehan nilai tertinggi 

adalah 100 dan nilai terendah 50. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 20 siswa 

dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 3 siswa. Sehingga perolehan 

persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu sebesar 86,96% dengan kategori 

sangat baik.  
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Untuk memperjelas letak persebaran nilai hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar pada siklus III 

dapat dilihat pada table 4.14 di bawah ini: 

Tabel 4.14 

Distribusi Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

No. Rentang Nilai Frekuensi (f) Persentase Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

0 – 46 

47 – 52 

53 – 58 

59 – 64 

65 – 70 

71 – 76 

77 – 82 

83 – 88 

89 – 94 

95 – 100 

- 

2 

1 

- 

6 

3 

2 

3 

2 

4 

- 

8,69% 

4,34% 

- 

26,08% 

13,04% 

8,69% 

13,04% 

8,69% 

17,39% 

- 

Tidak Tuntas 

Tidak Tuntas 

- 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

Tuntas 

 

Jumlah 

 

23 

 

100% 
 

 

 

Gambar 4.13 Distribusi Hasil Belajar pada Siklus III 

Data pada tabel 4.14 dan gambar 4.13 menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa yang berkisar pada rentang nilai 0 – 46 berkisar sebesar 0% atau tidak ada 

siswa yang mendapat nilai pada rentangan tersebut, sedangkan pada rentangan 
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nilai 47 – 52 berkisar sebesar 8,69% atau terdiri dari 2 siswa yang mendapat nilai 

pada rentangan tersebut, kemudian untuk rentangan nilai 53 – 58 berkisar 0% atau 

tidak ada siswa yang mendapat nilai pada rentangan tersebut dan pada rentangan 

nilai 59 – 64 berkisar sebesar 4,34% atau ada 1 siswa yang mendapat nilai pada 

rentangan tersebut. Pada rentangan nilai tersebut masih berada di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 65. Dengan kata 

lain masih terdapat 3 siswa yang hasil belajarnya di bawah KKM. Kemudian 

untuk rentangan lain yaitu pada rentangan 65 – 70 diperoleh hasil sebesar 26,08% 

atau 6 siswa yang mendapat nilai pada rentangan tersebut, rentangan 71 – 76 

diperoleh hasil sebesar 13,04 % atau 3 siswa yang mendapat nilai pada rentangan 

tersebut, rentangan 77 – 82 diperoleh hasil sebesar 8,69% atau 2 siswa yang 

mendapat rentangan tersebut, rentangan 83 – 88 diperoleh hasil sebesar 13,04% 

atau 3 siswa yang mendapat rentangan tersebut, kemudian rentangan 89 – 94 

diperoleh hasil sebesar 8,69% atau 2 siswa yang mendapat rentangan tersebut, dan 

rentangan yang terakhir 95 – 100 diperoleh hasil sebesar 17,35% atau 4 siswa 

yang mendapat rentangan tersebut.  

Apabila melihat data perolehan pada sikuls I dan siklus II, tentu saja 

siklus III ini mengalami peningkatan. Dibuktikan dengan meningkatnya 

persentase ketuntasan klasikal yang pada siklus I hanya sebesar 60,87%, 

sedangkan pada siklus II diperoleh sebesar 73,91%, maka di siklus III ini 

ketuntasan klasikal mencapai 86,96% atau 20 siswa yang tuntas KKM. Selain itu 

persebaran data juga mengalami peningkatan. Pada siklus I siswa frekuensi paling 

banyak adalah pada rentangan 65 – 70 ada 5 siswa yang berada pada rentangan 
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tersebut. Rentangan tersebut sudah termasuk berada di atas KKM, selain itu juga 

diperoleh rata-rata kelas yaitu 66,74%. Kemudian persebaran data pada siklus II, 

frekuensi paling banyak pada rentangan 65 – 70 rentangan tersebut diperoleh 

jumlah siswa sebnyak 6 siswa. Selain  itu juga diperoleh rata-rata kelas yaitu 

72,39. Hasil pada siklus III perebaran paling banyak berada rentangan 65 – 70, 

frekuensi pada rentangan tersebut adalah 6, rata-rata kelas pada siklus III 

sebanyak 77,61 membuktikan bahwa pada rentangan tersebut siswa sudah berada 

di atas KKM yang ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan hasil belajar pada siklus 

III sangat tinggi dibanding siklus sebelumnya. 

Untuk melihat peningkatan yang terjadi, akan dijabarkan pada tabel 4.15 

berikut ini: 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Rentang (f) % Rentang (f) % Rentang (f) % 

0 – 46 

47 – 52 

53 – 58 

59 – 64 

65 – 70 

71 – 76 

77 – 82 

83 – 88 

89 – 94 

95 – 100 

3 

3 

1 

2 

5 

2 

2 

2 

3 

- 

13,04% 

13,04% 

4,34% 

8,69% 

21,73% 

8,69% 

8,69% 

8,69% 

13,04% 

- 

0 – 46 

47 – 52 

53 – 58 

59 – 64 

65 – 70 

71 – 76 

77 – 82 

83 – 88 

89 – 94 

95 – 100 

1 

2 

- 

3 

6 

3 

1 

1 

4 

2 

4,34% 

8,69% 

- 

13,04% 

26,08% 

13,04% 

4,34% 

4,34% 

17,39% 

8,69% 

0 – 46 

47 – 52 

53 – 58 

59 – 64 

65 – 70 

71 – 76 

77 – 82 

83 – 88 

89 – 94 

95 – 100 

- 

2 

1 

- 

6 

3 

2 

3 

2 

4 

- 

8,69% 

4,34% 

- 

26,08% 

13,04% 

8,69% 

13,04% 

8,69% 

17,39% 

Jumlah 23 100% Jumlah 23 100% Jumlah 23 100% 

Ketuntasan 

Klasikal 
60,87% 

Ketuntasan 

Klasikal 
73,91% 

Ketuntasan 

Klasikal 
86,96% 
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Tabel 4.15 menunjukkan bahwa pada siklus I ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa sebesar 60,87%, siklus II ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

sebesar 73,91%, dan untuk siklus III ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

sebesar 86,96%. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar 

pada pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar pada siswa 

kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal 

mengalami peningkatan. Bentuk peningkatan tersebut akan digambarkan dengan 

gambar 4.14 diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.14 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siklus I, Siklus II dan 

Siklus III 

Dengan demikian apabila melihat data nilai hasil tes yang dilakukan pada 

akhir pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar pada siklus 

III menunjukkan adanya peningkatan dari siklus-siklus sebelumnya. Pada siklus 

III persentase ketuntasan klasikal mencapai 86,96% dengan kategori sangat baik. 

Dengan begitu indikator keberhasilan yang ditentukan sebesar minimal 80% 

dengan kategori sangat baik, maka pada siklus III sudah mencapai tuntas yaitu 

sekurang-kurangnya minimal 80% dari ketuntasan klasikal siswa. 
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4.1.3.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus III, diperoleh data berupa hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar, adapun 

refleksinya adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru sudah memperoleh persentase 88,89% atau termasuk dalam 

kategori sangat baik. 

2. Aktivitas siswa sudah mencapai persentase 85,53% atau termasuk dalam 

kategori sangat baik. 

3. Hasil belajar sudah mencapai persentase 86,96% atau termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

4. Guru sudah baik dalam membimbing kerja kelompok dan menarik perhatian 

siswa. 

5. Siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran melalui model PAKEM dengan 

media gambar. 

6. Hasil belajar siswa lebih meningkat daripada siklus sebelumnya. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

melalui model PAKEM dengan media gambar pada siswa kelas IV SDN 1 

Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal pada siklus III dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa yang sudah mencapai indikator keberhasilan dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik dan sudah memenuhi ketuntasan klasikal yang 

ditentukan yaitu 80% sehingga tidak perlu adanya revisi dan siklus selanjutnya. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

4.2.1.1 Peningkatan keterampilan guru siklus I, siklus II, siklus III 

Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran siklus I, siklus II dan siklus 

III indikator pengamatan adalah keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar. Pembelajaran IPS melalui model PAKEM dengan media gambar pada 

siswa kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan Rowosari Kabupaten Kendal. 

Peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran IPS siklus I, siklus II, dan 

siklus III ditandai adanya peningkatan skor. Terbukti pada siklus I mendapat 

jumlah sebesar skor 22 dengan ketuntasan 61,11% kategori cukup, Siklus II 

mengalami peningkatan jumlah skor sebesar 26 dengan ketuntasan 72,22% 

kategori baik dan siklus III jumlah skor sebesar 32 dengan ketuntasan 88,89% 

kategori sangat baik. 

Pada siklus I terdapat beberapa pada indikator pengamatan dalam 

pelaksanaannya belum maksimal, sehingga diadakan perbaikan siklus II dan 

siklus III. Adapun kelemahan siklus I dan perbaikan siklus IIdan siklus III: 

Indikator 1, keterampilan membuka pelajaran siklus I guru kurang 

memberikan motivasi siswa dengan semangat untuk belajar, guru tidak mengelola 

suasana di kelas agar siswa tidak membuat kegaduhan atau ramai sendiri-sendiri 

dan tetap berpusat kepada guru dan guru juga harus dapat memotivasi siswa agar 

aktif dalam diskusi secara merata. Siklus I skor yang didapat 3 dengan kategori 

baik, sedangkan siklus II dan III skor meningkat yaitu 4 dengan kategori sangat 

baik. 
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Indikator ke 2, keterampilan bertanya siklus I guru mendapatkan skor 2. 

Saat bertanya guru kurang menggunakan kalimat singkat, jelas. Pertanyaan belum 

diberikan merata pada semua siswa, dan guru dalam memberikan pertanyaan 

hendanya lebih memperluas daya pikir siswa. Ketika pelaksanaan siklus II dan 

siklus III permasalahan bisa diperbaiki. Skor siklus II dan siklus III meningkat 

menjadi 3. 

Indicator ke 3, keterampilan mengadakan variasi siklus I dan II 

mendapatkan skor 3. Guru sudah menggunakan variasi suara dengan intonasi yang 

tepat, variasi gerakan guru berkeliling disekitar siswa sehingga semua siswa 

mendapat perhatian dan siswa dapat pengamatan secara menyeluruh dan variasi 

menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan 

menyenangkan. Pelaksanaan siklus III mendapat skor 4, variasi interaksi guru 

dengan siswa dilakukan dengan baik sehingga semua siswa mendapat perhatian 

tidak hanya satu arah saja. 

Indikator ke 4, keterampilan menjelaskan pelajaran guru masih 

menggunakan kalimat sulit dimengerti siswa seperti pemakaian kata-kata serapan 

bahasa asing dan siswa masih terlihat kurang semangat. Pada siklus I mendapat 

skor 2. Siklus II dan siklus III meningkat mendapat skor 3 guru menjelaskan 

memakai kalimta yang mudah dimengerti siswa sehingga lebih jelas.  

Indikator ke 5, keterampilan membimbing diskusi kelompok siklus I dan 

II mendapat skor 3 ,guru belum lancar dalam memimpin diskusi, masih terdapat 

siswa berjalan saat diskusi berlangsung, namun siklus III guru lebih 

mengkondisikan siswa lebih aktif dalam berdiskusi. Pada siklus III skor 4.   



134 
 

134 
 

Indikator ke 6, keterampilan mengelola kelas pada siklus I dan siklus II 

mendapat skor 2, guru kurang memberikan teguran kepada siswa yang membuat 

kegaduhan sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa yang lain dan 

memberikan bimbingan intensif bagi siswa yang kesulitan belajar. Skor 

keterampilan mengelola kelas meningkat pada siklus III dengan skor 3,  

Indikator ke 7, pembelajaran perorangan siklus I dan siklus II mendapat 

skor 2, guru kurang membimbing siswa ketika pembelajran berlangsung dan 

ketika memberikan penjelasan tidak sesuai dengan perkembangan masing-masng 

siswa. Keterampilan guru meningkat pada siklus III dengan memperoleh skor 3 

dengan kategori baik. 

Indikator ke 8, keterampilan memberi penguatan pada siklus I mendapat 

skor 3 karena guru terkadang lupa memberikan penguatan ketika siswa menjawab 

pertanyaan dan tidak diberikan segera setelah siswa menjawabnya, namun guru 

sudah memberikan penguatan dalam bentuk verbal atau dengan kata pujian yang 

dapat memotivasi belajar siswa maupun non verbal yaitu dengan gerakan badan, 

jempol atau sentuhan dll. Guru dalam memberi penguatan sangat bervariasi skor 

yang diperoleh pada siklus II dan siklus III skor meningkat menjadi 4.  

Indikator ke 9, keterampilan menutup pembelajaran pada siklus I skor 

yang diperoleh yaitu 2, karena guru sudah meninjau kembali materi yang sudah 

disampaikan kepada siswa, namun guru tidak menyimpulkan materi dan tidak 

memberi kesempatan siswa bertanya yang kurang mengerti terhadap materi yang 

sudah dipelajari. Siklus II meningkat dengan skor 3 yaitu memberikan kesimpulan 

telah terlaksana, sedangkan siklus III meningkat dengan skor 4. 
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Sesuai paparan data di atas menunjukkan keterampilan guru meningkat, 

ini membuktikan model PAKEM dengan media gambar dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Keterampilan guru merupakan suatu karakteristik umum dari 

seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diwujudkan dengan tindakan. Pengamalan langsung adalah mengerjakan, 

sedangkan tingkatan kedua diberi label iconic, artinya gambar atau image. 

Pengalaman biasa didapat dari melihat gambar, meskipun siswa belum mengalami 

secara langsung dengan melihat gambar bisa mengefektifkan pemahaman siswa 

(Rusman, 2010:323). Guru hendaknya menerapkan model inovatif yang dapat 

menciptakan suasana yang menyenangkan tidak ada siswa yang merasa tertekan 

belajar agar kualitas pembelajaran meningkat.  

4.2.1.2 Peningkatan aktivitas siswa siklus I, siklus II, siklus III 

Peningkatan aktivitas siswa dari siklus II, ssiklus II, dan siklus III 

ditandai adanya peningkatan skor. Hal ini terbukti pada siklus I mendapat jumlah 

skor 242, rata-rata skor 2,42 dan persentase ketuntasan 60,43% termasuk kategori 

cukup. Siklus II mendapat jumlah skor 307, rata-rata skor 3,1 dan persentase 

ketuntasan 76,63% termasuk kategori baik. Siklus III mendapat jumlah skor 342, 

rata-rata skor 3,4 dan persentase ketuntasan 85,53% kategori sangat baik. 

Indikator I, aktivitas mendengarkan penjelasan guru siklus I 

mendapatkan skor 1,74 kategori kurang, masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, ramai saat 

pembelajaran berlangsung dan bermain sendiri-sendiri. Siklus II sko 2,96 kategori 

cukup. Siklus III skor  3,34 kategori sangat baik. 
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Indikator 2, aktivitas bertanya mengenai siklus I mendapatkan skor 2,17 

sudah sebagian siswa mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi, sikap yang 

baik dalam menyampaikan pertanyaan, namun siswa belum berani menjawab 

ketika ada suatu pertanyaan. Siklus II mendapatkan skor 2,96 kategori baik. Siklus 

III skor meningkat menjadi 3,30 kategori sangat baik.  

Indikator 3, aktivitas menjawab pertanyaan siklus I mendapatkan skor 

2,57 kategori cukup, sebagian siswa menjawab sesuai dengan pertanyaan, baik 

dalam menyampaikan jawaban, kalimat yang digunakan jelas sehingga jawaban 

mudah dimengerti. Sklus II dan siklus III skor meningkat sebesar 3,30 kategori 

sangat baik. 

Indikator 4, aktivitas dalam bekerja kelompok siklus I mendapatkan skor 

2,65 kategori cukup. Sebagian siswa pasif dalam bekrja kelompok masih ikut-

ikutan dalam kerja kelompok, namun sebagian siswa sudah aktif dalam kerja 

kelompok. Siklus II skor meningkat sebesar 3,26 termasuk kategori baik dan 

siklus III skor lebih meningkat menjadi 3,74 kategori sangat baik semua siswa 

sudah berperan aktif terhadap kerja kelompok. 

Indikator 5, aktivitas bekerja sama dengan teman atau satu kelompok 

siklus I mendapatkan skor 3,04 kategori baik, siswa dalam bekerjasama sudah 

kompak, saling membantu dan berperan serta dalam diskusi kelompok hanya 

beberapa tidak menghiraukan tentang kerja kelompok. Siklus II meningkat 

sebesar 3,22 kategori baik. Siklus III skor meningkat menjadi 3,30 kategori sangat 

baik. 
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Indikator 6, aktivitas mengemukakan pendapat siklus I mendapatkan skor 

2,13 kategori cukup. Sebagian siswa tidak mau mengemukakan pendapat dan 

siswa mengemukakkan pendapat tetapi kurang sesuai dengan materi yang 

pembelajaran. Siklus II skor meningkat menjadi 2,87 kategori baik, siklus  III skor 

menjadi 3,13 kategori sangat baik. 

Indikator 7, aktivitas memajang hasil kerja kelompok siklus I 

mendapatkan skor 3,04 kategori baik sebagian besar siswa kreatif bekrja sama 

dengan anggota kelompok, dan siswa kompak dalam memajang hasil kerja 

kelompok. Siklus II skor meningkat 3,30 kategori baik, siklus III skor perolehan 

3,57 kategori sangat baik. 

Indikator 8, aktivitas keberanian mempresentasikan hasil kerja kelompok 

siklus I mendapatkan skor 2,04 kategori cukup. Sebagian siswa tidak berani 

mempresentasikan hasil kerja kelompok, siswa kurang percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil diskusi dan siswa ragu-ragu dalam membacakan hasil 

diskusi. Siklus II skor meningkst 3,13 kategori baik dan siklus III skor meningkat 

menjadi 3,22 kategori baik. 

Indikator 9, aktivitas mampu mengerjakan soal evaluasi siklus I 

mendapatkan skor 2,57 sebgain siswa mampu mengerjakan soal evaluasi sendiri, 

siswa tidak ramai dalam mengerjakan soal evaluasi, siswa mengerjakan soal 

evaluasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan guru, dan siswa tidak serius 

dalam mengerjakn soal evaluasi. Siklus II skor meningkat menjadi 2,91 ktegori 

baik dan siklus III skor meningkat lebih baik yaitu 3,57 kategori sangat baik. 
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Indikator 10, aktivitas antusias dalam mengikuti pembelajaran siklus I 

mendapatkan skor  2,22 kategori cukup. Sebagian siswa kurang antusias dalam 

mengikuti pelajaran, antusias tapi tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, 

antusias dapat mengikuti pembelajaran dan tidak dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Siklus II skor meningkat menjadi 2,96 kategori baik dan siklus III 

skor meningkat menjadi 3,65 kategori sangat baik. 

Sesuai paparan di atas aktivitas belajar siswa meningkat. Ini 

membuktikan model PAKEM dapat meningkatkan aktivitas siswa. Aktivitas 

siswa merupakan prinsip atau azas yang sangat penting di dalam interaksi belajar 

mengajar. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, 

membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif (Paul B. Diedrich dalam Oemar Hamalik, 

2005:172). 

4.2.1.3 Peningkatan hasil belajar siswa siklus I, siklus II, siklus III 

Peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa berdampak pada 

peningkatan hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi dari siklus I sampai 

dengan siklus III. Ketuntasan hasil belajar klasikal prasiklus sebesar 26,09%, rata-

rata hasil belajar 55,87. Pada siklus I terjadi peningkatan hasil belajar klasikal 

menjadi 60,87% rata-rata hasil belajar 64,74. Pada siklus II juga terjadi 

peningkatan hasil belajar klasikal sebesar 73,91% rata-rata hasil belajar 72,39. 

Pada siklus III terjadi peningkatan hasil belajar menjadi 86,96% rata-rata hasil 

belajar 77,61. Sesuai hasil belajar siswa yang diuraikan di atas menunjukkan 

siswa telah menguasai materi dan berhasil mengerjakan evaluasi. 
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Berdasarkan paparan hasil penelitian pada siklus I, siklus II dan siklus III 

pemaknaan temuan yaitu melalui penerapan model PAKEM dengan media 

gambar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa ini sesuai dengan karakteristik model 

PAKEM adanya sumber belajar yang beraneka ragam, dan tidak lagi 

mengandalkan buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk lebih memperkaya pengalaman belajar peserta didik , sumber 

belajar beranekaragam tersebut kemudian didesain skenario pembelajarannya 

dengan berbagai kegiatan, hasil kegiatan belajar mengajar kemudian dipajang 

ditembok kelas dan papan tulis. Suasana kelas menjadi kondusif, menyenangkan, 

dan siswa termotivasi.  

Hal ini dibuktikan model PAKEM dengan media gambar meningkatkan 

kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa. model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengerjakan 

kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan mengajar guru dan 

pemahaman dengan penekanan kepada belajar sambil bekerja, sementara guru 

menggunakan berbagai sumber belajar dan alat bantu belajar termasuk 

pemanfaatan lingkungan sekitar supaya pembelajaran lebih menarik, 

menyenangkan dan efektif (Rusman, 2010:323). Ketika menerapkan model 

PAKEM guru melatih siswa belajar secara mandiri sehingga menciptakan sikap 

tanggung jawab saat pembelajaran berlangsung dan meningkatkan kerjasama 

antar siswa. Keterampilan guru meningkat karena model PAKEM membutuhkan 

teknik pengkondisian kelas yang baik.  
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4.2.2 Implikasi Hassil Penelitian 

Implikasi yang didapat dari hasil penelitian ini ada tiga yaitu implikasi 

teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dalam penelitian ini berupa keterkaitan antara hasil 

penelitian dan teori-teori yang digunakan peneliti. Penelitian ini membuktikan 

bahwa dengan menggunakan model PAKEM dengan media gambar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 1 

Sendangdawuhan Kcamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Hal ini sesuai dengan 

pembelajaran menurut Menurut Bruner (1966:10) ada tiga tingkatanutama modus 

belajar, yaitu pengamalan langsung adalah mengerjakan, sedangkan tingkatan 

kedua diberi label iconic, artinya gambar atau image. Pengalaman biasa didapat 

dari melihat gambar, foto atau film, meskipun siswa belum mengalami secara 

langsung dengan melihat gambar bias mengefektifkan pemahaman siswa tentang 

apa yang dilihat dalam gambar. Beberapa kelebihan yang lain dari media gambar 

adalah : Sifatnya konkrit, gambar  lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibanding dengan media verbal semata, gambar dapat mengatasai masalah batasan 

ruang dan waktu, tidak semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, 

dan tidak selalu bisa, anak-anak dibawa ke objek tersebut. Untuk itu gambar dapat 

mengatasinya, air terjun atau danau toba dapat disajikan ke kelas lewat gambar. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemarin atau bahkan menit yang 

lalu kadang-kadang tak dapat dilihat seperti apa adanya. Gambar sangat 
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bermanfaat dalam hal ini, media gambar dapat mengatasi keterbatasan 

pengamatan kita. Media gambar dalam IPS dapat berupa masa lalu yang harus 

dipelajari untuk mempelajari dan memahami keadaan di masa yang akan datang.  

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dalam penelitian ini adalah berupa keterkaitan antara 

hasil penelitian dengan pembelajaran selanjutnya. Model PAKEM dengan media 

gambar dapat membantu guru untuk memilih konsep utama yang akan diajarkan, 

sehingga dapat memudahkan siswa memahami inti pokok dari suatu materi 

pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dapat dijadikan 

sebagi suatu pertimbangan bagi guru untuk menggunakan model PAKEM dengan 

media gambar dalam melaksanakan pembelajaran pada suatu mata pelajaran lain. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dalam penelitian ini adalah berupa keterkaitan hasil 

penelitian dengan pembelajaran. Yaitu adanya peningkatan kualitas pembelajaran 

dengan menggunakan model PAKEM dengan media gambar. Kualitas 

pembelajaran tersebut meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

peningkatan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN 1 Sendangdawuhan 

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan kualitas pembelajaran 

IPS menggunakan Model PAKEM dengan Media Gambar pada siswa kelas IV 

SDN 1 Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Melalui penerapan model PAKEM dengan media gambar pada pembelajaran 

IPS menunjukkan dapat meningkatkan keterampilan guru pada siklus I 

keterampilan guru mendapatkan skor  22 dan persentase 61,11% dengan 

kategori cukup. Pada siklus II, keterampilan guru mendapatkan skor 26 dan 

persentase 72,22% dengan kategori baik. Dan pada siklus III, keterampilan 

guru mendapatkan skor 32 dan persentase 88,89% dengan kategori sangat 

baik. 

2. Melalui penerapan model PAKEM dengan media gambar pada pembelajaran 

IPS menunjukkan dapat meningkatkan aktivitas siswa pada siklus I 

mendapatkan skor 24,17, nilai rata-rata 2,42dan persentase 60,43% dengan 

kategori cukup. Pada siklun II, aktivitas siswa mendapatkan skor 30,65, nilai 

rata-rata 3,06, dan persentase 76,63% dengan kategori baik. Dan pada siklus 

III, aktivitas siswa mengalami peningkatan yaitu dengan jumlah skor 34, nilai 

rata-rata 3,4 dan dengan persentase 85,53% dengan kategori sangat baik. 
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3. Melalui penerapan model PAKEM dengan media gambar pada pembelajaran 

IPS menunjukkan dapat meningkat hasil belajar. Persentase hasil belajar pada 

siklus I hanya mencapai 60,87% termasuk dalam kategori cukup dengan nilai 

rata-rata 66,74. Pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

yaitu 73,91% termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 72,29. Pada 

siklus III, persentase hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu 

mencapai persentase 86,96% termasuk dalam kategori sangat baik dengan 

nilai rata 77,61. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Guru disarankan untuk lebih aktif mengkondisikan pembelajaran, sehingga 

suasana kelas kondusif, menggunakan model pembelajaran inovatif lain yang 

dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran agar materi dapat 

tersampaikan dengan baik. 

2. Para guru khususnya guru sekolah dasar, hendaknya meningkatkan kualitas 

pembelajaran, menerapkan inovasi pembelajaran agar pembelajaran lebih 

efektif serta mampu memotivasi meningkatkan motivasi belajar siswa. 

3. Siswa disarankan lebih meningkatkan aktivitas belajarnya saat pembelajaran 

berlangsung, bersemangat belajar dan lebih giat mendalami materi. Sehingga 

prestasi belajarnya meningkat. Hal ini hendaknya dilaksanakan pada mata 

pelajaran lain. 
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4. Bagi lembaga khususnya SDN 1 Sendangdawuhan, hendaknya meningkatkan 

keterampilan guru yang aktif melaksanakan diskusi dan rapat dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

5. Bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

disarankan untuk mengembangkan model PAKEM dengan media gambar 

karena pembelajaran model PAKEM terbukti lebih efektif dalam 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.  
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul  : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model PAKEM 

dengan Media Gambar pada Siswa Kelas IV SDN 1 

Sendangdawuhan 

 

VARIABLE INDIKATOR 
SUMBE

R DATA 
INSTRUMEN 

Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

Model 

PAKEM 

dengan Media 

Gambar 

 

1. Keterampilan membuka 

pembelajaran  

2. Keterampilan bertanya  

3. Keterampilan mengadakan 

variasi 

4. Keterampilan menjelaskan 

5. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil 

6. Keterampilan mengelola kelas  

7. Keterampilan pembelajaran 

perseorangan 

8. Keterampilan memberi 

penguatan 

9. Keterampilan menutup 

pembelajaran 

Guru  

Catatan 

lapangan 

Foto 

Lembar observasi 

Catatan lapangan 

 

Aktivitas 

siswa selama 

pembelajaran 

IPS melalui 

Model 

PAKEM 

dengan Media 

Gambar 

 

1. Aktivitas mendengarkan 

penjelasan guru.  

2. Aktivitas bertanya mengenai 

hal-hal yang kurang jelas. 

3. Aktivitas menjawab 

pertanyaan.  

4. Aktivitas dalam bekerja 

kelompok.. 

5. Aktivitas bekerja sama 

dengan teman atau satu 

kelompok. 

6. Aktivitas mengemukakan 

pendapat.  

7. Aktivitas memajang hasil 

Siswa 

Catatan 

lapangan 

Foto 

Lembar       

Observasi 

Catatan lapangan  
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kerja kelompok.  

8. Aktivitas keberanian 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. 

9. Aktivitas mampu 

mengerjakan soal evaluasi.  

10. Aktivitas antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Hasil belajar 

pada materi 

Teknologi 

Produksi, 

Komunikasi 

dan 

Transportasi  

pembelajaran 

IPS melalui 

Model 

PAKEM 

dengan Media 

Gambar 

1. Menjelaskan Teknologi 

Produksi, Komunikasi dan 

Transportasi 

2. Ketepatan  siswa dalam 

mengidentifikasi Teknologi 

Produksi, Komunikasi dan 

Transportasi 

3. Menyimpulkan  pada media 

gambar yang disediakan 
 

Siswa  Tes dan Lembar 

Observasi 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan Siklus 

 

Sekolah  : SDN 1 Sendangdawuhan 

Kelas/semester : IV / II 

Pokok bahasan :Teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

Hari / tanggal  : 

Nama Guru  : Any Taufika 

Petunujuk   : Skor 0 (jika 4 diskriptor tidak tampak) 

Skor 1 ( jika 1 diskriptor tampak) 

     Skor 2 ( Jika 2 diskriptor tampak) 

     Skor 3 ( Jika 3 diskriptor tampak) 

     Skor 4 ( Jika 4 diskriptor tampak) 

Brilah tanda ( ) pada kolom yang tersedia di bawah ini 

No Indikator Diskriptor Tampak 

Skor  

Jumlah Skor 1 2 3 4 

1 Keterampilan 

membuka 

pembelajaran 

a) Menarik perhatian siswa; 

b) Menimbulkan motivasi dan 

rasa ingin tahu siswa; 

c) Memberikan acuan dan 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran; 
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d) Memberikan appersepsi. 

2 Keterampilan 

Bertanya 

a) Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami oleh siswa; 

b) Memberikan waktu berpikir 

kepada siswa sebelum 

menjawab; 

c) Memberikan pertanyaan 

secara menyebar, tidak 

memusat pada beberapa 

siswa saja; 

d) Memberikan pertanyaan dari 

soal tingkat rendah ke tingkat 

yang tinggi. 

      

3 Keterampilan 

Mengadakan 

Variasi  

a) Melakukan variasi suara; 

b) Melakukan variasi gerakan; 

c) Melakukan variasi media 

pembelajaran; 

d) Melakukan variasi pola 

interaksi antara guru 

     -  

4 Keterampilan 

Menjelaskan 

a) Penjelasan relevan dengan 

materi dan tujuan 

pembelajaran; 

b) Suara guru dalam 

menjelaskan dapat didengar 

oleh seluruh siswa; 

c) Peralihan materi antarbidang 

studi tidak kaku; 

d) Memberikan contoh-contoh 

dalam penjelasan materi. 
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5 Membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

a) Membagi kelompok sesuai 

latar belakang kemampuan 

siswa; 

b) Masalah yang didiskusikan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran; 

c) Menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi; 

d) Bersama siswa membuat 

rangkuman hasil diskusi. 

      

6 Keterampilan 

Mengelola 

Kelas  

a) Variasi dalam penggunaan 

media dan metode; 

b) Mengembangkan disiplin 

siswa melalui contoh dari 

guru 

c) Memberikan teguran 

kepada siswa yang 

membuat kegaduhan kelas 

d) Meminta tanggung jawab 

siswa terhadap 

penyelesaian tugas 

      

7 Keterampilan 

Pembelajaran 

Perorangan 

a) Mendengarkan ide/pendapat 

siswa; 

b) Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar 

sesuai dengan kecepatannya 

masing-masing; 

c) Bertindak sebagai 

pembimbing dan penasihat; 

d) Membagi perhatian kepada 
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X 100 

seluruh siswa tidak memusat 

kepada beberapa siswa saja. 

8 Keterampilan 

Memberi 

Penguatan  

a) Memberikan penguatan 

secara verbal; 

b) Memberikan penguatan 

secara nonverbal; 

c) Penguatan diberikan segera 

setelah tingkah laku 

dilakukan; 

d) Penggunaan penguatan yang 

bervariasi 

      

9 Menutup 

Pembelajaran 

a) Meninjau kembali materi 

yang telah diberikan. 

b) Memberi kesempatan siswa 

bertanya. 

c) memberikan kesimpulan 

pembelajaran. 

d) Memberikan evaluasi. 

      

 

Jumlah Skor Perolehan 

      

 

Nilai 

      

 

 

        Skor Maksimal : 36 

Presentase aktivitas siswa :         Skor Perolehan 

Jumlah Indikator 
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Kategori penilaian 

 85 - 100 kategori A = Sangat Baik  

 70 -  84  kategori B = Baik 

 55 -  69  kategori C = Cukup 

   50 – 54  kategori D = Kurang 

0    - 49  kategori E = sangat kurang 

 

Sendangdawuhan, 01 Mei 2012  

Guru Mitra 

 

 

( Wijiyatmi, S.Pd.SD) 

NIP. 196601132002122001 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pertemuan Siklus 

 

Sekolah  : SDN 1 Sendangdawuhan 

Kelas/semester : IV / II 

Pokok bahasan : Teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

Hari / tanggal  : 

Nama Siswa  : 

Petunjuk  : Skor 0 (jika 4 diskriptor tidak tampak) 

Skor 1 ( Jika 1 diskriptor tampak)  

     Skor 2 ( Jika 2 diskriptor tampak) 

     Skor 3 ( Jika 3 diskriptor tampak) 

     Skor 4 ( Jika 4 diskriptor tampak) 

Brilah tanda ( ) pada kolom yang tersedia di bawah ini 

No Indikator Diskriptor Tampak 

Skor Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1 Aktivitas 

mendengarkan 

penjelasan 

guru. 

- Memperhatikan penjelasan 

guru dengan sungguh-

sungguh. 

- tidak ramai saat 

pembelajaran berlangsung. 

- tidak tidur saat pelajaran. 

-  tidak bermain sendiri saat 
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pelajaran. 

2 Aktivitas 

bertanya 

mengenai hal-

hal yang 

kurang jelas.  

- pertanyaan yang diajukan 

sesuai dengan materi. 

- sikap yang baik dalam 

menyampaikan 

pertanyaan. 

- kejelasan kalimat untuk 

mengungkapkan 

pertanyaan. 

-  siswa tidak bertanya. 

      

3 Aktivitas 

menjawab 

pertanyaan.  

- jawaban sesuai dengan 

pertanyaan. 

- sikap yang baik saat 

menyampaikan jawaban. 

- kalimat yang digunakan 

jelas sehingga jawaban 

mudah dimengerti. 

-  siswa tidak mau 

menjawab. 

      

4 Aktivitas dalam 

bekerja 

kelompok. 

- siswa pasif dalam bekrja 

kelompok. 

- siswa ikut-ikutan dalam 

kerja kelompok. 

- siswa berperan aktif dalam 

kerja kelompok. 

- siswa dapat memotivasi 

siswa lain untuk aktif dalam 

mengerjakan tugas 

kelompok. 
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5 Aktivitas 

bekerja sama 

dengan teman 

atau satu 

kelompok.  

- menunjukkan kerjasama 

yang kompak. 

- saling membantu dan 

berperan serta dalam 

diskusi kelompok. 

- siswa mau bekerja sama 

jika disuruh gurunya. 

-  tidak bekerja sendiri. 

      

6 Aktivitas 

mengemukakan 

pendapat. 

- Siswa tidak mau 

mengemukakan pendapat. 

-  siswa mengemukakan 

pendapat asal-asalan. 

-  siswa mengemukakkan 

pendapat tetapi kurang 

sesuai dengan materi yang 

pembelajaran. 

-  siswa memberikan 

tanggapan sesuai dengan 

materi pembelajaran. 

      

7 Aktivitas 

memajang hasil 

kerja kelompok 

- siswa pasif dalam 

memajang. 

- siswa asal-asalan 

memajang. 

- siswa kurang kreatif 

bekerja sama dengan 

anggota kelompok. 

- siswa kompak dalam 

memajang hasil kerja 

kelompok. 

      

8 Aktivitas 

keberanian 

- Siswa tidak berani       
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mempresentasi

kan hasil kerja 

kelompok.  

mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. 

- siswa malu-malu/kurang 

percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

- siswa ragu-ragu dalam 

membacakan hasil diskusi. 

- siswa sangat percaya diri 

dalam mempresentasikan 

hasil diskusi. 

9 Aktivitas 

mampu 

mengerjakan 

soal evaluasi.  

- Siswa mampu mengerjakan 

soal evaluasi sendiri. 

- siswa tidak ramai dalam 

mengerjakan soal evaluasi. 

- siswa mengerjakan soal 

evaluasi sesuai dengan 

waktu yang sudah 

ditentukan guru. 

- siswa tidak serius dalam 

mengerjakn soal evaluasi. 

      

10 Aktivitas 

antusias dalam 

mengikuti 

pembelajaran. 

- kurang antusias dalam 

mengikuti pelajaran. 

-  antusias tapi tidak 

mengikuti pembelajaran 

dengan baik. 

- antusias dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik, 

kompak dalam 

berkelompok. 
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X 100 

- dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

Jumlah Skor Perolehan       

Nilai       

 

Skor Maksimal : 40 

Presentase aktivitas siswa :         Skor Perolehan 

Jumlah Indikator 

Kategori penilaian 

 85 – 100  kategori A = Sangat Baik  

 70 - 84    kategori B = Baik 

 55 - 69   kategori C = Cukup 

   50 - 54   kategori D = Kurang 

0    - 49  kategori E = sangat kurang 

Sendangdawuhan, 01 Mei 2012  

Guru Mitra 

 

 

  ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001 
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LAMPIRAN 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN6 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I 

Satuan Pendidikan       :     SDN 1 Sendangdawuhan 

 Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  :  IV / II   

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

                        Hari / Tanggal                   :     Selasa, 01 Mei 2012 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajauan teknologi 

di lingkungan kebupaten/kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar 

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya        

III. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian teknologi produksi. 

2. Menyebutkan macam-macam teknologi produksi di lingkungan sekitar. 

3. Menjelaskan perkembangan teknologi produksi sederhana dan modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1.Siswa dapat menjelaskan pengertian teknologi produksi melalui penjelasan 

guru dengan melihat gambar mesin penenun dengan benarbenar. 

2.Siswa dapat menyebutkan macam-macam teknologi produksi di lingkungan 

sekitar melalui penjelasan guru dan melihat gambar teknologi produksi ( 

mesin penggiling padi ) 
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3.siswa dapat menjelaskan perkembangan teknologi produksi sederhana dan 

modern dengan melalui penjelasan guru dan melihat gambar teknologi 

produksi ( kerbau, traktor ) . 

V.Materi Pokok. 

         Teknologi produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuaat 

barang-barang, contohnya: membuat gula pasir, tepung terigu. Macam  

teknologi ada 2 macam yaitu : teknologi produksi modern dan teknologi 

produksi sederhana. Teknologi produksi modern adalah teknologi yang 

digunakan pada zaman sekarang, contohnya pada zaman sekarang petani 

menggunakan traktor untuk sawah dan mesin perontok padi. Teknologi 

produksi dahulu adalah teknologi yang digunaakan paada zaman dahulu, 

contohnya : belum menggunakan mesin masih menggunakan  hewan kerbau 

atau sapi untuk membajak sawah. 

VI. Sarana Pembelajaran 

 1. Sumber Materi : Buku IPS Kelas IV, Penerbit Erlangga  

    Buku IPS IV, Penerbit Acarya Media Utama 

 2. Alat dan Bahan : Gambar-gambar teknologi produksi sederhana dan 

modern.    

VII. Metode Pembelajaran 

 1. Ceramah 

 2. Tanya Jawab 

 3. Diskusi 

 4. Demonstrasi 

5. Model Pakem dengan Media Gambar 
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VIII.   Langkah-langkah pembelajaran  

A.  Pendahuluan  

6. Pra Kegiatan ( 5 menit ) 

- Salam  

- Berdo’a 

- Absensi  

- Pengkondisian kelas dan menyiapkan media pembelajaran  

7. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

- Apersepsi 

Melalui Tanya jawab guru menggali pengetahuan dari siswa 

dengan mengingatkan materi pelajarn yang telah laludan 

mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan. 

“ siapa yang pernah melihat sawah? 

- Informasi 

Guru memberikan acuhan tentaang proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan serta tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. 

- Motivasi 

Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya 

menguasai materi tentang teknologi produksi.  

 

B. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

g. Eksplorasi  

a. Guru memulai pelajaran dengan memberikan sedikit 

penjelaskan tentang pengertian perkembangan teknologi 

dengan melalui gambar. 

b. Guru menampilkan gambar-gambar perkembangan teknologi 

c. Guru menjelaskan cara melakukan model PAKEM dengan 

media gambar pada materi tersebut. 
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h. Elaborasi 

a. Guru membagi kelompok siswa setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa. 

b. Guru mengamati siswa bekerja dan sesekali mengajukan 

pertanyaan. 

c. Guru mengatur posisi tempat duduk tiap kelompok 

d. Guru memberikan arahan dasar-dasar etika dalam berkerja 

kelompok dan arahan agar peserta didik untuk memilih ketua 

kelompok dan memberikan tugas kelompok. 

e. Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk 

menentukan ketua kelompok. 

f. Siswa mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan. 

g. Guru memberi informasi selesai waktu mengerjakan tugas 

kelompok. 

h. Guru berkeliling masuk dalam kelompok apabila ada untuk  

i. Guru menyuruh salah satu siswa mewakili untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

j. Kelompok lain mendengarkan hasil kerja dari kelompok lain. 

k. Guru memberi penguatan kepada siswa. 

l. Guru membimbing siswa memajang hasil kerja kelompok 

m. Siswa memajang hasil kerja kelompok 

 

i. Konfirmasi  

6) Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa 

7) Guru memberikaan konfirmasi terhadap haasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa  

8) Memfasilitasi pesertaa didik melalui refleksi 

9) Guru memberi kesempaatan siswa untuk bertanya 

10) Memberikaan motivasi kepada peserta didik 
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C. Penutup ( 5 menit )  

- Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi yang 

telah diajarkan 

- Guru memberikan evaluasi yang berkaaitan dengan materi 

- Memberikaan pekerjaan rumah 

- Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

- Guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan doa. 

IX.Penilaian 

      1. Prosedur 

a. Tes Awal  : Tanya jawab 

b. Tes dalam proses: Guru melakukan penilaian siswa sela proses 

pembelajaran berlangsung 

c. Tes akhir  : Tes Evaluasi 

2.Bentuk Tes  

- Pilihan ganda 

- Essay  

3. Jenis Tes 

-Lisan dan Tertulis 

4. Alat Tes 

X. Lampiran – lampiran 

      1.Lembar Kerja Siswa (LKS). 

      2. Uji Kompetensi. 
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      3. Kunci jawaban 

 

 

Sendangdawuhan, 01 Mei 2012 

Guru Mitra                      Peneliti 

 

 

 Wijiyatmi, S.Pd. SD     Any Taufika 

NIP. 196601132002122001               NIM. 1401909081 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

Priyo Hadi Jadmiko,S.Pd 

NIP.196703171990031011 
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MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS I 

Perkembangan Teknologi Produksi 

Teknologi produksi pada masa kini jauh lebih baik  apabila dibandingkan 

dengan teknologi produksi masa lalu. Teknologi produksi  lalu bersifat sederhana 

hasilnya pun sangat terbatas. Teknologi produksi masa kini bersifat modern. 

Selain it, banyak memberi kemudahan contohnya hasil produksi yang melimpah. 

a. Teknologi pangan 

Kegiatan pertanian pada masa lalu masih tradisional. Contohnya merontokkan 

padi dengan cara tradisional yaitu ditumbuk dengan lesung. Namun, setelah 

teknologi produksi ditemukan cara produksi tardisional mulai ditinggalkan 

beralih menggunakan tenaga mesin. Teknologi mesin meringankan pekerjaan. 

Selain itu, penggunaan mesin dalam pertanian menguntungkan. Keuntungan 

itu berupa menghemat waktu dan hasil melimpah. 

  

 

b. Teknolgi Produksi Sandang 

Pada masa lalu manusia membuat kain dengan menenun menggunakan alat 

tenun yang terbuat dari kayu. Teknologi produksi sandang pada masa kini 

lebih modern karena banyak menggunakan alat berteknologi modern. Pada 

masa kini kebutuhan sandang tidak dilakukan sendiri tetapi, dikerjakan oleh 

pabrik. 
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GAMBAR MEDIA PEMBELAJARAN PADA SIKLUS I 

 

ALAT PRODUKSI LAMA   ALAT PRODUKSI MODERN 

 

 

ALAT PERONTOK PADI LAMA DAN MODERN 
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KISI-KISI SOAL TES PADA SIKLUS I 

Sekolah  :SDN 1 Sendangdawuhan 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IV / II 

Jumlah   : 1 soal tugas kelompok dan 15 soal evaluasi (10 pilihan 

ganda dan 5 soal esay) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Tujuan 

Pembelajaran 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Aspek Tingkat 

Kesukaran B K D 

Mengenal 

perkembanga

n tegnologi 

produksi, 

komunikasi 

dan 

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunaka

n 

c. Mengidentifi

kasi 

penertian 

tegnologi 

produksi 

d. Menyebutkan 

macam-

macam 

tegnologi 

produksi 

dilingkungan 

sekitar. 

 

e. Menjelaskan 

1. Siswa dapat 

mengidentifik

asi penegrtian 

tegnologi 

produksi 

melalui 

penjelasan 

guru dengan 

melihat 

gambar mesin 

penenun 

dengan benar. 

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

 

Lembar 

Kerja 

Kelompok 

 

1 

 

   

 

D3 

 

Sangat 

Sulit 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

1 B1   Mudah 

2 B2   Sedang 

3 B4   Sangat 

Sulit 

4 B1   Mudah 

5 B3   Sulit 

6 B3   Sulit 

7 B1   Mudah 

8 B1   Mudah 
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perkembanga

n tegnologi 

produksi 

sederhana 

dan mdern. 

macam-

macam 

teknologi 

produksi 

dilingkungan 

sekitar melalui 

penjelasan 

guru dengan 

melihat 

tegnologi 

produksi 

mesin 

penggiling 

padi.   

3. Siswa dapat 

menjelaskan 

perkembanga

n tegnolodi 

produksi 

sederhana 

dan modern 

dengan 

melalui 

penjelasan 

guru dan 

melihat 

gambar 

tegnologi 

produksi 

 

9 B1   Mudah 

10    Sangat 

Sulit 

 

 

 

Esay 

1 B3   Sulit 

2 B2   Sedang 

3 B4   Sangat 

Sulit 

4 B3   Sulit  

5 B3   Sulit 
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        X 100 

        X 100 

 

 

RAMBU-RAMBU PENSKORAN KERJA KELOMPOK SIKLUS I 

Jumlah Soal Penskoran Keterangan 

Jumlahnya 10 

soal 

- Setiap item skor benar  1 

- Setiap iem skor salah 0 
Skor maksimal 10 

Jumlah Skor Maksimal 

 

10 

 

Nilai Akhir 

Skor Perolehan 

N=  
Skor Maksimal 

 

 

RAMBU-RAMBU PENSKORAN SOAL EVALUASI 

Jumlah Soal Penskoran Keterangan 

Jumlahnya 10 soal 

pilihan ganda 

- Tiap item skor benar 1 

- Tiap item skor salah 0 

 

Skor maksimal 10 

Jumlahnya 5 soal 

esay 

- Tiap item skor benar 3 

- Tiap item skor mendekati 

benar 2 

- Tiap item skor salah 0 

 

Skor maksimal 15 

Jumlah Skor Maksimal 25 

Nilai Akhir 

Skor Perolehan 

N=  
Skor Maksimal 
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Lembar Kerja Kelompok 

Siklus I 

Nama Kelompok  : 

Kelas/Semester  :IV / II 

Tanggal Mengerjakan  :  

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Sendangdawuhan 

Diskusikanlah dengan kelompokmu! Selidikilah Industri-industri 

pengolahan hasil alam yang ada di daerahmu! Barang baku apa yang digunakan? 

Apa barang yang dihasilkan? Tuliskan hasil penyelidikanmu dalam bentuk tabel 

seperti contoh! 

No. Hasil Alam Barang Hasil Produksi Teknologi Produksi 

1 Ubi kayu Keripik dan kelanting Sederhana 

2 ........................... ........................... ........................... 

3 ........................... ........................... ........................... 

4 ........................... ........................... ........................... 

5 ........................... ........................... ........................... 

6 ........................... ........................... ........................... 

7 ........................... ........................... ........................... 

8 ........................... ........................... ........................... 

9 ........................... ........................... ........................... 

10 ........................... ........................... ........................... 
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Soal Evaluasi 

Siklus I 

 

Nama  : 

Kelas/Semester : 

Hari/tanggal : 

 

I. Berilah tanda (X) pada huruf  a, b, c dan d menurut pilihan jawaban 

yang paling tepat! 

1. Pengolahan tanah pada zaman modern menggunakan …. 

a. Cangkul   c. hewan 

b. Traktor   d. robot 

2. Bahan makanan dibawah ini yang terbuat dari kacang kedelai adalah …. 

a. Tahu   c. getuk 

b. Tape   b. lumpia 

3. Bahan baku pembuatan kain adalah …. 

a. sagu    c. kulit pohon 

b. Karet   d. kapas 

4. Proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi disebut .... 

a. Memasak   c. Proyeksi 

b. Produksi   d. Prosesi 

5. Cara tradisional untuk mengolah padi menjadi beras dilakukan dengan 

cara ..... 

a. Mencuci   c. Menumbuk 

b. Menjemur   d. Membakar 

6. Pengolahan bahan-bahan dipabrik yang besar digunakan teknologi ..... 

a. Sederhana   c. Super 

b. Kuno   d. Modern 

7. Membuat keripik singkong membutuhkan alat produksi yang .... 



176 
 

176 
 

a. Sederhana   c. Modern 

b. Kuno   d. Super 

8. Batu bata terbuat dari bahan ..... 

a. Pasir   c. Air 

b. Tanah liat   d. Semen 

9. Tebu diolah menjadi gula membutuhkan alat produksi yang.... 

a. Modern   c. Sederhana 

b. Mahal    d. Canggih 

10. Peralatan untuk membuat batik antara lain, kecuali..... 

a. Canting, wajan kecil, arang dan tungku kecil 

b. Gunting, pisau, dan wajan  

c. Sendok, piring. 

d. Meja, kursi dan tikar 

 

II. Isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Teknologi akan bertambah maju seiring dengan  perkembangan … 

2. Perkembangan teknologi produksi berkaitan erat dengan kegiatan … 

3. Bahan baku pembuatan roti adalah … 

4. Mesin perontok padi zaman sekarang adalah….. 

5. Keuntungan menggunakan teknologi modern yaitu…. 
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Kunci Jawaban Soal Kelompok 

 

1. Ubi kayu, keripik dan kelanting, sederhana 

2. Pisang, keripik dan sirup, sederhana 

3. Tepung terigu, roti, modern 

4. Kelapa sawit, minyak goring, sederhana 

5. Kedelai, tempe tahu dan kecap, sederhana 

6. Kacang tanah, keripik dan peyek, sederhana 

7. Telur bebek, telor asin, sederhana 

8. Mangga, minuman jus, modern 

9. Tomat, saos, modern 

10. Tanah liat, genteng dan batu bata, sederhana 

 

Kunci  Jawaban Soal Evaluasi 

Siklus I 

i. Pilihan Ganda 

1. B 

2. A 

3. D 

4. B 

5. C 

6. D 

7. A 

8. B 

9. A 

10. A 

 

ii. Soal Essay  

1. Ilmu pengetahuan 

2. Mengahsilkan barang dan jasa 

3. Tepung terigu 

4. Mesin penggiling 

5. Hasilnya lebih banyak, lebih mudah digunakan, waktu lebih cepat. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus II 

Satuan Pendidikan       :     SDN 1 Sendangdawuhan 

 Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  :  IV / II   

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

                        Hari / Tanggal                   :     Jum’at, 11 Mei 2012 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajauan teknologi 

di lingkungan kebupaten/kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar 

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya        

III. Indikator 

a. Menjelaskan pengertian teknologi komunikasi  

b. Menyebutkan macam-macam teknologi komunikasi disekitar kita 

c. Menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi zaman dahulu dan 

modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian teknologi komukasi melalui 

penjelasan guru dengan benar. 

2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam teknologi komunikasi di sekitar 

kita  melalui penjelasan guru dan melihat gambar alat komunikasi 

(telepon)  
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3. Siswa dapat menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi zaman 

dahulu dan modern dengan melalui penjelasan guru dan melihat gambar 

alat komunikasi (telepon , kentongan)   

 

 V. Materi Pokok. 

Teknologi komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia yang 

sangat penting, kita tidak dapat berhubungan dengan orang lain ditempat yang 

jauh kalau tidak ada alat komunikasi. 

Teknologi komunikas zaman dahulu adalah alat komunikasi yang 

digunakan orang-orang pada zaman dahulu, contohnya: alat kentongan, tali, 

kelik, telik sandi, surat dan kurir untuk berkomunikasi.  

Teknologi komunikasi modern adalah alat komunikasi yang 

digunakan orang-orang saat ini, contohnya: surat, telepon, telegram, TV, 

internet, koran, majalah dan lain-lain. 

VI. Sarana Pembelajaran 

 1. Sumber Materi : Buku IPS Kelas IV, Penerbit Erlangga  

    Buku IPS IV, Penerbit Acarya Media Utama 

 2. Alat dan Bahan : Gambar-gambar teknologi komunikasi zamandahulu  

dan modern.    

VII. Metode Pembelajaran 

 1. Ceramah 

 2. Tanya Jawab 

 3. Diskusi 

 4. Demonstrasi 

5. Model Pakem dengan Media Gambar 
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VIII.   Langkah-langkah pembelajaran  

1. Pendahuluan ( 5 menit )  

1.Pra KBM 

- Salam  

- Berdo’a 

- Absensi  

- Pengkondisian kelas dan menyiapkan media pembelajaran  

2. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

- Apersepsi  

Melalui Tanya jawab guru menggali pengetahuan dari 

siswa dengan mengingatkan materi pelajarn yang telah laludan 

mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan. 

“ siapa yang pernah kepantai ?  “ 

Guru bertanya kepada salah satu siswa 

“Apa kalian dirumah mempunyai TV ? 

- Informasi 

Guru memberikan acuhan tentaang proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan serta tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. 

- Motivasi 

Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya 

menguasai materi tentang teknologi komunikasi.  

2. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

a. Eksplorasi 

d.  Guru memulai pelajaran dengan memberikan sedikit penjelaskan 

tentang pengertian perkembangan teknolog komunikasii dengan 

melalui gambar. 

e. Guru menampilkan gambar-gambar perkembangan teknologi 

komunikasi 
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f. Guru menjelaskan cara melakukan  model PAKEM dengan media 

gambar pada materi tersebut. 

b. Elaborasi  

- Guru membagi kelompok siswa setiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa. 

- Guru mengamati siswa bekerja dan sesekali mengajukan 

pertanyaan. 

- Guru mengatur posisi tempat duduk tiap kelompok 

- Guru memberikan arahan dasar-dasar etika dalam berkerja 

kelompok dan arahan agar peserta didik untuk memilih ketua 

kelompok dan memberikan tugas kelompok. 

- Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk 

menentukan ketua kelompok. 

- Siswa mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan. 

- Guru memberi informasi selesai waktu mengerjakan tugas 

kelompok. 

- Guru berkeliling masuk dalam kelompok apabila ada untuk  

- Guru menyuruh salah satu siswa mewakili untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

- Kelompok lain mendengarkan hasil kerja dari kelompok lain. 

- Guru memberi penguatan kepada siswa. 

- Guru membimbing siswa memajang hasil kerja kelompok 

- Siswa memajang hasil kerja kelompok 

3. Konfirmasi  

- Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa 

- Guru memberikaan konfirmasi terhadap haasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa  

- Memfasilitasi pesertaa didik melalui refleksi 

- Guru memberi kesempaatan siswa untuk bertanya 

- Memberikaan motivasi kepada peserta didik 
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4. Penutup ( 5 menit ) 

- Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi yang 

telah diajarkan 

- Guru memberikan evaluasi yang berkaaitan dengan materi 

- Memberikaan pekerjaan rumah 

- Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

- Guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan doa.  

IX.Penilaian 

      1. Prosedur 

a. Tes awal  : Tes evaluasi 

b. Tes dalam proses : Guru melakukan penilaian siswa sela proses 

pembelajaran berlangsung 

c. Tes akhir  : Tes Evaluasi 

2.Bentuk Tes  

- Pilihan ganda 

- Essay  

3..Jenis Tes 

-Lisan dan Tertulis 

4. Alat Tes 

X. Lampiran – lampiran 

      1.Lembar Kerja Siswa (LKS). 

      2. Uji Kompetensi. 

      3. Kunci jawaban 



183 
 

183 
 

 

Sendangdawuhan, 11 Mei 2012 
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MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS II 

Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Pada zaman dulu alat komunikasi menyampaikan pesan dengan lambat namun 

sekarang alat komunikasi menyampaikan pesan pada penerima pesan secara 

langsung lewat telepon, internet, fax, dan lain-lain. Berikut ini dijelaskan tentang 

alat komunikasi pada zaman dulu dan sekarang antara lain: 

a. Alat komunikasi masa lalu 

Alat komunikasi zaman dulu masih sederhana sekali dan belum dilengkapi 

mesin elektronik di dalamnya sehingga proses penyampaian pesan 

berlangsung sangat lambat. Contoh alat komunikasi zaman dulu adalah 

kentonga, bedug, tali pohon, telik sandi, dll. 

 

 

b. Alat komunikasi masa kini  

Alat komunikasi masa kini sudah lebih canggih daripada masa lalu. Alat 

komunikasi masa kini menyampaikan pesan sangat cepat kepada penerima 

pesan melalui jaringan komunikasi. Contoh-contoh alat komunikasi masa kini 

yaitu telepon, internet, televise, telegram, faksmile, hendphone, dll. 
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GAMBAR MEDIA PEMBELAJARAN PADA SIKLUS II 
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KISI-KISI SOAL TES PADA SIKLUS II 

Sekolah  :SDN 1 Sendangdawuhan 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IV / II 

Jumlah   : 5 soal tugas kelompok dan 15 soal evaluasi (10 pilihan 

ganda dan 5 soal esay) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Tujuan 

Pembelajaran 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Aspek Tingkat 

Kesukaran B K D 

Mengenal 

perkembanga

n teknologi 

produksi, 

komunikasi 

dan 

transportasi 

c. Mengidentifi

kasi 

pengertian 

teknologi 

komunikasi. 

d. Menyebutkan 

macam-

macam 

teknologi 

komunikasi 

disekitar kita. 

e. Menjelaskan 

perkembanga

n teknologi 

komunikasi 

pada zaman 

dahulu dan 

1. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

pengertian 

teknologi 

komunikasi 

melalui 

penjelasan guru 

dengan benar. 

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

macam-macam 

teknologi 

komunikasi di 

sekitar kita 

melalui 

penjelasan guru 

dan melihat 

 

Lembar 

Kerja 

Kelompok 

1    

 

D3 

 

Sangat 

Sulit 
2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

1 B1   Mudah 

2 B2   Sedang 

3 B4   Sangat 

Sulit 

4 B1   Mudah 

5 B3   Sulit 
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modern. gambar alat 

komunikasi 

(telepon). 

3. Siswa dapat 

menjelaskan 

perkembangan 

teknologi 

komunikasi 

zaman dahulu 

dan modern 

dengan 

penjelasan guru 

dan melihat 

gambar alat 

komunikasi 

(telepon,kentong

an).  

6 B3   Sulit 

7 B1   Mudah 

8 B1   Mudah 

9 B1   Mudah 

10 B3   Sulit 

 

 

 

Esay 

1 B3   Sulit 

2 B2   Sedang 

3 B3   Sulit 

4 B3   Sulit  

5 B3   Sulit 
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        X 100 

        X 100 

 

RAMBU-RAMBU PENSKORAN KERJA KELOMPOK SIKLUS II 

Jumlah Soal Penskoran Keterangan 

Jumlahnya 5 

soal 

- Setiap item skor benar  2 

- Setiap item skor 

mendekati benar 1  

- Setiap iem skor salah 0 

Skor maksimal 10 

Jumlah Skor Maksimal 

 

10 

 

Nilai Akhir 

Skor Perolehan 

N=  

Skor Maksimal 

 

 

RAMBU-RAMBU PENSKORAN SOAL EVALUASI 

Jumlah Soal Penskoran Keterangan 

Jumlahnya 10 soal 

pilihan ganda 

- Tiap item skor benar 1 

- Tiap item skor salah 0 

 

Skor maksimal 10 

Jumlahnya 5 soal 

esay 

- Tiap item skor benar 3 

- Tiap item skor mendekati 

benar 2 

- Tiap item skor salah 0 

 

Skor maksimal 15 

Jumlah Skor Maksimal 25 

Nilai Akhir 

Skor Perolehan 

N=  

Skor Maksimal 
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Lembar Kerja Kelompok 

Siklus II 

Nama Kelompok  : 

Kelas/Semester  : IV / II 

Tanggal Mengerjakan  :  

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Sendangdawuhan 

 

Diskusikanlah dengan kelompokmu!  

a. Sebutkan nama-nama stasiun pemancar radio yang ada didaerahmu! 

b. Stasiun televisi apa saja yang dapat ditangkap didaerahmu! 

c. Sebutkan apa saja keuntungan menonton acara televisi! 

d. Sebutkan apa saja kerugian menonton acara televisi! 

e. Apa saja alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu! 
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Soal Evaluasi 

Siklus II 

Nama  : 

Kelas/Semester : IV /II 

Hari/tanggal : 

I. Berilah tanda (X) pada huruf  a, b, c dan d menurut pilihan jawaban yang 

paling tepat! 

1. Pada zaman dahulu sudah ada bermacam-macam alat komunikasi. Contoh 

alat komunikasi pada zaman dahulu adalah .... 

a. E-mail   c. Kentongan 

b. Satelit   d. pesawat 

2. Ada bermacam-macam alat komunikasi modern. Berikut ini yang termasuk 

alat komunikasi modern adalah .... 

a. Televisi   c. Mobil 

b. Kulkas   d. traktor 

3. Orang yang di utus raja untuk menyampaikan pesan khusus dan rahasia ke 

kerajaan lain adalah .... 

a. Pak pos   c. Kusir 

b. Kurir   d. pramugari 

4. Orang mengirim surat melalui …. 

a. Kantor pos   c. kantor polisi 

b. Pengadilan   d. sekolah 

5. Berikut ini yang termasuk alat komunikasi langsung adalah…. 

a. Radio   c. surat 

b. Televisi   d. telepon 

6. Dibawah ini yang bukan merupakan sarana komunikasi modern adalah …. 

a. Telepon   c. kentongan 

b. Facsimile   d. e-mail 

7. Dibawah ini yang termasuk alat komunikasi dua arah adalah …. 

a. Kentongan   c. handpone 

b. Koran   d. televisi 

8. Berikut ini yang termasuk alat komunikasi tradisional kecuali…. 

a. Radio   c. telegram 

b. Surat   d. kentongan 
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9. Kentongan adalah alat komunikasi yang terbuat dari …. 

a. Papan   c. triplek 

b. Kayu   d. besi 

10.  Berita yang dapat dikirimkan lewat kantor pos adalah …. 

a. Kentongan   c. telepon 

b. Surat   d. pos 

 

II. Isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Penemu pesawat telepon adalah …. 

2. Kentongan,bedug dan lonceng termasuk jenis alat komunikasi …. 

3. Alat komunikasi yang terbuat dari kayu atau bambu adalah …. 

4. Sebelum diposkan, amplop surat ditempeli …. 

5. Orang yang ditunjuk untuk membawa pesan khusus disebut …. 
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Kunci Jawaban Soal Kelompok 

Siklus II 

 

1. Fm, Am dan radio Bos 

2. TVRI,RCTI,SCTV,AN TV dll 

3. Dpt menambah wawasan kita 

4. Malas belajar 

5. Kentongan,bedug dll 

Kunci  Jawaban Soal Evaluasi 

Siklus II 

I. Pilihan Ganda 

1. C 

2. A 

3. B 

4. A 

5. D 

6. C 

7. C 

8. D 

9. B 

10. B 

 

II. Essay 

1. Alexander Graham Bell 

2. Tradisional 

3. Kentongan 

4. Perangko 

5. Kurir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus III 

Satuan Pendidikan       :     SDN 1 Sendangdawuhan 

 Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas / Semester  :  IV / II   

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

                        Hari / Tanggal                   :     Senin, 14 Mei 2012 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Mengenal  sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajauan teknologi 

di lingkungan kebupaten/kota dan provinsi 

II. Kompetensi Dasar 

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya        

III. Indikator 

1. Menjelaskan  pengertian teknologi transportasi  

2. Menyebutkan macam-macam teknologi transportasi disekitar kita 

3. Menjelaskan perkembangan teknologi transportasi zaman dahulu dan 

modern. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan  pengertian teknologi transportasi melalui 

penjelasan guru dengan benar. 

2.  Siswa dapat menyebutkan macam-macam teknologi transportasi di sekitar 

kita melalui penjelasan guru dan melihat gambar alat transportasi. 
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3. Siswa dapat menjelaskan perkembangan teknologi transportasi zaman 

dahulu dan modern melalui penjelasan guru dan melihat gambar alat 

transportasi  

V.Materi Pokok. 

          Teknologi transportasi alat yang digunakan untuk mengangkut. 

Alat transportasi yang digunakan saat ini terdiri dari transportasi darat, 

transportasi udara dan transportasi air.  

 Alat transportasi darat pada zaman dahulu contohnya:unta, keledai, 

kuda, gerobak, kereta kuda,becak dan lain-lain,sedang alat transportasi 

modern contohnya: sepeda,kendaraan, mobil, bus, truk, kereta api dan lain-

lain. 

 Alat transportasi udara, pada zaman dahulu orang melakukan 

transportasi udara dengan menggunakan balon udara, pada zaman modern 

menggunakan pesawat terbang, helikopter bahkan pesawat jet. 

 Alat Transportasi air, pada masa lalu masyarakat menggunakan 

rakit, perahu dayung, dan perahu layar. Sedang alat transportasi modern 

menggunakan kapal dan perahu bermotor.  

VI. Sarana Pembelajaran 

 1. Sumber Materi : Buku IPS Kelas IV, Penerbit Erlangga  

    Buku IPS IV, Penerbit Acarya Media Utama 

 2. Alat dan Bahan : Gambar-gambar teknologi transportasi zamandahulu  

dan modern.    

VII. Metode Pembelajaran 

 1. Ceramah 

 2. Tanya Jawab 
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 3. Diskusi 

 4. Demonstrasi 

5. Model Pakem dengan Media Gambar 

VIII.   Langkah-langkah pembelajaran  

A. Pendahuluan ( 5 menit )  

1.Pra KBM 

- Salam  

- Berdo’a 

- Absensi  

- Pengkondisian kelas dan menyiapkan media pembelajaran  

4. Kegiatan Awal 

a) Apersepsi  

Melalui Tanya jawab guru menggali pengetahuan dari 

siswa dengan mengingatkan materi pelajarn yang telah laludan 

mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan. 

“ siapa yang pernah pergi kepantai ?  “ 

Guru bertanya kepada salah satu siswa? Informasi 

Guru memberikan acuhan tentaang proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan serta tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. 

b) Motivasi 

Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya 

menguasai materi tentang teknologi transportasi.  

B. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

1. Eksplorasi  

1) Guru memulai pelajaran dengan memberikan sedikit penjelaskan 

tentang pengertian perkembangan teknolog komunikasii dengan 

melalui gambar. 
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2) Guru menampilkan gambar-gambar perkembangan teknologi 

komunikasi 

3) Guru menjelaskan cara melakukan  model PAKEM dengan media 

gambar pada materi tersebut. 

2. Elaborasi  

- Guru membagi kelompok siswa setiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa. 

- Guru mengamati siswa bekerja dan sesekali mengajukan 

pertanyaan. 

- Guru mengatur posisi tempat duduk tiap kelompok 

- Guru memberikan arahan dasar-dasar etika dalam berkerja 

kelompok dan arahan agar peserta didik untuk memilih ketua 

kelompok dan memberikan tugas kelompok. 

- Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk 

menentukan ketua kelompok. 

- Siswa mendiskusikan tugas kelompok yang diberikan. 

- Guru memberi informasi selesai waktu mengerjakan tugas 

kelompok. 

- Guru berkeliling masuk dalam kelompok apabila ada untuk  

- Guru menyuruh salah satu siswa mewakili untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

- Kelompok lain mendengarkan hasil kerja dari kelompok lain. 

- Guru memberi penguatan kepada siswa. 

- Guru membimbing siswa memajang hasil kerja kelompok 

- Siswa memajang hasil kerja kelompok 

3. Konfirmasi  

- Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswa 

- Guru memberikaan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa  

- Memfasilitasi pesertaa didik melalui refleksi 

- Guru memberi kesempaatan siswa untuk bertanya 
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- Memberikaan motivasi kepada peserta didik 

4. Penutup ( 5 menit ) 

- Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi yang 

telah diajarkan 

- Guru memberikan evaluasi yang berkaaitan dengan materi 

- Memberikaan pekerjaan rumah 

- Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

- Guru mengakhiri pelajaran dengan salam dan doa.   

IX.Penilaian 

      1. Prosedur 

a. Tes awal  : Tes evaluasi 

b. Tes dalam proses :Guru melakukan penilaian siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

c. Tes akhir  : Tes evaluasi 

2.Bentuk Tes  

- Pilihan ganda 

- Essay  

3..Jenis Tes 

- Tertulis 

4. Alat Tes 

X. Lampiran – lampiran 

      1.Lembar Kerja Siswa (LKS). 

      2. Uji Kompetensi dan Kunci jawaban 
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Sendangdawuhan, 14 Mei 2012 

Guru Mitra                     Peneliti 

 

 

 Wijiyatmi, S.Pd. SD     Any Taufika 

NIP. 196601132002122001               NIM. 1401909081 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Priyo Hadi Jadmiko,S.Pd 

NIP.196703171990031011 
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MATERI PEMBELAJARAN SIKLUS III 

Perkembangan Teknologi Transportasi 

Kegiatan transportasi adalah kegiatan perpindahan atau pengangkutan 

yang dilakukan manusia untuk berpindah tempat. Kendaraan adalah alat yang 

digunakan manusia untuk melakukan transportasi. Kendaraan dibagi menjadi 3 

kelompok yaitu kendaraan darat, digunakan untuk melakukan transportasi darat, 

kendaraan laut, digunakan untuk melakukan transportasi laut dan kendaraan 

udara. digunakan untuk melakukan transportasi udara. 

Pada zaman dulu kendaraan tidak dilengkapi dengan mesin namun 

menggunakan hewan sehingga berjalan sangat pelan, selain itu kemampuan 

angkutnya juga terbatas. Pada zaman sekarang alat yransportasi dilengkapi dengan 

alat mesin sehingga tidak menggunakan tenaga hewan lagi. Kecepatannya sangat 

tinggi dan kemampuan angkutnya sangat banyak. 

 

 

 

MEDIA PEMBELAJARAN PADA SIKLUS III 
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Transportasi darat zaman dahulu 

 

 

 

Transportasi darat zaman modern 
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Transportasi Udara zaman dahulu dan zaman modern 

 

 

 

Transportasi laut zaman dahulu dan zaman modern 
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KISI-KISI SOAL TES PADA SIKLUS III 

Sekolah  :SDN 1 Sendangdawuhan 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : IV / II 

Jumlah   : 5 soal tugas kelompok dan 15 soal evaluasi (10 pilihan 

ganda dan 5 soal esay) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi  : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

Kompeten

si Dasar 
Indikator Tujuan Pembelajaran 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 

Aspek Tingkat 

Kesukaran B K D 

Mengenal 

perkemba

ngan 

teknologi 

produksi, 

komunika

si, dan 

transporta

si serta 

pengalam

an 

mengguna

kannya. 

a. Mengidentifi

kasi 

pengertian 

teknologi 

trasnportasi. 

b. Menyebutkan 

macam-

macam 

teknologi 

transportasi 

disekitar kita. 

c. Menjelaskan 

perkembanga

n teknologi 

trasnportasi 

zaman 

dahulu dan 

modern. 

1. Siswa dapat 

mengidentifikasi 

pengertian teknologi 

transportasi melalui 

penjelasan guru 

dengan benar. 

2. Siswa dapat 

menyebutkan 

macam-macam 

teknologi 

transportasi disekitar 

melalui penjelasan 

guru dan melihat 

gambar alat 

transporatsi. 

3. Siswa dapat 

menjelaskan 

perkembangan 

teknologi tranportasi 

zaman dahulu dan 

modern melalui 

penjelasan guru dan 

melihat gambar alat 

transportasi. 

 

Lembar 

Kerja 

Kelomp

ok 

1    

 

D3 

 

Sangat 

Sulit 

2   

3   

4   

5   

 

 

 

Esay 

1 B3   Sedang 

2 B2   Sulit 

3 B3   Sulit 

4 B3   Sulit  

5 B3   Sulit 
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        X 100 

        X 100 

RAMBU-RAMBU PENSKORAN KERJA KELOMPOK SIKLUS III 

Jumlah Soal Penskoran Keterangan 

Jumlahnya 5 

soal 

- Setiap item skor benar  2 

- Setiap item skor 

mendekati benar 1  

- Setiap iem skor salah 0 

Skor maksimal 10 

Jumlah Skor Maksimal 

 

10 

 

Nilai Akhir 

Skor Perolehan 

N=  

Skor Maksimal 

 

 

RAMBU-RAMBU PENSKORAN SOAL EVALUASI 

Jumlah Soal Penskoran Keterangan 

Jumlahnya 5 soal 

esay 

- Tiap item skor benar 3 

- Tiap item skor mendekati 

benar 2 

- Tiap item skor salah 0 

 

Skor maksimal 15 

Jumlah Skor Maksimal 15 

Nilai Akhir 

Skor Perolehan 

N=  
Skor Maksimal 
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Lembar Kerja Kelompok  

 

I. Petunjuk 

          Diskusiksn bersama kelompokmu ! 

          Berilah tanda cek (v)  pada kolom berikut ini  ! 

    

 

No 

 

Nama alat Transportasi 

 

Darat 

 

laut 

 

Udara 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.  

Kereta api 

Kapal 

Sped Boot 

Helikopter 

Bus 

Rakit 

Becak 

Sepeda motor 

Becak air 

Pesawat 
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Soal Evaluasi 

Siklus III 

 

Nama  : 

Kelas/Semester : IV /II 

Hari/tanggal : 

 

1. Sebutkan 2 contoh alat tranpostasi di darat pada zaman dahulu!  

2. Apakah yang di maksud  alat tranportasi? 

3. Sebutkan 3 contoh alat transportasi udara pada masa kini! 

4. Bus, truk, taxi termasuk alat transportasi apa?  

5. Becak, delman, gerobak termasuk alat transportasi apa? 
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Kunci  Jawaban Kelompok 

Siklus III 

Kunci jawaban : 

1. Kelompok 

 

a. Kereta api di darat 

b. Kapal di air 

c. Sped Boot di air 

d. Helikopter di udara 

e. Bus di darat 

f. Rakit di air 

g. Becak di darat 

h. Sepeda motor didarat 

i. Becak air di air 

j. Pesawat di   udara 

 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

Siklus III 

 

 

1. Becak, delman 

2. Transportasi adalah sarana pengangkut untuk sampai tujuan 

3. Pesawat, balon udara,roket 

4. Transportasi darat 

5. Transportasi darat zaman dahulu 
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LAMPIRAN IV 

DATA HASIL PENELITIAN 
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Lampiran 4.1 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan Siklus I 

Sekolah  : SDN 1 Sendangdawuhan 

Kelas/semester :IV / II 

Pokok bahasan : Perkembangan Teknologi Produksi 

Hari / tanggal  :Selasa, 01 Mei 2012 

Nama Peneliti  : Any Taufika 

Petunujuk   : Skor 1 ( jika 1 diskriptor tampak) 

     Skor 2 ( Jika 2 diskriptor tampak) 

     Skor 3 ( Jika 3 diskriptor tampak) 

     Skor 4 ( Jika 4 diskriptor tampak) 

Brilah tanda ( ) pada kolom yang tersedia di bawah ini 

No Indikator 
Penilaian Skor Jumlah 

Skor 
1 2 3 4 

1 Keterampilan membuka pembelajaran  - - √ - 3 

2 Keterampilan Bertanya - √ - - 2 

3 Ketererampilan Mengadakan Variasi - - √ - 3 

4 Keterampilan Menjelaskan - √ - - 2 

5 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok - - √ - 3 

6 Keterampilan Mengelola Kelas - √ - - 2 

7 Keterampilan Pembelajaran Perorangan - √ - - 2 

8 Keterampilan Memberi Penguatan - - √ - 3 

9 Menutup Pembelajaran - √ - - 2 

Jumlah Skor     22 

Nilai     61,11 

     

Skor Maksimal : 36 

Presentase aktivitas siswa :         Skor Perolehan 

Jumlah Indikator 

Kategori penilaian 

 85 - 100 katagori A = Sangat Baik  

 70 - 84  katagori B = Baik 

 55 - 69 katagori C = Cukup 

   50 - 54 katagori D = Kurang 

0    - 49 kategori E = sangat kurang 

Sendangdawuhan, 1 Mei 2012  

Guru Mitra 

   

 

 

             ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan Siklus II 

Sekolah  : SDN 1 Sendangdawuhan 

Kelas/semester :IV / II 

Pokok bahasan : Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Hari / tanggal  :Jum’at, 11 Mei 2012 

Nama Peneliti  : Any Taufika 

Petunujuk   : Skor 1 ( jika 1 diskriptor tampak) 

     Skor 2 ( Jika 2 diskriptor tampak) 

     Skor 3 ( Jika 3 diskriptor tampak) 

     Skor 4 ( Jika 4 diskriptor tampak) 

Brilah tanda ( ) pada kolom yang tersedia di bawah ini 

No Indikator 
Penilaian Skor Jumlah 

Skor 
1 2 3 4 

1 Keterampilan membuka pembelajaran  - - - √ 4 

2 Keterampilan Bertanya - - √ - 3 

3 Ketererampilan Mengadakan Variasi - - √ - 3 

4 Keterampilan Menjelaskan - - √ - 3 

5 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok - - √ - 3 

6 Keterampilan Mengelola Kelas - √ - - 2 

7 Keterampilan Pembelajaran Perorangan - √ - - 2 

8 Keterampilan Memberi Penguatan - - √ - 3 

9 Menutup Pembelajaran - √ - - 2 

Jumlah Skor     26 

Nilai     72,22 

     

Skor Maksimal : 36 

Presentase aktivitas siswa :         Skor Perolehan 

Jumlah Indikator 

Kategori penilaian 

 85 - 100 katagori A = Sangat Baik  

 70 - 84  katagori B = Baik 

 55 - 69 katagori C = Cukup 

   50 - 54 katagori D = Kurang 

0    - 49 kategori E = sangat kurang 

Sendangdawuhan, 11 Mei 2012  

Guru Mitra 

   

 

 

             ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001  
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Pertemuan Siklus III 

Sekolah  : SDN 1 Sendangdawuhan 

Kelas/semester :IV / II 

Pokok bahasan : Perkembangan Teknologi Transportasi 

Hari / tanggal  :Selasa, 14 Mei 2012 

Nama Peneliti  : Any Taufika 

Petunujuk   : Skor 1 ( jika 1 diskriptor tampak) 

     Skor 2 ( Jika 2 diskriptor tampak) 

     Skor 3 ( Jika 3 diskriptor tampak) 

     Skor 4 ( Jika 4 diskriptor tampak) 

Brilah tanda ( ) pada kolom yang tersedia di bawah ini 

No Indikator 
Penilaian Skor Jumlah 

Skor 
1 2 3 4 

1 Keterampilan membuka pembelajaran  - - √ - 4 

2 Keterampilan Bertanya - √ - - 3 

3 Ketererampilan Mengadakan Variasi - - √ - 4 

4 Keterampilan Menjelaskan - √ - - 3 

5 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok - - √ - 4 

6 Keterampilan Mengelola Kelas - √ - - 3 

7 Keterampilan Pembelajaran Perorangan - √ - - 3 

8 Keterampilan Memberi Penguatan - - √ - 4 

9 Menutup Pembelajaran - √ - - 4 

Jumlah Skor     32 

Nilai     88,89 

     

Skor Maksimal : 36 

Presentase aktivitas siswa :         Skor Perolehan 

Jumlah Indikator 

Kategori penilaian 

 85 - 100 katagori A = Sangat Baik  

 70 - 84  katagori B = Baik 

 55 - 69 katagori C = Cukup 

   50 - 54 katagori D = Kurang 

0    - 49 kategori E = sangat kurang 

Sendangdawuhan, 14 Mei 2012  

Guru Mitra 

   

 

 

             ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001  
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Lampiran 4.2 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pertemuan Siklus I 

 

No. Nama Siswa 
Indikator Jumlah 

Skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 David Nurdin 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 27 Cukup 

2 Ahmad Taufik 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 22 Cukup 

3 Rahmat Nurlisan 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 19 Kurang 

4 M.Rafli Yusuf A. 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 31 Baik 

5 M. Zahrizal 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 32 Baik 

6 Umi Maslikah 2 2 2 2 3 1 3 1 2 3 19 Kurang 

7 Abdul Kholik 2 3 4 4 4 2 3 2 2 3 29 Cukup 

8 Anizul Mufidatun N. 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 22 Cukup 

9 Arifatul Listiani 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 15 Kurang 

10 Arnie Maryanti 2 4 4 4 4 3 4 3 3 1 32 Baik 

11 Astrid Priyanta 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 26 Cukup 

12 Fadlur Rohman A. 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 20 Cukup 

13 Irham Maulana Y. 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 27 Cukup 

14 M. Irham Maskhabi 1 1 2 2 3 3 4 3 3 3 25 Cukup 

15 Muh. Zainur R. 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 28 Cukup 

16 Nila Afidatul Nisa 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 15 Kurang 

17 Rizky Muh. Zidan 2 4 4 4 3 2 4 3 3 4 33 Baik 

18 Rizkiyatul Afiyani 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 14 Kurang 

19 Shofiyur Rohman 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 24 Cukup 

20 Wahyu Heri Prayoga 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 21 Cukup 

21 Nadhiva Faradiba 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 33 Baik 

22 Gusnur 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 22 Cukup 

23 M. Iqbal Reza 2 1 2 4 4 2 3 2 2 2 24 Cukup 

Jumlah Skor 40 50 59 61 70 49 70 47 59 51 560  

Rata-Rata Skor 1,74 2,17 2,57 2,65 3,04 2,13 3,04 2,04 2,57 2,22 24,17  

Persentase Rata-rata Skor 60,43% 

Kriteria Cukup 

 

Skor Maksimal : 40 

Presentase aktivitas siswa :         Skor Perolehan 

Jumlah Indikator 

Kategori penilaian 

 85 - 100 katagori A = Sangat Baik  

 70 - 84  katagori B = Baik 

 55 - 69 katagori C = Cukup 

   50 - 54 katagori D = Kurang 

0    - 49 kategori E = sangat kurang 

Sendangdawuhan, 1 Mei 2012  

Guru Mitra 

 

             ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pertemuan Siklus II 

 

No. Nama Siswa 
Indikator Jumlah 

Skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 David Nurdin 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 27 Cukup 

2 Ahmad Taufik 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 26 Cukup 

3 Rahmat Nurlisan 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 26 Cukup 

4 M.Rafli Yusuf A. 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 28 Baik 

5 M. Zahrizal 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 26 Cukup 

6 Umi Maslikah 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 34 Sangat Baik 

7 Abdul Kholik 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 37 Sangat Baik 

8 Anizul Mufidatun N. 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 34 Sangat Baik 

9 Arifatul Listiani 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 22 Cukup 

10 Arnie Maryanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 Sangat Baik 

11 Astrid Priyanta 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 Sangat Baik 

12 Fadlur Rohman A. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 Sangat Baik 

13 Irham Maulana Y. 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 30 Baik 

14 M. Irham Maskhabi 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 32 Baik 

15 Muh. Zainur R. 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 35 Sangat Baik 

16 Nila Afidatul Nisa 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 20 Cukup 

17 Rizky Muh. Zidan 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 Sangat Baik 

18 Rizkiyatul Afiyani 2 2 2 2 2 1 3 4 2 1 21 Cukup 

19 Shofiyur Rohman 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 Sangat Baik 

20 Wahyu Heri Prayoga 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 28 Baik 

21 Nadhiva Faradiba 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 30 Baik 

22 Gusnur 2 2 3 3 3 2 4 2 3 4 28 Baik 

23 M. Iqbal Reza 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 26 Cukup 

Jumlah Skor 65 68 76 75 74 66 76 72 67 66   

Rata-Rata Skor 2,83 2,96 3,30 3,26 3,22 2,87 3,30 3,13 2,91 2,87 30,65  

Persentase Rata-rata Skor 76,63% 

Kriteria Baik 

 

Skor Maksimal : 40 

Presentase aktivitas siswa :         Skor Perolehan 

Jumlah Indikator 

Kategori penilaian 

 85 - 100 katagori A = Sangat Baik  

 70 - 84  katagori B = Baik 

 55 - 69 katagori C = Cukup 

   50 - 54 katagori D = Kurang 

0    - 49 kategori E = sangat kurang 

Sendangdawuhan, 11 Mei 2012  

Guru Mitra 

 

 

              ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001 

 



213 
 

213 
 

X 100 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pertemuan Siklus III 

 

No. Nama Siswa 
Indikator Jumlah 

Skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 David Nurdin 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 30 Baik 

2 Ahmad Taufik 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 29 Baik 

3 Rahmat Nurlisan 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 30 Baik 

4 M.Rafli Yusuf A. 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 35 Sangat Baik 

5 M. Zahrizal 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 33 Baik 

6 Umi Maslikah 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 33 Baik 

7 Abdul Kholik 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 Sangat Baik 

8 Anizul Mufidatun N. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 Sangat Baik 

9 Arifatul Listiani 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 24 Cukup 

10 Arnie Maryanti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 Sangat Baik 

11 Astrid Priyanta 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 Sangat Baik 

12 Fadlur Rohman A. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 Sangat Baik 

13 Irham Maulana Y. 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 35 Sangat Baik 

14 M. Irham Maskhabi 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 Sangat Baik 

15 Muh. Zainur R. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 Sangat Baik 

16 Nila Afidatul Nisa 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 24 Cukup 

17 Rizky Muh. Zidan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 Sangat Baik 

18 Rizkiyatul Afiyani 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 25 Cukup 

19 Shofiyur Rohman 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 38 Sangat Baik 

20 Wahyu Heri Prayoga 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 32 Baik 

21 Nadhiva Faradiba 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 28 Baik 

22 Gusnur 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 32 Baik 

23 M. Iqbal Reza 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 32 Baik 

Jumlah Skor 79 76 76 86 76 72 82 74 82 84   

Rata-Rata Skor 3,43 3,30 3,30 3,74 3,30 3,13 3,57 3,22 3,57 3,65 34,21  

Persentase Rata-rata Skor 85,53% 

Kriteria Sangat Baik 

 

Skor Maksimal : 40 

Presentase aktivitas siswa :         Skor Perolehan 

Jumlah Indikator 

Kategori penilaian 

 85 - 100 katagori A = Sangat Baik  

 70 - 84  katagori B = Baik 

 55 - 69 katagori C = Cukup 

   50 - 54 katagori D = Kurang 

0    - 49 kategori E = sangat kurang 

Sendandawuhan, 14 Mei 2012  

Guru Mitra 

 

 

            ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001 
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Lampiran 4.3 

Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

Siklus I 

 

No Nama Siswa Siklus I Kualifikasi 

1 David Nurdin 65 Tuntas 

2 Ahmad Taufik 70 Tuntas 

3 Rahmat Nurlisan 50 Tidak Tuntas 

4 M.Rafli Yusuf A. 75 Tuntas 

5 M. Zahrizal 65 Tuntas 

6 Umi Maslikah 70 Tuntas 

7 Abdul Kholik 80 Tuntas 

8 Anizul Mufidatun N. 50 Tidak Tuntas 

9 Arifatul Listiani 40 Tidak Tuntas 

10 Arnie Maryanti 90 Tuntas 

11 Astrid Priyanta 85 Tuntas 

12 Fadlur Rohman A. 90 Tuntas 

13 Irham Maulana Y. 75 Tuntas 

14 M. Irham Maskhabi 50 Tidak Tuntas 

15 Muh. Zainur R. 65 Tuntas 

16 Nila Afidatul Nisa 45 Tidak Tuntas 

17 Rizky Muh. Zidan 90 Tuntas 

18 Rizkiyatul Afiyani 40 Tidak Tuntas 

19 Shofiyur Rohman 55 Tidak Tuntas 

20 Wahyu Heri Prayoga 60 Tidak Tuntas 

21 Nadhiva Faradiba 85 Tuntas 

22 Gusnur 60 Tidak Tuntas 

23 M. Iqbal Reza 80 Tuntas 

Jumlah 1.535  

Tidak Tuntas Rata-rata 64,74 

Presentase Ketuntasan 60,87% 

 

Sendangdawuhan, 1 Mei 2012  

Guru Mitra 

 

 

   

               ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001 
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Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

Siklus II 

 

No Nama Siswa Siklus II Kualifikasi 

1 David Nurdin 70 Tuntas 

2 Ahmad Taufik 75 Tuntas 

3 Rahmat Nurlisan 65 Tuntas 

4 M.Rafli Yusuf A. 80 Tuntas 

5 M. Zahrizal 65 Tuntas 

6 Umi Maslikah 75 Tuntas 

7 Abdul Kholik 90 Tuntas 

8 Anizul Mufidatun N. 60 Tidak Tuntas 

9 Arifatul Listiani 50 Tidak Tuntas 

10 Arnie Maryanti 95 Tuntas 

11 Astrid Priyanta 90 Tuntas 

12 Fadlur Rohman A. 90 Tuntas 

13 Irham Maulana Y. 75 Tuntas 

14 M. Irham Maskhabi 60 Tidak Tuntas 

15 Muh. Zainur R. 70 Tuntas 

16 Nila Afidatul Nisa 50 Tidak Tuntas 

17 Rizky Muh. Zidan 95 Tuntas 

18 Rizkiyatul Afiyani 45 Tidak Tuntas 

19 Shofiyur Rohman 60 Tidak Tuntas 

20 Wahyu Heri Prayoga 65 Tuntas 

21 Nadhiva Faradiba 90 Tuntas 

22 Gusnur 65 Tuntas 

23 M. Iqbal Reza 85 Tuntas 

Jumlah 1.665  

Tidak Tuntas Rata-rata 72,39 

Presentase Ketuntasan 73,91% 

 

Sendangdawuhan, 11 Mei 2012  

Guru Mitra 

 

 

   

     

     ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001 
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Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

Siklus III 

 

 

No Nama Siswa Siklus III Kualifikasi 

1 David Nurdin 75 Tuntas 

2 Ahmad Taufik 85 Tuntas 

3 Rahmat Nurlisan 70 Tuntas 

4 M.Rafli Yusuf A. 80 Tuntas 

5 M. Zahrizal 70 Tuntas 

6 Umi Maslikah 80 Tuntas 

7 Abdul Kholik 100 Tuntas 

8 Anizul Mufidatun N. 65 Tuntas 

9 Arifatul Listiani 50 Tidak Tuntas 

10 Arnie Maryanti 100 Tuntas 

11 Astrid Priyanta 90 Tuntas 

12 Fadlur Rohman A. 90 Tuntas 

13 Irham Maulana Y. 85 Tuntas 

14 M. Irham Maskhabi 65 Tuntas 

15 Muh. Zainur R. 75 Tuntas 

16 Nila Afidatul Nisa 55 Tidak Tuntas 

17 Rizky Muh. Zidan 100 Tuntas 

18 Rizkiyatul Afiyani 50 Tidak Tuntas 

19 Shofiyur Rohman 75 Tuntas 

20 Wahyu Heri Prayoga 65 Tuntas 

21 Nadhiva Faradiba 95 Tuntas 

22 Gusnur 70 Tuntas 

23 M. Iqbal Reza 85 Tuntas 

Jumlah 1.785  

Tuntas Rata-rata 77,61 

Presentase Ketuntasan 86,96% 

 

 

 

Sendangdawuhan, 14 Mei 2012  

Guru Mitra 

 

 

   

               ( Wijiyatmi, S.Pd.SD ) 

NIP. 196601132002122001 
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LAMPIRAN V 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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FOTO SIKLUS I 

 

Siswa persiapan untuk berdo’a bersama 

 

 

Guru menyiapkan media pelajaran 
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Guru menjelaskan materi dengan media gambar 

 

 

Siswa antusias mengerjakan tugas kelompok 
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Guru membimbing siswa dalam bekerja kelompok 

 

 

 

Siswa antusias memajang hasil kerja kelompok 
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FOTO SIKLUS II 

 

Siswa memperhatikan murid yang sedang bertanya 

 

 

Guru menjelaskan materi pelajaran dengan media gambar 
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Siswa antusias menata bangku untuk mengerjakan tugas kelompok 

 

 

Guru membimbing siswa dalam bekerja kelompok 
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Siswa membacakan hasil kerja kelompok 

 

 

Siswa memasang tugas kerja kelompok 
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Selesai pembelajaran guru menyimpulkan materi pelajaran 

 

 

Siswa berdo’a untuk pulang sekolah 
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FOTO SIKLUS III 

 

 

Siswa sedang berdo’a bersama-sama dengan tertib 

 

 

Guru sedang menjelaskan materi pelajaran 
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Guru membagikan tugas kerja kelompok 

 

 

Guru berkeliling membimbing murid dalam bekerja kelompok 
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Siswa persentasi hasil kerja kelompok 

 

 

Siswa memajang hasil kerja kelompok 
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Siswa antusias mengerjakan tugas individu 

 

 

Siswa mengumpulkan tugas individu 
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LAMPIRAN VI 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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