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ABSTRAK 

Fitriati.2012. Peningkatan Pembelajaran Materi Perkembangan Teknologi 
Produksi, Komunikasi, dan Transportasi melalui Everyone Is A Teacher 
Here pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Moga. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Umi Setijowati, M.Pd. 
II: Drs. Noto Suharto, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Everyone is a teacher here; Pembelajaran IPS; Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 
 

Berdasarkan latar belakang masalah, hasil belajar IPS materi 
Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi pada siswa 
kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Moga semester 2 tahun  pelajaran 2011/2012, 
termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil 
belajar siswa pada materi tersebut hanya 6 siswa yang telah memenuhi KKM 
dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 12,77%. Hal ini dikarenakan  
guru belum menggunakan metode pembelajaran inovatif yang dapat mengaktifkan 
siswa. Berdasarkan kecenderungan tersebut, peneliti mengadakan inovasi 
pembelajaran IPS melalui penerapan metode pembelajaran everyone is a teacher 
here pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan  
hasil belajar. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Moga. Teknik pengumpulan data berupa tes, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data berupa analisis data kuantitatif dan kualitatif. Indikator 
keberhasilan mencakup nilai performansi guru minimal 71 (B), persentase 
aktivitas belajar siswa minimal 70%, dan rata-rata nilai hasil belajar memenuhi 
KKM yang ditetapkan yaitu ≥71 dengan ketuntasan belajar klasikal ≥75%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa performansi guru yang pada siklus I 
memperoleh nilai akhir sebesar 71,25 (B) meningkat menjadi 80,32 (AB). 
Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 73,68% dengan kriteria 
tinggi meningkat pada siklus II menjadi 78,31% dengan kriteria sangat tinggi. 
Selanjutnya, rata-rata nilai tes formatif siklus I sebesar 72,68 meningkat pada 
siklus II menjadi 87,13. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sebesar 74,47% 
meningkat pada siklus II menjadi 87,23%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan metode pembelajaran everyone is a teacher here dapat 
meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar IPS 
materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi pada 
siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Dalam pedahuluan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah dan pemecahan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. 
 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendidikan sangatlah 

penting bagi kehidupan manusia. Bahkan pendidikan sudah menjadi kebutuhan 

hidup manusia, karena memegang peran yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan di Indonesia 

dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang termuat 

dalam PP No. 19 tahun 2005 yaitu “menjamin mutu pendidikan nasional dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat”. Seiring dengan perkembangan di bidang pendidikan 

serta guna membantu mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, sejak
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tahun 2006 pemerintah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dan dikembangkan berdasarkan 

standar isi dan standar kompetensi. KTSP sebagai kurikulum berbasis kompetensi 

tidak semata mata meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi kompetensi secara 

utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai 

karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dalam pelaksanaannya, KTSP 

memberikan wewenang kepada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan 

kurikulum sesuai dengan lingkungan satuan pendidikan tersebut. 

Tujuan pendidikan dasar yang tercantum dalam KTSP adalah meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam KTSP terdapat 

beberapa mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa di tingkat sekolah 

dasar. Salah satunya yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Binning 

(1952) dalam Soewarso dan Susila (2010: 1) mendefinisikan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan suatu pelajaran yang berhubungan langsung 

dengan perkembangan manusia sebagai anggota dari kelompok sosial. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Barth dan Shermis (1980) dalam Soewarso dan 

Susila (2010: 3) menyatakan bahwa hal-hal yang dikaji dalam IPS yaitu 

pengetahuan, pengolahan informasi, telaah nilai, dan peran serta dalam kehidupan.  

Pendidikan IPS diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk 

mempelajari lingkungan sekitar berkaitan dengan hubungan antarmanusia, serta 
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prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-

hari. Dalam kegiatan pembelajaran IPS siswa dapat dibawa langsung ke dalam 

lingkungan alam dan masyarakat. Dengan lingkungan alam sekitar, siswa akan 

akrab dengan kondisi setempat, sehingga mengetahui makna serta manfaat ilmu 

pengetahuan sosial secara nyata. Sardjiyo, Sugandi, dan Ischak (2009: 1.29) 

menyatakan bahwa: 

dengan mempelajari sosial/masyarakat siswa secara langsung dapat 
mengamati dan mempelajari norma-norma/peraturan serta kebiasaan-
kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat tersebut sehingga 
siswa mendapat pengalaman langsung dan adanya hubungan timbal 
balik yang saling mempengaruhi antara kehidupan pribadi dan 
masyarakat.  
 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan manfaat yang diperoleh 

setelah mempelajari IPS selain mempersiapkan siswa untuk terjun ke masyarakat, 

juga membentuk siswa sebagai anggota masyarakat yang baik dengan menaati 

aturan yang berlaku dan turut pula mengembangkannya dan bermanfaat pula 

dalam mengembangkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkaitan 

dengan hal tersebut, materi pelajaran IPS yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Perkembangan Teknologi, Komunikasi, dan Transportasi. Adapun manfaat 

yang diperoleh siswa setelah mempelajari materi Perkembangan Teknologi, 

Komunikasi, dan Transportasi bukan hanya pada bidang akademik saja tetapi 

berpengaruh juga pada kehidupan sehari-hari siswa karena pada hakikatnya 

manfaat mempelajari materi tersebut yaitu dapat menambah pengetahuan siswa 

mengenai perkembangan teknologi dan cara menggunakan peralatan teknologi 

dengan baik dan benar. 
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Mengingat pentingnya manfaat yang diperoleh siswa dalam mempelajari 

IPS khususnya materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi, maka sudah semestinya pembelajaran IPS memiliki daya tarik 

tersendiri agar siswa antusias dan memiliki semangat yang tinggi dalam 

mempelajari IPS, sehingga materi yang diberikan oleh guru akan lebih mudah 

dipahami dan pembelajaran menjadi bermakna. Akan tetapi pada kenyataannya, 

pelajaran IPS kurang diminati oleh siswa. Soewarso dan Susila (2010: 41) 

berpendapat bahwa pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang kurang 

populer di kalangan siswa. Kekurangpopuleran ini menjadikan IPS sebagai ilmu 

yang kurang menarik minat dan perhatian siswa. Selain itu, siswa lebih cenderung 

tertarik pada keterampilan baca, tulis, dan hitung, karena siswa dapat mengetahui 

jawaban yang tepat dan pasti atas hasil pekerjaannya.  

Kondisi yang demikian juga terjadi pada proses pembelajaran IPS di kelas 

IV SD Negeri 01 Moga. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan 

guru kelas IV SD Negeri 01 Moga diperoleh keterangan bahwa pembelajaran IPS 

yang telah berlangsung selama ini belum menggunakan metode pembelajaran 

inovatif, melainkan masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan 

penugasan. Selain itu, di dalam pembelajaran terdapat permasalahan yang sering 

muncul yaitu aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS yang kurang terarah. 

Hal ini berdampak negatif pada hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

IPS kelas IV semester dua materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi. Masalah lain yang ditemui yaitu siswa masih kurang percaya diri 

dalam mengemukakan pendapatnya di depan kelas. 
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Berdasarkan wawancara tersebut juga diperoleh keterangan bahwa hasil 

belajar siswa Kelas IV SD Negeri 01 Moga pada mata pelajaran IPS materi 

Perkembangan Teknologi, Komunikasi, dan Transportasi masih rendah. Berikut 

ini disajikan tabel hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga tahun pelajaran 

2011/2012 pada mata pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi. 

Tabel 1.1 Hasil Belajar Siswa Kelas IV  
 

Banyak 
Siswa Jenis Kelamin Nilai yang 

Diperoleh KKM Tuntas/Tidak 
Tuntas 

6 Perempuan 71– 95 71 Tuntas 

1 Laki-laki 71 – 86 71 Tuntas 

47 L/P 40 – 64 71 Tidak tuntas 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 54 siswa terdapat 47 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yang ditentukan yakni 71. Artinya 

terdapat 77% siswa yang belum tuntas belajar pada materi Perkembangan 

Teknologi, Komunikasi, dan Transportasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa rendah. Hal ini perlu ada upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Pada uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa IPS kurang diminati oleh para 

siswa. Oleh karena itu, pelajaran IPS perlu dikemas dalam sajian yang baru 

dengan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, 

sehingga mata pelajaran IPS dapat menarik minat dan perhatian siswa. Proses 

pembelajaran IPS di SD seharusnya tidak lagi berpusat pada guru, melainkan 

harus berpusat pada siswa (student centered). Artinya, peran siswa tidak lagi 

sebagai penerima pesan atau objek pebelajar, tetapi sebagai subjek pebelajar. 
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Kreativitas guru sangat diperlukan dalam menggunakan berbagai metode 

pembelajaran yang inovatif. Salah satu metode pembelajaran yang inovatif yaitu 

metode pembelajaran everyone is a teacher here. 

Menurut Suprijono (2012: 110), penggunaan metode everyone is a teacher 

here merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas baik secara 

keseluruhan maupun individual. Metode ini memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menjadi guru bagi kawan-kawannya. Selain itu, dengan menggunakan 

metode ini siswa akan dituntut untuk aktif dalam bertanya atau menjawab 

pertanyaan, sehingga akan menumbuhkan rasa percaya diri siswa, karena siswa 

mampu menjawab pertanyaan dari temannya dan memberikan tanggapan atas 

jawaban dari temannya. 

Metode everyone is a teacher here juga dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang berbeda dan menarik. Metode tersebut belum pernah 

diterapkan oleh guru dalam pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 01 Moga. 

Dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode everyone is a teacher 

here, seluruh siswa ditugasi menulis sebuah pertanyaan pada secarik kertas dan 

menjawab pertanyaan yang tertulis pada kertas yang disediakan, sehingga akan 

muncul diskusi kelas yang menarik ketika setiap siswa mampu mengutarakan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang muncul dari temannya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berminat untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Pembelajaran Materi Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi melalui Metode Everyone Is A 

Teacher Here pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Moga.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam pembelajaran dalam 

pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 01 Moga yaitu sebagai berikut: 

(1) Minat siswa terhadap pelajaran IPS cenderung rendah. 

(2) Tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran masih kurang.  

(3) Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran masih kurang. 

(4) Rata-rata nilai hasil belajar IPS kelas IV SD Negeri 01 Moga pada 

materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi tergolong rendah 

(5) Guru belum pernah menggunakan metode pembelajaran inovatif. 

 

1.3 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah akan diuraikan rumusan masalah dan 

pemecahan masalah penelitian seperti berikut ini. 

1.3.1 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Bagaimana cara meningkatkan performansi guru melalui penerapan 

metode pembelajaran everyone is a teacher here dalam pembelajaran 

IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga? 

(2) Bagaimana cara meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui 

penerapan metode pembelajaran everyone is a teacher here dalam 
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pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Moga? 

(3) Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar melalui penerapan metode 

pembelajaran everyone is a teacher here dalam pembelajaran IPS 

materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga? 

1.3.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, pemecahan masalah dalam 

penelitian ini yaitu melalui penerapan metode pembelajaran everyone is a teacher 

here diharapkan dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas belajar siswa, 

dan  hasil belajar IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi pada kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Moga.  

 

1.4 Tujuan  Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi pada kelas IV SD Negeri 01 Moga melalui penerapan metode 

pembelajaran everyone is a teacher here. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu: 
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(1) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran IPS materi 

Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

melalui metode pembelajaran everyone is a teacher here pada siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Moga. 

(2) Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS materi 

Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

melalui metode pembelajaran everyone is a teacher here pada siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Moga. 

(3) Untuk meningkatkan hasil belajar IPS materi Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi melalui metode 

pembelajaran everyone is a teacher here pada siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Moga. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi siswa, guru, maupun 

sekolah. 

1.5.2 Bagi Siswa 

(1) Meningkatnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS materi 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi melalui metode 

pembelajaran everyone is a teacher here pada siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Moga. 
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(2) Meningkatnya hasil belajar IPS materi Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi melalui metode pembelajaran everyone 

is a teacher here pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga. 

1.5.3 Bagi Guru 

(1) Meningkatnya performansi guru dalam pembelajaran IPS materi 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi melalui metode 

pembelajaran everyone is a teacher here pada siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Moga  

(2) Membantu mengatasi rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi dengan menerapkan metode pembelajaran everyone is a 

teacher here pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga  

1.5.4 Bagi Sekolah 

(1) Sebagai masukan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran IPS 

materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi pada siswa 

kelas IV SD 01 Moga melalui metode pembelajaran everyone is a 

teacher here. 

(2) Sebagai masukan dalam penggunaan metode pembelajaran everyone 

is a teacher here, sehingga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain 

di SD Negeri 01 Moga. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam kajian pustaka akan dipaparkan mengenai kajian teori, kajian 

empiris, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan.  

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengertian 

belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, aktivitas belajar, hasil belajar, 

karakteristik siswa SD, pengertian mengajar, pengertian pembelajaran, dan 

performansi guru. Selanjutnya, membahas mengenai hakikat Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS), pembelajaran IPS materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi, manfaat mempelajari IPS materi Teknologi Produksi, Komunikasi, 

dan Transportasi, serta metode everyone is a teacher here. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Ada beberapa pengertian tentang belajar yang dikemukakan oleh para ahli 

antara lain Travers (tt) dalam Suprijono (2012: 2) yang menjelaskan bahwa 

“belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku”. Menurut Morgan 

(1986) dalam Suprijono (2012: 3), “belajar adalah perubahan perilaku yang 

bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman”. Selanjutnya Sumiati dan Asra 

(2009: 38) menjelaskan bahwa perubahan perilaku mencakup pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, sikap, kemampuan berpikir, penghargaan terhadap 

sesuatu, minat, dan sebagainya. 
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Pendapat lain dari Cubukcu (2012: 51) dalam jurnalnya mengemukakan 

bahwa “Learning is a dynamic process during which individuals make internal 

adjustment individually and develop necessary skill”. Pendapat tersebut dapat 

diartikan bahwa belajar adalah sebuah proses dinamis yang mana setiap individu 

melakukan penyesuaian diri secara internal dan mengembangkan kemampuan 

tertentu. Sejalan dengan pendapat tersebut Slameto (2010: 2) mendefinisikan 

bahwa “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Slameto 

(2010: 2-4) menambahkan ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar yaitu 

perubahan terjadi secara sadar, kontinu, dan fungsional. Perubahan dalam  belajar 

juga bersifat positif dan aktif, bukan bersifat sementara dengan kata lain 

permanen. Selain itu perubahan dalam belajar memiliki tujuan dan mencakup 

seluruh aspek tingkah laku. 

Dari beberapa pengertian belajar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya dan perubahan tingkah laku atau hasil belajar tersebut bersifat 

permanen. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Keberhasilan atau prestasi dalam belajar yang dicapai oleh siswa di 

sekolah merupakan salah satu ukuran terhadap penguasaan materi pelajaran yang 

disampaikan. Peran guru dalam menyampaikan materi pelajaran dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 
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siswa penting sekali untuk diketahui, yaitu dalam rangka membantu siswa 

mencapai hasil  belajar seoptimal mungkin. Slameto (2010: 54-72) menjelaskan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. 

adapun  faktor eksternal meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Senada dengan pendapat tersebut, Anni dkk (2007: 14) mengemukakan bahwa 

faktor yang memberikan kontribusi dalam belajar adalah faktor internal dan faktor 

eksternal siswa. 

Faktor internal yang mempengaruhi belajar seseorang meliputi kondisi 

fisik, psikis, dan kondisi sosialnya. Kesempurnaan dan kualitas kondisi internal 

yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Kondisi fisik seseorang seperti kesehatan organ tubuhnya akan berpengaruh 

terhadap kegiatan belajarnya. Misalnya siswa yang memiliki keterbatasan fisik 

dalam membedakan warna akan mengalami kesulitan dalam belajar melukis atau 

dalam menggunakan bahan-bahan berwarna. Kondisi psikis seperti kemampuan 

intelektual dan emosional seseorang juga berpengaruh terhadap kegiatan 

belajarnya. Misalnya siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akan 

mengalami kesulitan saat mempersiapkan kegiatan belajar, apalagi saat mengikuti 

proses belajar siswa kurang fokus dan antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, siswa yang sedang mengalami ketegangan emosional, 

misalnya merasa takut dengan guru, juga dapat mengalami kesulitan saat 

mempersiapkan diri memulai kegiatan belajar, karena selalu teringat perilaku guru 

yang ditakutinya. Kondisi sosial berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa 
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seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Siswa yang mengalami 

hambatan bersosialisasi akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan 

lingkungan, yang pada akhirnya mengalami hambatan belajar. Faktor-faktor 

internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar, 

dan perkembangan. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar yaitu kondisi eksternal yang 

ada di lingkungan siswa. Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan derajat 

kesulitan materi yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan 

budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil 

belajar. Saat siswa akan mempelajari materi belajar yang memiliki tingkat 

kesulitan tinggi, sementara siswa tersebut belum memiliki kemampuan internal 

yang dipersyaratkan untuk mempelajarinya, maka siswa tersebut akan mengalami 

kesulitan belajar. Agar siswa mampu mengusai materi belajar yang baru, dia harus 

memiliki kemampuan internal yang dipersyaratkan. Misalnya siswa yang belajar 

perkalian harus sudah memiliki kemampuan internal tentang penjumlahan dan 

pengurangan. Selain itu, tempat belajar yang kurang memenuhi syarat, iklim atau 

cuaca yang panas dan menyengat, serta suasana lingkungan bising akan 

mengganggu konsentrasi belajar. 

Hamalik (2008: 32) menambahkan bahwa belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh faktor kondisional yang ada. Berdasarkan  uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar pada dasarnya 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor 
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tersebut sangat berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu, penting sekali bagi guru untuk mengetahui faktor-faktor tersebut 

guna menunjang hasil belajar siswa yang seoptimal mungkin. 

2.1.3 Aktivitas Belajar 

Menurut Sardiman (2011: 100), aktivitas belajar adalah kegiatan yang 

bersifat fisik maupun mental, maksudnya aktivitas belajar siswa merupakan 

seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai 

kegiatan psikis. Keduanya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 

Senada dengan pendapat tersebut, Gie (tt) dalam Nurnawawi (2012) menyatakan 

bahwa “aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar 

yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya”. 

Dengan kata lain, aktivitas belajar yang dimaksud adalah seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Erwin (tt) 

dalam Yusfy (2011) menegaskan bahwa “pada prinsipnya belajar adalah berbuat, 

tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas”. Oleh karena itu, aktivitas merupakan 

prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar.  

Selanjutnya Dimyati (2009) dalam Nurnawawi (2012) mengemukakan 

bahwa keaktifan siswa dalam pembelajaran memiliki bentuk yang beraneka 

ragam, dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang sulit 

diamati. Kegiatan fisik yang dapat diamati di antaranya yaitu kegiatan dalam 

bentuk membaca, mendengarkan, menulis, meragakan, dan mengukur. Adapun 

contoh kegiatan psikis di antaranya yaitu seperti mengingat kembali isi materi 

pelajaran pada peremuan sebelumnya, menggunakan khasanah pengetahuan yang 
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dimiliki untuk memecahkan masalah, menyimpulkan hasil eksperimen, 

membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain, dan lainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik 

sampai kegiatan psikis dan keduanya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Hamalik (2010: 30) mengemukakan bahwa, “hasil dan bukti bahwa 

seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti”. Pendapat lain mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar 

(Rifa’i dan Anni 2009: 85). Bloom dalam Suprijono (2012: 6-7) mengemukakan 

bahwa: 

hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Domain  kognitif adalah knowledge (pengetahuan, 
ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 
contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 
menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 
merencanakan, membentuk hubungan baru), dan evaluation 
(menilai). Domain afektif meliputi receiving (sikap menerima), 
responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization 
(organisasi), dan characterization (karakterisasi). Domain 
psikomotor meliputi initiatory pre-routine, dan rountinized. 
Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, 
sosial, manajerial, dan intelektual.  

 
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mencakup 

tiga aspek yaitu aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor 

(keterampilan). Sejalan dengan pendapat tersebut, Hamalik (2010: 30) 
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menambahkan bahwa “tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Hasil 

belajar akan tampak pada setiap perubahan aspek-aspek tersebut. Adapun aspek-

aspek tersebut yaitu pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku 

bukan hanya pada salah satu aspek saja tetapi secara keseluruhan, yaitu pada 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya, hasil pembelajaran yang 

dikategorisasi oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas, tidak 

dilihat secara terpisah melainkan menyeluruh. 

2.1.5 Karakteristik Anak SD 

Sumantri dan Syaodih (2009: 2.1) mengungkapkan bahwa usia siswa di 

sekolah dasar berkisar 6-12 tahun. Pada usia ini, anak mengalami banyak 

perubahan fisik atau mental, karena pengaruh faktor intern dan ekstern yaitu 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pergaulan dengan teman sebaya. 

Karakteristik siswa sekolah dasar masih termasuk dalam tahap atau fase 

pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan setiap individu tidak hanya 

dalam satu aspek saja, tetapi dalam beberapa aspek. Havighurst (1961) dalam 

Sumantri dan Syaodih (2009: 1.21) mengemukakan bahwa “setiap tahap 

perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek-aspek, yaitu 

fisik, psikis, emosional, moral, dan sosial”. 

Menurut Piaget (tt) dalam Sumantri dan Syaodih (2009: 1.15), ada empat 

tahap proses anak sampai mampu berpikir seperti orang dewasa. Tahap pertama 

yaitu sensori motor terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, mencakup hampir 
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keseluruhan gejala yang berhubungan langsung dengan panca indera. Tahap 

kedua yaitu praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak 

berkembang sangat pesat. Lambang-lambang bahasa yang digunakan untuk 

menunjukkan suatu benda konkret bertambah pesat. Tahap yang ketiga yaitu 

tahap operasional konkret terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah 

mampu untuk berpikir secara logis. Pada tahap ini, permasalahan yang muncul 

pada anak yaitu permasalahan yang konkret. Anak akan menemui kesulitan 

apabila diberi tugas untuk mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi atau 

abstrak. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal yang terjadi pada 

usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah memiliki pola pikir seperti orang 

dewasa. Mereka mampu menerapkan cara berpikir dari berbagai permasalahan 

yang dihadapi.  

Nursidik (2007) menambahkan ada empat karakteristik anak di usia SD 

yang perlu diketahui para guru. Karakteristik pertama anak SD yaitu senang 

bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang berisi permainan terutama untuk kelas rendah. Karakteristik 

yang kedua yaitu senang bergerak, orang dewasa dapat duduk berjam-jam, 

sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. 

Selanjutnya karakteristik yang ketiga dari anak usia SD yaitu anak senang bekerja 

dalam kelompok. Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak belajar 

aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi 

aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak bergantung pada 
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lingkungan, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain 

secara sehat (sportif), dan mempelajari olahraga. Karakteristik yang keempat anak 

SD yaitu senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara 

langsung. Dengan demikian, guru hendaknya merancang metode pembelajaran 

yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat ahli yang telah disebutkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik siswa sekolah dasar yaitu masih pada tahap 

berpikir konkret. Mereka belum bisa sepenuhnya berpikir secara abstrak. Selain 

itu, karakteristik siswa usia SD yaitu masih senang bermain, bergerak, 

berkelompok, dan memperagakan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru 

harus bisa merancang pembelajaran yang menarik untuk menumbuhkan minat dan 

aktivitas belajar siswa, agar pembelajaran tidak monoton dan membosankan. 

Selain itu, guru harus bisa merancang pembelajaran yang tidak hanya berpusat 

pada guru, tetapi anak juga harus dilibatkan secara aktif. 

2.1.6 Pengertian Mengajar 

Sumiati dan Asra (2009: 23) mengemukakan bahwa ”secara tradisional 

mengajar diartikan sebagai suatu proses penyampaian pengetahuan atau 

keterampilan yang berkaitan dengan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa 

sebagaimana yang dituntut dalam penguasaan mata pelajaran tersebut”. Senada 

dengan pendapat tersebut, Hamalik (2010: 44-53) berpendapat bahwa mengajar 

dapat diartikan sebagai: 

(1) menyampaikan pengetahuan kepada siswa atau murid di sekolah; 
(2) mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga 
pendidikan sekolah; (3) usaha mengorganisasi lingkungan sehingga 
menciptakan kondisi belajar bagi siswa; (4) memberikan bimbingan 



20 
 

 
 

belajar kepada murid; (5) kegiatan mempersiapkan siswa untuk 
menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat, 
dan (6) suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan sehari-
hari 
 

Sejalan dengan pendapat di atas, Slameto (2010: 29) menyatakan bahwa, 

“mengajar ialah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman-pengalaman dan 

kecakapan kepada anak didik kita”. Selanjutnya Sumiati dan Asra (2009: 33-4) 

memaparkan prinsip-prinsip umum dalam mengajar yaitu sebagai berikut, (1) 

mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa, (2) 

pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis, (3) mengajar 

harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa, (4) kesiapan (readiness) 

dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar, (5) tujuan 

pembelajaran harus diketahui siswa, dan (6) mengajar harus mengikuti prinsip 

tentang belajar. 

Dari penjelasan tentang pengertian mengajar menurut para ahli yang telah 

dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan 

dengan siswa, sehingga terjadi proses belajar. Mengajar dapat dikatakan pula 

sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan 

belajar bagi para siswa. 

2.1.7 Pengertian Pembelajaran 

Briggs (1992) dalam Sugandi (2007: 9-10) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa, sehingga 

siswa tersebut memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Pendapat lain tentang pembelajaran menurut Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni 
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(2009: 192) menyatakan bahwa “pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa 

eksternal siswa yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar”. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, Hamalik (2010: 57) mengemukakan bahwa 

“pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran”.   

Teori belajar behavioristik dalam Sugandi (2007: 9) mendeskripsikan 

pembelajaran sebagai usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan memberikan stimulus (lingkungan) agar terjadi hubungan stimulus  

(lingkungan) dengan tingkah laku siswa. Selanjutnya Sumiati dan Asra (2009: 26-

32) menambahkan bahwa:  

dalam melaksanakan pembelajaran seorang guru sepatutnya 
berpegang pada asas-asas mengajar sebagai berikut: (1) mengajar 
sepatutnya mempertimbangkan pengalaman belajar siswa yang 
dimiliki sebelumnya, (2) proses pembelajaran dimulai jika siswa 
dalam keadaan siap untuk melakukan kegiatan belajar, (3) materi 
pembelajaran seharusnya menarik minat siswa  untuk 
mempelajarinya, (4) dalam melaksanakan pembelajaran guru 
seharusnya berupaya agar siswa termotivasi untuk melakukan 
kegiatan belajar, (5) proses pembelajaran sepatutnya memperhatikan 
perbedaan-perbedaan individual yang dimiliki oleh masing-masing 
siswa, (6) pembelajaran sepatutnya mengantarkan siswa untuk 
melakukan proses belajar secara aktif, dan (7) pelaksanaan 
pembelajaran sepatutnya berpegang pada prinsip-prinsip pencapaian 
hasil belajar secara psikologis. 
 

Dari beberapa definisi pembelajaran oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang 

saling bertukar informasi dengan tujuan membantu siswa belajar dengan cara-cara 
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yang dipilih dan digunakan untuk memfasilitasi siswa belajar, sehingga tercapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2.1.8 Performansi Guru 

Performansi berasal dari kata “performance” (Bahasa Inggris) yang 

artinya kinerja. Performansi guru dapat diartikan sebagai kinerja guru. Menurut 

Wahyudi (2012: 103), “kinerja guru adalah prestasi yang diperlihatkan dalam 

bentuk perilaku”. Rusman (2012: 50) mengutarakan bahwa “berkaitan dengan 

kinerja guru, perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran, yaitu berkaitan dengan bagaimana guru merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar”. 

Supriyadi (1999) dalam Wahyudi (2012: 104) mengemukakan bahwa “guru yang 

mempunyai kinerja baik adalah guru yang profesional dan memiliki pengetahuan 

dan kemampuan profesi”. Berkaitan dengan pendapat tersebut Kunandar (2007: 

51) menambahkan bahwa “guru profesional adalah guru yang memiliki 

kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjalankan tugas pendidikan dan 

pengajaran”. 

Senada dengan pendapat tersebut, menurut PP No. 19 Tahun 2005 pasal 28 

ayat 3 dan UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 dalam Sagala (2009: 30), 

menyatakan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Lebih lanjut Sumiati 

dan Asra (2009: 242-4) menjelaskan keempat kompetensi tersebut. Pertama 
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kompetensi pedagogik merujuk pada kemampuan guru dalam mengelola proses 

pembelajaran mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar dan pengembangan kemampuan siswa. Kemampuan pedagogik guru 

terdiri dari penguasaan karakteristik siswa, penguasaan teori belajar, 

mengembangkan kurikulum, menyelenggaraan kegiatan yang mendidik, 

pemanfaatan teknologi untuk kepentingan pendidikan, memfasilitasi 

pengembangan potensi siswa, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan siswa, melakukan penilaian proses dan hasil belajar, serta melakukan 

tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Kompetensi kedua yaitu kompetensi kepribadian. Seorang guru dalam 

mencerminkan kepribadian harus bertindak sesuai dengan norma, menampilkan 

diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa dan 

masyarakat, pribadi yang mantap, stabil, dan dewasa, arif dan berwibawa, 

menunjukkan etos kerja, tannggung jawab, rasa bangga menjadi guru, serta rasa 

percaya diri serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya 

kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi ini berkaitan dengan 

kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerjasama, bergaul, simpatik, dan 

mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kompetensi sosial guru meliputi bertindak 

objektif serta tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, empatik dan 

santun, beradaptasi di tempat bertugas dan berkomunikasi dengan komunitas 

profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau dalam bentuk lain.  

Keempat yaitu kompetensi profesional yang berkaitan dengan kemampuan 

guru dalam proses pembelajaran. Kompetensi profesional guru meliputi 
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penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan, menguasai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, mengembangkan materi pelajaran secara 

kreatif, mengembangkan keprofesionalan dengan tindakan reflektif, dan 

memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa performansi guru adalah  kinerja guru yang 

berkaitan dengan kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya yang 

berpedoman pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

2.1.9 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Astuti dkk (2009: 1) mengungkapkan bahwa “ilmu pengetahuan sosial 

lahir dari keinginan para pakar pendidikan untuk membekali para siswa supaya 

nantinya mereka mampu menghadapi dan menangani kompleksitas kehidupan di 

masyarakat yang seringkali berkembang secara tidak terduga”. Mackenzie (1975) 

dalam Sardjiyo, Sugandi, dan Ischak (2009: 1.22) mengemukakan bahwa “ilmu 

sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks 

sosialnya atau dengan kata lain semua bidang ilmu yang mempelajari manusia 

sebagai anggota masyarakat”. Senada dengan pendapat tersebut, Trianto (2010: 

171) menambahkan bahwa “IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan 

budaya”. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu 

sosial yang telah disebutkan. Pendapat lain tentang IPS menurut Nasution (1975) 

dalam Soewarso dan Susila (2010: 1), IPS merupakan suatu program pendidikan 
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yang merupakan suatu keseluruhan yang mempersoalkan manusia dalam 

lingkungan fisik maupun dalam lingkungan sosialnya, dan bahannya diambil dari 

berbagai ilmu-ilmu sosial. National Council for Social Studies (2004) dalam 

Bailey, Edward, dan Hollifield (2006: 18) memberikan definisi IPS dalam 

perspektif yang integral, seperti berikut ini: 

Social studies are the integrated study of the social sciences and 
humanities to promote civic competence. The primary purpose of 
social studies is to help young people develop the ability to make 
informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a 
culturally diverse, democratic society in an interdependent world 
 

Definisi dari National Council for Social Studies (NCSS) ini menyatakan  

bahwa ilmu sosial adalah ilmu-ilmu yang terintegrasi dari pengetahuan sosial dan 

kemanusiaan untuk mengembangkan kecakapan/kemampuan tentang 

kewarganegaraan. Tujuan utama ilmu-ilmu sosial yaitu untuk mengembangkan 

kemampuan generasi muda dalam membuat keputusan-keputusan yang beralasan 

untuk masyarakat dengan kebudayaan yang beragam dan demokratis di dunia 

yang saling bergantung.  

Secara ringkas apa yang dikaji dalam IPS, menurut Barth dan Shermis 

(1980) dalam Soewarso dan Susila (2010: 3) adalah pengetahuan, pengolahan 

informasi, telaah nilai dan keyakinan, serta peran serta dalam kehidupan. Kosasih 

(1994) dalam Trianto (2010: 173) menjelaskan bahwa: 

ilmu pengetahuan sosial juga membahas hubungan antara manusia 
dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana anak didik 
tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan 
pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan 
sekitarnya. Pendidikan IPS berusaha membantu siswa dalam 
memecahkan permasalahan yang dihadapi, sehingga akan 
menjadikannya semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial 
masyarakatnya. 
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Selanjutnya Trianto (2010: 174) mengemukakan bahwa “karakteristik 

mata pembelajaran IPS berbeda dengan disiplin ilmu lain yang bersifat 

monolitik.” Maksudnya, IPS merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu 

sosial. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya IPS 

merupakan kajian tentang manusia dan dunia sekelilingnya yaitu tentang 

hubungan antarmanusia dalam kehidupan manusia.  

IPS memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan utama IPS ialah untuk 

mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan 

yang terjadi, dan melatih ketrampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri atau masyarakat (Trianto 2010: 176). 

Dari rumusan tujuan tersebut menurut Mutakin (tt) dalam Trianto (2010: 

176-7), tujuan IPS antara lain yaitu agar siswa memiliki kesadaran dan kepedulian 

terhadap masyarakat atau lingkungannya, mengetahui dan memahami konsep 

dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial, 

mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan 

untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat, serta 

mampu membuat analisis yang kritis, dan mampu mengambil tindakan yang tepat. 

IPS juga bertujuan agar siswa mampu mengembangkan berbagai potensi, 

sehingga mampu membangun diri sendiri, memotivasi seseorang untuk bertindak 

berdasarkan moral, sebagai fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan 

tidak bersifat menghakimi, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik 
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dalam kehidupannya, dan menekankan perasaan, emosi, dan derajat penerimaan 

atau penolakan siswa terhadap materi pembelajaran IPS yang diberikan. 

Di Indonesia dalam penyusunan kurikulum IPS SD disesuaikan dengan 

kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardjiyo, 

Sugandi, dan Ischak (2009: 1.31) yang menyatakan bahwa: 

Landasan penyusunan Kurikulum IPS SD Tahun 2006 tidak lepas dari 
Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia 
dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
UUD 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa serta agar pemerintah mengusahakan  dan menyelenggarakan 
satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. 
 

Tujuan kurikuler IPS di SD menurut Sardjiyo, Sugandi, dan Ischak (2009: 

1.28), yaitu untuk membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna 

dalam di masyarakat, serta membekali anak didik dengan kemampuan 

mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun pemecahan masalah sosial yang 

terjadi dalam kehidupan di masyarakat, dan membekali anak didik dengan 

kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai 

bidang keilmuan serta bidang keahlian. Selain itu, tujuan kurikuler IPS di SD juga 

untuk membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan 

keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari 

kehidupan tersebut dan membekali anak didik dengan kemampuan 

mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

Tujuan kurikuler IPS di SD seperti yang telah disebutkan di atas dapat 

terwujud melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna. Dalam kegiatan 

pembelajaran IPS, siswa dapat dibawa langsung ke dalam lingkungan alam dan 
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masyarakat untuk mengetahui makna serta manfaat mata pelajaran IPS secara 

nyata. Menurut Sardjiyo, Sugandi, dan Ischak (2009: 1.29) ruang lingkup IPS SD 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) Manusia, tempat dan lingkungannya, (2) 

Waktu, keberlanjutan, dan perubahan, (3) Sistem sosial dan budaya, dan (4) 

Prilaku ekonomi dan kesejahteraan.  

2.1.10 Materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi 

Materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

yang digunakan dalam penelitian ini disarikan dari beberapa sumber yaitu buku 

karangan Pujiati dan Yuliati yang berjudul “Cerdas Pengetahuan Sosial 4 untuk 

Sekolah Dasar Kelas IV” dan buku karangan Radjiman dan Triyono yang berjudul 

“BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Sekolah Dasar Kelas IV.” Pembelajaran IPS 

materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

diajarkan pada siswa kelas IV semester dua. Materi pembelajaran pada penelitian 

ini difokuskan pada standar kompetensi kedua (SK 2) dan kompetensi dasar 

ketiga (KD 2.3). Standar Kompetensi kedua (SK 2) berisi tentang mengenal 

sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan propinsi. Kompetensi dasar ketiga (KD 2.3) berisi tentang 

mengenal perkembangan teknologi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. 

Teknologi merupakan ilmu yang menggali berbagai ilmu terapan. 

Teknologi juga sering dipakai untuk menyebut berbagai jenis peralatan yang 

mempermudah kehidupan manusia. (Pujiati dan Yuliati 2008: 164). 
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Menurut Pujiati dan Yuliati (2008: 165-79), perkembangan teknologi 

meliputi perkembangan teknologi produksi, perkembangan teknologi komunikasi, 

dan perkembangan teknologi transportasi. Jenis teknologi digolongkan menjadi 

dua yaitu teknologi jaman dahulu (tradisional) dan jaman sekarang (modern). 

Teknologi tradisional masih menggantungkan pada tenaga hewan, angin dan 

manusia, sedangkan teknologi modern sudah memanfaatkan tenaga mesin.  

Pujiati dan Yuliati (2008: 169) menjelaskan bahwa teknologi produksi 

merupakan alat dan cara yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang 

atau jasa. Ketika ilmu pengetahuan berkembang maka berkembang pula 

teknologi. Dengan alat yang lebih modern pekerjaan dapat diselesaikan lebih 

cepat, ringan, dan hasilnya pun lebih banyak. Perkembangan teknologi produksi 

meliputi teknologi produksi jaman dahulu dan teknologi produksi jaman sekarang.  

Teknologi produksi jaman dahulu dalam bidang pertanian untuk membajak 

sawah petani menggunakan kerbau, untuk menumbuk padi menggunakan alu dan 

lesung. Seiring berkembangnya jaman dan teknologi masyarakat mulai 

menggunakan traktor untuk membajak sawah dan mesin penggiling padi untuk 

menggiling padi. Pada bidang produksi pakaian, untuk menghasilkan pewarna 

masih menggunakan bahan-bahan alami seperti kulit pohon atau daun kemudian 

untuk menenun masih menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu. Sekarang 

mengalami perkembangan menggunakan alat tenun yang sudah memanfaatkan 

tenaga mesin. Selanjutnya di bidang bahan bangunan orang jaman dahulu 

menggunakan kapak dan alat sederhana, sekarang untuk memotong kayu lebih 

mudah dan cepat menggunakan gergaji mesin. 
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Radjiman dan Triyono (2008: 149) menjelaskan kelebihan teknologi jaman 

dahulu di antaranya dapat menampung banyak tenaga kerja, tidak menimbulkan 

pencemaran/polusi udara atau suara, karena masih menggunakan alat-alat 

sederhana dan belum bermesin, dan tidak bergantung pada peralatan. Disamping 

berbagai kelebihan yang telah dijelaskan di atas, teknologi produksi jaman dahulu 

juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya yaitu biaya yang dibutuhkan 

lebih besar, tidak bisa memproduksi dalam jumlah banyak dan waktu produksi 

yang cukup lama, karena alat-alat yang digunakan sangat sederhana dan masih 

memanfaatkan tenaga hewan dan manusia. 

Kelebihan teknologi produksi jaman sekarang yaitu biaya operasionalnya 

kecil, tenaga yang dubutuhkan lebih sedikit, dapat memenuhi pesanan dalam 

jumlah besar, dan waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Di samping berbagai 

kelebihan yang telah dijelaskan di atas, teknologi produksi jaman sekarang juga 

memiliki beberapa kekurangan diantaranya yaitu modal awal yang dibutuhkan 

sangat besar, sangat tergantung pada peralatan (mesin), dapat menimbulkan polusi 

udara (adanya asap pabrik) dan polusi suara (adanya suara mesin) serta  

membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Setiap kegiatan produksi mempunyai sistem 

yang berurutan dan berkesinambungan yang disebut alur produksi. Salah satu 

contoh alur produksi dalam bidang produksi pakaian menurut Pujiati dan Yuliati 

(2008: 170) tersaji dalam bagan berikut: 
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Bagan 2.1 Alur Proses Produksi Pakaian 

Pada bagan alur produksi pakaian di atas, langkah pertama dalam alur 

produksi pakaian yaitu kapas dipintal untuk dijadikan benang. Setelah menjadi 

benang kemudian langkah kedua benang ditenun sehingga menjadi kain, dan 

langkah yang ketiga yaitu kain dijahit untuk dijadikan pakaian. Selain bidang 

produksi, bidang komunikasi juga mengalami perkembangan. Komunikasi 

merupakan kegiatan mengirim dan menerima pesan. Komunikasi dibagi menjadi 

tiga, yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan isyarat. Di samping itu, teknologi 

komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu teknologi komunikasi jaman dahulu dan 

teknologi komunikasi jaman sekarang (Pujiati dan Yuliati 2008: 175-8). 

Ketika teknologi belum berkembang seperti sekarang, orang kesulitan 

berkomunikasi secara lisan dengan orang yang jaraknya jauh. Untuk 

berkomunikasi harus bertemu. Namun kini sangat mudah melakukan komunikasi 

lisan meskipun jaraknya berjauhan dengan menggunakan telepon. Kemudian 

dengan kemajuan teknologi semakin banyak tercipta alat-alat komunikasi yang 

canggih seperti radio, televisi, dan internet. Bahkan sekarang dengan teknologi 
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satelit, komunikasi jarak jauh dapat dilakukan tanpa kabel yaitu dengan alat yang 

dinamakan telepon seluler atau handphone (HP). 

Selain komunikasi secara lisan, orang juga melakukan komunikasi secara 

tertulis. Komunikasi tertulis melalui surat dari dulu sampai sekarang masih 

dilakukan orang. Sebelum ditemukan kertas, orang menulis surat pada daun, 

pelepah pohon atau kulit batang. Seiring dengan berkembangnya jaman, 

masyarakat sekarang menulis di atas kertas dengan cara tulis tangan atau diketik. 

Teknologi komunikasi tertulis juga mengalami kemajuan, selain meggunakan 

kertas untuk menulis surat kita dapat menggunakan faksimile, e-mail, internet, dan 

SMS. Selain komunikasi tertulis, orang juga melakukan komunikasi dengan 

isyarat. Masyarakat jaman dahulu melakukan komunikasi isyarat menggunakan 

kentongan, bedug, lonceng, atau asap. Masyarakat jaman sekarang juga masih 

menggunakan alat-alat tersebut. Namun penggunaannya ditambah dengan alat 

pengeras suara. Sekarang juga banyak digunakan sirine, alarm, dan lampu sebagai 

alat komunikasi isyarat. 

Radjiman dan Triyono (2008: 149) menjelaskan kelebihan teknologi 

komunikasi jaman dahulu yaitu harganya murah, alat yang digunakan sederhana, 

jika rusak mudah diperbaiki, tidak bergantung pada alat, dan tidak berdampak 

negatif pada kesehatan. Di samping berbagai kelebihan yang telah dijelaskan di 

atas, teknologi komunikasi jaman dahulu juga memiliki beberapa kekurangan 

yaitu jangkauannya terbatas dan susah dibawa kemana-mana. Selanjutnya 

kelebihan teknologi komunikasi jaman sekarang yaitu alatnya modern dan 

canggih, jangkauannya luas, praktis, dan dapat dibawa kemana-mana, sedangkan 
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kelemahan alat komunikasi jaman sekarang yaitu harganya relatif mahal, sangat 

bergantung pada alat atau onderdil, jika rusak sulit diperbaiki, karena butuh 

tenaga ahli dan bisa mengganggu kesehatan jika digunakan terlalu sering. 

Perkembangan teknologi juga terjadi pada bidang transportasi. Pujiati dan 

Yuliati (2008: 179) menjelaskan bahwa “transportasi adalah kegiatan 

memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain”. Sejak 

dahulu orang sudah mengenal alat transportasi walaupun sangat sederhana. 

Mereka menggunakan tenaga hewan bahkan tenaga manusia sebagai alat 

transportasi. Dengan berkembanganya ilmu pengetahuan teknologi transportasi, 

sekarang telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan 

pemanfaatan tenaga mesin dan peralatan yang sangat canggih. 

Secara garis besar alat transportasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu 

transportasi darat, air, dan udara. Transportasi darat jaman dahulu masih 

memanfaatkan tenaga hewan contohnya kuda dan delman. Kemudian alat 

transportasi berkembang dengan memanfaatkan tenaga mesin seperti sepeda 

motor, mobil, kereta api, bus, dan sebagainya. Alat transportasi air jaman dahulu 

memanfaatkan tenaga manusia dan angin. Contohnya perahu layar, perahu 

dayung, dan perahu rakit. Seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, 

masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat 

transportasi air. Selain alat transportasi darat dan air, ada juga alat transportasi 

udara. Alat transportasi udara jaman dahulu contohnya balon udara. Seiring 

dengan berkembangnya jaman, muncul alat transportasi udara yang sudah 

memanfaatkan teknologi canggih contohnya pesawat terbang dan helikopter. 
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Radjiman dan Triyono (2008: 157) menjelaskan kelebihan teknologi 

transportasi jaman dahulu yaitu biayanya murah, bahan yang digunakan mudah 

didapat, aman dipergunakan, dan dapat dijadikan koleksi. Di samping berbagai 

kelebihan yang telah dijelaskan di atas, teknologi transportasi jaman dahulu juga 

memiliki beberapa kekurangan yaitu mudah rusak, jalannya lambat, dan tidak 

banyak diminati. Selanjutnya kelebihan alat transportasi jaman sekarang yaitu 

diminati banyak orang, nyaman digunakan, praktis, dan waktunya lebih cepat 

dalam mencapai tempat tujuan, sedangkan kelemahan alat transportasi jaman 

sekarang yaitu  harganya mahal, bergantung pada mesin, sehingga apabila rusak 

butuh teaga ahli untuk memperbaikinya, dan pembuatannya sulit karena 

menggunakan teknologi canggih. Selain itu, menimbulkan polusi baik udara 

maupun air, sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia. 

2.1.11 Manfaat Memperlajari IPS Materi Teknologi Produksi, Komunikasi, 

dan Transportasi 

Manfaat yang diperoleh siswa setelah mempelajari IPS materi Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Selain itu, siswa dapat 

menjelaskan kelemahan dan kelebihan masing-masing jenis teknologi tersebut. 

Siswa juga dapat membandingkan antara teknologi yang satu dan yang lain. 

Materi tersebut juga bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti siswa lebih dapat berhati-hati dan cermat dalam menggunakan peralatan  

teknologi tertentu dengan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan 

dari penggunaan alat teknologi tersebut. Selain itu, siswa juga dapat mengetahui 
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bagaimana cara menggunakan peralatan teknologi yang sudah dipraktikkan dalam 

pembelajaran dengan benar, seperti laptop, telepon, dan handphone.  

Manfaat yang diperoleh siswa bukan hanya pada bidang akademik saja, 

tetapi berpengaruh juga pada kehidupan sehari-hari siswa, karena pada dasarnya 

manfaat mempelajari materi tersebut yaitu dapat menambah pengetahuan siswa 

mengenai perkembangan teknologi dan cara menggunakan peralatan teknologi 

dengan baik dan benar. 

2.1.12 Metode Everyone Is A Teacher Here 

Istilah everyone is a teacher here berasal dari bahasa Inggris yang berarti 

setiap orang adalah guru. Jadi everyone is teacher here adalah suatu metode yang 

memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk bertindak sebagai “pengajar” 

terhadap siswa lain. Dalam proses belajar mengajar, tidak harus semua dari guru 

atau siswa hanya duduk dan mendengarkan ceramah dari guru, tetapi siswa bisa 

saling mengajar siswa lainnya. Metode ini merupakan metode yang mudah bagi 

guru untuk memperoleh partisipasi kelas dan tanggung jawab individual. 

Tujuan penerapan metode ini yaitu membiasakan siswa untuk belajar aktif 

secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, percaya diri, dan tidak 

takut salah. Jadi, metode ini menuntut siswa untuk aktif khususnya dalam 

membuat pertanyaan dan memberikan jawaban, sehingga dalam pembelajaran 

siswa akan fokus pada penjelasan guru. Suprijono (2012: 110) menyatakan bahwa 

“penggunaan metode ini merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan 

partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individual.” Metode ini memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menjadi guru bagi kawan-kawannya. 
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Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode everyone is 

a teacher here menurut Suprijono (2012: 110-11) yaitu pertama guru membagikan 

secarik kertas/kartu indeks kepada seluruh siswa, kemudian langkah kedua yaitu 

setiap siswa ditugasi untuk menuliskan satu pertanyaan mengenai materi 

pembelajaran yang sedang dipelajari di kelas. Langkah ketiga guru 

mengumpulkan kertas tersebut dan diacak, selanjutnya guru membagikan kertas 

tersebut kepada setiap siswa. Pastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal 

yang ditulis sendiri. Selanjutnya langkah keempat guru menugasi siswa untuk 

membaca dalam hati pertanyaan pada kertas tersebut dan memikirkan 

jawabannya. Pada langkah kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membacakan pertanyaan tersebut dan menjawabnya dengan sukarela. 

Setelah jawaban diberikan, selanjutnya langkah keenam yaitu guru menugasi 

siswa lain untuk menambahkan atau menanggapi jawaban. Kemudian dilanjutkan 

dengan sukarelawan berikutnya. 

Pendapat lain tentang langkah-langkah penerapan metode everyone is a 

teacher here menurut Saminanto (2012: 12), yang pertama yaitu guru 

membagikan kertas kemudian menyuruh siswa untuk menuliskan sebuah 

pertanyaan tentang materi pokok yang dipelajari. Langkah kedua guru 

mengumpulkan kertas-kertas tersebut kemudian kertas tersebut dikocok dan 

dibagikan kembali oleh guru secara acak kepada masing-masing siswa dan 

diusahakan pertanyaan tidak kembali pada yang membuatnya. Kemudian langkah 

keiga guru menugasi siswa untuk mengerjakan soal yang ia dapatkan. Selanjutnya 

langkah keempat guru memberikan kesempatan kepada sukarelawan untuk 
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membacakan pertanyaan dan jawabannya. Pada langkah kelima guru meminta 

kepada siswa lain untuk memberikan tanggapan atau melengkapi jawaban. 

Kemudian langkah keenam guru dapat mengembangkan diskusi secara lebih 

lanjut dengan cara menyuruh siswa bergantian membacakan pertanyaan sesuai 

waktu yang tersedia. Langkah yang ketujuh atau terakhir yaitu guru membuat 

klarifikasi dan tindak lanjut. 

Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi dengan metode pembelajaran everyone is a teacher here yaitu 

pertama guru membagikan kertas kepada setiap siswa dan meminta mereka untuk 

menuliskan sebuah pertanyaaan tentang materi pokok yang sedang dipelajari yaitu 

materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi. 

Contohnya yaitu: “apakah pengertian dari teknologi?”. Kemudian langkah kedua 

guru mengumpulkan kertas-kertas tersebut kemudian kertas tersebut dikocok dan 

dibagikan kembali secara acak kepada masing-masing siswa dan diusahakan 

siswa tidak mendapat pertanyaan yang ditulis sendiri. Selanjutnya langkah ketiga 

guru menugasi siswa membaca dan memahami pertanyaan sambil memikirkan 

jawabannya. 

 Langkah keempat yaitu guru mengundang sukarelawan untuk 

membacakan pertanyaan. Kemudian langkah kelima guru menugasi siswa tersebut 

untuk memberikan respons (jawaban/penjelasan) atas pertanyaan atau 

permasalahan tersebut, kemudian menyuruh teman sekelasnya untuk memberi 

pendapat atau melengkapi jawabannya. Selanjutnya langkah keenam yaitu guru 
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memberikan apresiasi berupa pujian atau penguatan terhadap setiap 

jawaban/tanggapan siswa agar siswa termotivasi dan tidak takut salah. 

Selanjutnya guru dapat mengembangkan diskusi lebih lanjut dengan cara siswa 

bergantian membacakan pertanyaan di tangan masing-masing sesuai waktu yang 

tersedia. Kemudian langkah yang terakhir guru memberikan klarifikasi, penilaian, 

dan tindak lanjut. 

Dengan demikian, melalui metode everyone is a teacher here diharapkan 

setiap siswa berani mengemukakan pendapat dengan cara menjawab pertanyaan 

yang ditulis temannya dan menyatakannya di depan kelas. Selain itu, masing-

masing siswa berani menyatakan kesalahan atau menyanggah jawaban dari 

kelompok lain berdasarkan materi yang sedang dipelajari dan terlatih dalam 

menyimpulkan masalah. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian mengenai metode pembelajaran everyone is a teacher 

here yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian karya 

Fricelia dan Nurwanti. Hasil penelitian Fricelia (2011) yang berjudul 

“Implementasi Metode Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS 2 SMAN 10 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. Dari data hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa pada siklus I dengan menggunakan metode pembelajaran 

everyone is a teacher here mengalami peningkatan hasil belajar siswa dengan 

nilai rata-rata tes awal sebesar 5,75 meningkat sebesar 1,67. Hal ini dapat dilihat 
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pada perolehan nilai rata-rata tes akhir sebesar 7,42. Pada siklus II, metode 

pembelajaran everyone is a teacher here dikolaborasikan dengan modul dengan 

tujuan memberikan siswa bahan bacaan baru. Pada siklus ini, hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai tes awal 5,89 dan tes akhir 8,28 

atau mengalami peningkatan sebesar 2,39. Pada siklus III, metode pembelajaran 

everyone is a teacher here dikolaborasikan dengan guided teaching (Panduan 

Mengajar) dan mengalami peningkatan prestasi dengan rata-rata nilai tes awal 

5,60 dan tes akhir 8,96 atau mengalami peningkatan sebesar 3,35.   

Hasil penelitian lainnya yaitu karya Nurwati (2012) yang berjudul 

“Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Metode Everyone Is A Teacher 

Here untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Energi Alternatif Siswa Kelas IV 

SD Negeri 03 Karangmojo Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif metode 

everyone is a teacher here dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap pembelajaran IPA materi pokok Konsep Energi Alternatif pada 

siswa kelas IV SD Negeri 03 Karangmojo tahun ajaran 2011/2012. Hal ini 

terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan persentase ketuntasan 

klasikal sebesar 18,18%, siklus I sebesar 77,27%, siklus II sebesar 81,81%, dan 

siklus III meningkat menjadi 90,90%. Selain itu, performansi guru dan aktivitas 

belajar siswa juga meningkat. Terbukti dari hasil performansi guru yang terus 

meningkat, yaitu dari 2,94 ke 3,49, dan selanjutnya meningkat menjadi 3,66. 

Selain itu, aktivitas belajar siswa awalnya sebesar 2,83 kemudian meningkat 

sebesar 3,42,   dan meningkat lagi menjadi 3,61.  
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Berdasarkan hasil dari kedua penelitian di atas, dapat diketahui bahwa 

metode pembelajaran everyone is a teacher here efektif untuk diterapkan dalam 

pembelajaran dan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Mengacu 

pada penelitian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

pembelajaran everyone is a teacher here untuk meningkatkan proses dan hasil 

belajar IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam pembelajaran IPS di SD Negeri 01 Moga, guru belum pernah 

menggunakan metode everyone is a teacher here dan pembelajaran masih 

berpusat pada guru. Hal ini membuat suasana pembelajaran menjadi monoton dan 

cenderung membosankan, sehingga siswa kurang fokus pada materi yang 

disampaikan oleh guru, yang mengakibatkan siswa kurang memahami materi 

yang telah dijelaskan oleh guru dan hasil belajar siswa yang rendah. Selain itu, 

siswa masih kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya di depan 

kelas. Siswa cenderung malu bertanya dan pasif dalam pembelajaran di kelas. 

Dengan menggunakan metode everyone is a teacher here pada pembelajaran IPS 

di SD, diharapkan dapat meningkatkan performansi guru, aktivitas, dan hasil 

belajar siswa. Dalam penerapan metode ini, siswa dituntut untuk ikut serta 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.  

Setiap siswa ditugasi untuk menulis pertanyaan pada kertas kemudian 

kertas tersebut dikumpulkan dan dikocok untuk dibagikan secara acak. Tugas 
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siswa yaitu menjawab pertanyaan dari temannya sehingga dalam pembelajaran 

akan muncul diskusi yang akan meningkatkan aktivitas belajar siswa ketika salah 

satu siswa membacakan pertanyaan dan menjawabnya, sementara siswa yang lain 

memberikan pendapat atau menambahkan atas jawaban yang telah diberikan oleh 

temannya.  

Dengan demikian, siswa akan fokus pada pembelajaran dan tidak malu 

dalam bertanya atau mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Pada akhirnya  

hal tersebut dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Secara visual, 

kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada bagan 2.2 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 
Bagan  2.2. Bagan Kerangka Berpikir dalam PTK 

Kondisi 
Akhir 

Performansi  guru 
meningkat 

Aktivitas dan hasil 
belajar siswa 
meningkat  

Kondisi  Awal 

Tindakan Melakukan PTK 
dengan 
menggunakan 
Metode Everyone Is 
A Teacher Here 
 

Guru belum 
menggunakan 
metode 
Everyone Is A 
Teacher Here 
dan  
pembelajaran 
masih berpusat 
pada guru 

- Siswa kurang fokus 
pada materi yang 
disampaikan oleh 
guru yang 
mengakibatkan siswa
kurang memahami 
materi dan hasil 
belajar siswa yang 
rendah 

- Siswa kurang 
percaya diri dalam 
mengemukakan 
pendapatnya di depan
kelas  
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: "Penggunaan metode pembelajaran everyone is a teacher here dapat 

meningkatkan pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi pada kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Moga 

Pemalang”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai rancangan penelitian, perencanaan 

tahap penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, data dan teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta indikator keberhasilan. 

3.1 Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan PTK kolaboratif, dimana peneliti 

bekerjasama (berkolaborasi) dengan Turniari Sri Wahyu R, guru kelas IV SD 

Negeri 01 Moga dalam melaksanakan PTK. PTK kolaboratif dilakukan secara 

berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati 

proses jalannya tindakan. Pihak yang melakukan tindakan adalah guru sendiri, 

sedangkan yang melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan 

adalah peneliti. Kolaborasi juga dapat dilakukan oleh dua orang guru dengan cara 

bergantian. Ketika ia sedang mengajar, ia adalah seorang guru, ketika sedang 

mengamati, ia adalah seorang peneliti (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi 2009: 

17). 

Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2009: 63) menambahkan bahwa 

kerjasama (kolaborasi) antara guru dan peneliti sangat penting dalam menggali 

dan mengkaji permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kedudukan peneliti setara 

dengan guru, maksudnya keduanya mempunyai peran dan tanggung jawab yang 

sama serta saling membutuhkan dalam mencapai tujuan 
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Penelitian ini terdiri dari minimal 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 

pertemuan, setiap pertemuan digunakan untuk proses pembelajaran IPS materi 

Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi dengan 

menerapkan metode everyone is a teacher here dengan alokasi waktu setiap 

pertemuan 3x35 menit (3 JP) dan pada setiap akhir siklus diadakan tes formatif. 

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti menyelenggarakan tes awal untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa. Setelah tindakan, peneliti 

menyelenggarakan tes akhir untuk mengetahui kemajuan yang dicapai siswa di 

akhir program pembelajaran. Menurut Supardi dan Suhardjono (2011: 88), ada 

empat tahap dalam siklus penelitian tindakan kelas yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

3.1.1 Perencanaan 

Supardi dan Suhardjono (2011: 89) mengemukakan bahwa “tahapan ini 

merupakan tahapan menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut akan 

dilakukan”. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan tindakan yaitu 

menyusun rancangan sesuai dengan identifikasi masalah dan alternatif pemecahan 

masalah. Pada penelitian ini, rancangan yang disusun mengacu pada metode 

pembelajaran everyone is a teacher here. Selanjutnya, peneliti merancang 

tindakan yang dilakukan dalam penelitian meliputi mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, membuat soal tes awal, tes formatif, tes akhir, kisi-

kisi, media, menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa, lembar 

pengamatan pelaksanaan metode, serta lembar pengamatan performansi guru 
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menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) I dan II. APKG I 

merupakan lembar penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

APKG II merupakan lembar penilaian pelaksanaan pembelajaran. 

3.1.2 Pelaksanaan 

Menurut Supardi dan Suhardjono (2011: 91), tahap ini merupakan 

penerapan dari isi rancangan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, guru dan  

peneliti melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah 

disiapkan. Pada tahap ini, guru menerapkan metode pembelajaran everyone is a 

teacher here pada materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi. Sebelum penerapan metode tersebut (prasiklus), peneliti 

melaksanakan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian 

setelah pelaksanaan tindakan diadakan tes akhir untuk mengetahui kemampuan 

siswa setelah dilakukan tindakan. 

3.1.3 Pengamatan 

Menurut Supardi dan Suhardjono (2011: 104), tahap ini dilaksanakan 

bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Dengan kata lain pengamatan (observasi) 

dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini yaitu melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal yang diperlukan dan 

terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Dalam penelitian ini, kegiatan 

pengamatan difokuskan pada aktivitas belajar siswa dan performansi guru dalam 

proses pembelajaran. Pengumpulan data ini dilakukan oleh observer dengan 

menggunakan lembar observasi. 
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3.1.4 Refleksi 

Supardi dan Suhardjono (2011: 107) menyatakan bahwa “tahapan ini  

bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan 

berdasarkan data yang telah diperoleh kemudian melakukan evaluasi untuk 

menyempurnakan/memperbaiki tindakan berikutnya”. Tahap ini merupakan 

kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Pada tahap ini, 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peneliti yaitu mengevaluasi dan 

menganalisis hasil observasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Selain itu, kekurangan yang diperoleh dari hasil refleksi 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki siklus berikutnya.  

Berikut ini bagan alur penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Arikunto, 

Suhardjono, dan Supardi (2009: 16). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Bagan 3.1. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi 
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Pada subbab perencanaan tahap penelitian akan dibahas mengenai 

perencanaan siklus I dan II. 

3.2.1 Siklus I 

Pada siklus I terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. 

3.2.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan kegiatan yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPS materi Teknologi Produksi dan Komunikasi melalui 

metode pembelajaran everyone is a teacher here. Kegiatan yang dilakukan dalam 

perencanaan siklus I yaitu: 

(1) Menyusun skenario pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang berisi langkah-langkah kegiatan dalam 

pembelajaran IPS materi Teknologi Produksi dan Komunikasi melalui 

metode pembelajaran everyone is a teacher here. 

(2) Membuat media pembelajaran berupa gambar-gambar teknologi 

produksi dan komunikasi dalam bentuk power point, membuat lembar 

kerja siswa, soal tes formatif, tes awal, dan tes akhir beserta kisi-kisi 

dan kunci jawabannya.  

(3) Mempersiapkan alat penilaian performansi guru APKG I dan II. 

Untuk mengukur aktivitas belajar siswa disusun lembar observasi 

aktivitas siswa.  

(4) Melaksanakan tes awal. 
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3.2.1.2 Pelaksanaan  

Pelaksanaan merupakan penerapan dari isi rancangan pembelajaran yang 

telah disusun. Pada tahap ini, tindakan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan 

siklus I sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan media pembelajaran materi Teknologi Produksi dan 

Komunikasi dan instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar 

observasi aktivitas belajar siswa, performansi guru, dan 

keterlaksanaan metode pembelajaran everyone is a teacher here. 

(2) Pengondisian siswa, guru membuka pelajaran dengan salam, 

melakukan presensi, memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan pemaparan materi. 

(3) Menjelaskan submateri Teknologi Produksi dan Komunikasi dengan 

memanfaatkan media presentasi power point dengan bantuan LCD 

dan laptop.  

(4) Melaksanakan pembelajaran menggunakan metode everyone is a 

teacher here. 

(5) Pembagian kelompok siswa untuk mengerjakan LKS yang diberikan 

oleh guru dan laporan hasil diskusi tiap kelompok. 

(6) Konfirmasi dari guru atas hasil presentasi perwakilan kelompok siswa 

untuk membetulkan kesalahpahaman pada siswa. 

(7) Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran IPS materi Teknologi 

Produksi dan Komunikasi. 
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(8) Pada setiap akhir pembelajaran, guru melaksanakan evaluasi 

pembelajaran. 

(9) Pemberian tindak lanjut yaitu remidi bagi siswa yang belum tuntas 

dan pengayaan bagi siswa yang tuntas. 

(10) Menutup pelajaran dengan salam. 

(11) Pada akhir siklus I, siswa mengerjakan soal tes formatif I. 

3.2.1.3 Pengamatan 

Peneliti melakukan kegiatan observasi sesuai dengan pedoman observasi 

terhadap aktivitas siswa dan performansi guru dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Kegiatan pengamatan yang dilakukan yaitu : 

(1) Mengamati aktivitas belajar siswa selama pembelajaran dengan 

penerapan metode everyone is a teacher here pada mata pelajaran IPS 

materi Teknologi Produksi dan Komunikasi. 

(2) Mengamati performansi guru meliputi penguasaan materi, penguasaan 

dalam menerapkan metode pembelajaran everyone is a teacher here, 

dan pengelolaan kelas dalam membelajarkan IPS materi Teknologi 

Produksi dan Komunikasi. 

(3) Mengamati langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan metode 

pembelajaran everyone is a teacher here. 

3.2.1.4 Refleksi 

 Refleksi dilakukan oleh guru untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan pada siklus I. Pada tahap refleksi, peneliti melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 
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(1) Menganalisis hasil belajar siswa yaitu dengan menghitung nilai tes 

formatif, rata-rata nilai tes formatif, dan ketuntasan belajar klasikal 

mata pelajaran IPS materi Teknologi Produksi dan Komunikasi 

melalui metode pembelajaran everyone is a teacher here. 

(2) Menganalisis hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru selama pembelajaran IPS materi Teknologi Produksi 

dan Komunikasi melalui metode pembelajaran everyone is a teacher 

here, 

(3) Merancang tindakan baru untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi 

pada siklus I dan atau untuk meningkatkan pembelajaran pada siklus 

II. 

3.2.2 Siklus II 

Perencanaan siklus II meliputi empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

3.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II merupakan 

penyempurnaan dari perencanaan siklus I. Peneliti melakukan perencanaan siklus 

II dengan mempersiapkan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran IPS 

materi Teknologi Transportasi dan Menceritakan Menceritakan Pengalaman 

Menggunakan Peralatan Teknologi melalui metode pembelajaran everyone is a 

teacher here berdasarkan hasil refleksi siklus I. Kegiatan yang dilakukan dalam 

perencanaan siklus II yaitu: 
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(1) Menyusun skenario pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang berisi langkah-langkah kegiatan dalam 

pembelajaran IPS materi Teknologi Transportasi dan Menceritakan 

Pengalaman Menggunakan Peralatan Teknologi melalui metode 

pembelajaran everyone is a teacher here berdasarkan refleksi siklus I. 

(2) Menbuat media pembelajaran berupa gambar-gambar teknologi 

transportasi dan macam-macam peralatan teknologi dalam bentuk 

power point, lembar kerja siswa, dan soal tes formatif beserta kisi-kisi 

dan kunci jawabannya. Penyusunan perangkat pembelajaran ini 

mempertimbangkan hasil refleksi pada siklus I. 

(3) Mempersiapkan penilaian performansi guru berupa APKG I dan II. 

Untuk mengukur aktivitas belajar siswa disusun lembar observasi 

aktivitas siswa.  

3.2.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan penerapan dari isi rancangan pembelajaran yang 

telah disusun. Pada tahap ini, tindakan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan 

siklus II sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan media pembelajaran materi Teknologi Transportasi 

dan Menceritakan Pengalaman Menggunakan Peralatan Teknologi dan 

instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar observasi 

aktivitas belajar siswa, performansi guru, serta keterlaksanaan metode 

pembelajaran everyone is a teacher here. 
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(2) Pengondisian siswa, guru membuka pelajaran dengan salam, presensi, 

memberikan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 

pemaparan materi. 

(3) Menjelaskan materi Teknologi Transportasi dan Menceritakan 

Menceritakan Pengalaman Menggunakan Peralatan Teknologi dengan 

memanfaatkan media presentasi power point dengan bantuan LCD 

dan laptop.  

(4) Melaksanakan pembelajaran menggunakan metode Everyone Is A 

Teacher Here. 

(5) Pembagian kelompok siswa untuk mengerjakan LKS yang diberikan 

oleh guru dan laporan hasil diskusi tiap kelompok. 

(6) Konfirmasi dari guru atas hasil presentasi perwakilan kelompok siswa 

untuk membetulkan kesalahpahaman pada siswa. 

(7) Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran IPS materi Teknologi 

Transportasi dan Menceritakan Pengalaman Menggunakan Peralatan 

Teknologi. 

(8) Pada setiap akhir pembelajaran, guru melaksanakan evaluasi 

pembelajaran. 

(12) Pemberian tindak lanjut yaitu remidi bagi siswa yang belum tuntas 

dan pengayaan bagi siswa yang tuntas. 

(13) Menutup pelajaran dengan salam. 

(14) Pada akhir siklus II, siswa mengerjakan soal tes formatif II. 

(15) Melaksanakan tes akhir 
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3.2.2.3 Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan sesuai dengan pedoman observasi 

terhadap aktivitas siswa dan performansi guru dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Pada siklus II kegiatan pengamatan yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Mengamati aktivitas belajar siswa selama pembelajaran dengan 

penerapan metode everyone is a teacher here pada mata pelajaran IPS 

materi Teknologi Transportasi dan Menceritakan Menceritakan 

Pengalaman Menggunakan Peralatan Teknologi, 

(2) Mengamati performansi guru meliputi penguasaan materi, penguasaan 

dalam menerapkan metode pembelajaran everyone is a teacher here, 

dan pengelolaan kelas dalam membelajarkan IPS materi Teknologi 

Transportasi dan Menceritakan Menceritakan Pengalaman 

Menggunakan Peralatan Teknologi. 

(3) Mengamati langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan metode 

pembelajaran everyone is a teacher here. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan oleh guru untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan yang 

dilakukan pada siklus II. Pada tahap refleksi, peneliti melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

(1) Menganalisis hasil belajar siswa yaitu dengan menghitung nilai tes 

formatif, rata-rata nilai tes formatif, dan ketuntasan belajar klasikal 
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mata pelajaran IPS materi Teknologi Produksi dan Komunikasi 

melalui metode pembelajaran everyone is a teacher here. 

(2) Menganalisis hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru selama pembelajaran IPS materi Teknologi 

Transportasi dan Menceritakan Menceritakan Pengalaman 

Menggunakan Peralatan Teknologi melalui metode pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here. 

(3) Menyimpulkan apakah hipotesis tindakan telah tercapai atau belum. 

Jika performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa 

sesuai atau melampaui indikator keberhasilan, maka penerapan 

metode pembelajaran everyone is a teacher here dapat dikatakan 

efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV 

pada materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi di SD Negeri 01 Moga. Sebaliknya jika indikator 

keberhasilan tidak tercapai, maka akan diperbaiki pada siklus 

berikutnya. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga tahun 

pelajaran 2012/2013 jumlah siswa 47 siswa yang terdiri dari 25 siswa laki-laki 

dan 22 siswa perempuan. Karakteristik siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga yaitu 

mempunyai daya tangkap yang cukup baik, namun cenderung tidak tertib dalam 

kelas.   
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3.4 Tempat Penelitian 

PTK ini dilakukan di SD Negeri 01 Moga, Desa Moga, Kecamatan Moga 

Kabupaten Pemalang. Sekolah ini berlokasi di daerah pedesaan yang masih asri. 

Tepat di sebelah timur terdapat sungai dan ±100 meter di sebelah timur tempat 

penelitian terdapat Kantor Kepala Desa Moga, sedangkan di sebelah selatan, utara 

dan barat tempat penelitian merupakan areal persawahan sehingga suasana 

disekitar tempat penelitian masih tergolong asri dengan udara yang sejuk. 

 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam subbab ini akan dibahas tentang jenis data, sumber data, dan  teknik 

pengumpulan data. 

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. 

3.5.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa nilai hasil belajar siswa yang 

diperoleh melalui tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif 

siswa. Tes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga macam yaitu tes 

kemampuan awal (tes awal) yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan tindakan 

siklus I, tes formatif yang dilaksanakan pada akhir setiap pertemuan siklus I dan 

II, dan tes akhir yang dilaksanakan setelah akhir program yaitu setelah 

pelaksanaan tindakan siklus II. 

3.5.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif yang akan dikumpulkan berupa data hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa selama pembelajaran dengan metode 
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pembelajaran everyone is a teacher here dan hasil pengamatan terhadap 

performasi guru dalam menerapkan pembelajaran IPS materi Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi dengan metode pembelajaran everyone is a teacher 

here. 

3.5.2 Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini yaitu segala 

sesuatu yang menunjuk pada asal data diperoleh. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

3.5.2.1 Siswa 

Siswa yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 

IV SD Negeri 01 Moga tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 47 siswa terdiri dari 

25 siswa laki-laki dan 22 perempuan. Dalam penelitian ini, pengambilan data 

yang berasal dari siswa meliputi aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran IPS materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

melalui metode pembelajaran everyone is a teacher here yang diperoleh melalui 

pengamatan yang dilakukakan oleh guru dan peneliti serta hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi melalui metode pembelajaran everyone is a teacher here meliputi 

hasil tes awal, tes akhir, evaluasi akhir pembelajaran, dan tes formatif yang 

diperoleh melalui tes. 

3.5.2.2 Guru 

Dalam penelitian ini, dari guru akan dikumpulkan data yang diperoleh 

melalui pengamatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan dalam pembelajaran. 
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Lembar pengamatan terhadap performansi guru menggunakan Alat Penilaian 

Kemampuan Guru I dan II (APKG I dan II). APKG I merupakan lembar penilaian 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan APKG II merupakan lembar 

penilaian pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, data guru yang lain yaitu 

performansi guru selama proses pembelajaran IPS dalam menerapkan metode 

pembelajaran everyone is a teacher here pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga. 

3.5.2.3 Dokumen 

Data dokumen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data nilai tes 

formatif kelas IV SD 01 Moga tahun pelajaran 2012/2013, daftar nama siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Moga tahun pelajaran 2012/2013, identitas siswa, daftar 

presensi siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa 

(LKS), foto-foto atau video pembelajaran, hasil tes awal dan tes akhir. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes, 

nontes, dan dokumen. 

3.5.3.1 Tes 

Teknik tes dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

setelah pelaksanaan tindakan. Jadi pada setiap akhir siklus akan diadakan tes 

formatif dengan menggunakan soal yang dibuat oleh peneliti dengan panduan 

kisi-kisi, sehingga akan diperoleh nilai tes formatif I pada siklus I dan nilai tes 

formatif II pada siklus II. 

3.5.3.2 Non tes 

Teknik non tes pada penelitian ini meliputi observasi dan dokumen. 
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3.5.3.2.1 Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti dan guru pada saat 

pembelajaran berlangsung. Observasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkah 

laku siswa atau guru selama proses pembelajaran. Aktivitas siswa diamati selama 

proses pembelajaran untuk mengetahui apakah selama proses pembelajaran siswa 

aktif dan bertanggung jawab baik secara individual maupun secara kelompok 

dengan instrumen lembar pengamatan aktivitas siswa. 

Observasi terhadap guru dilakukan untuk mengetahui performansi guru 

selama proses pembelajaran dengan metode pembelajaran everyone is a teacher 

here dilakukan. Observasi guru dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

instrumen berupa APKG yang terdiri dari APKG I untuk menilai kemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran serta APKG II untuk menilai 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

Dokumen 

3.5.3.2.2 Dokumen dalam penelitian ini berupa: 

(1) Daftar nama siswa kelas IV 

(2) Nilai hasil tes formatif siswa 

(3) Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa  

(4) Performansi guru. 

 

3.6  Alat Pengumpul Data  

Alat pengumpul data dalam penelitian ini di antaranya: 
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3.6.1  Soal-soal Tes 

Salah satu alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu berupa soal tes 

yang telah disusun beserta kisi-kisinya. Soal tes yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data dalam penelitian ini berbentuk pilihan ganda sebanyak 30 soal 

dan uraian sebanyak 12 soal dengan 10 soal isian singkat dan 2 soal uraian. 

Lembar soal tes dan kisi-kisi selengkapnya ada pada lampiran halaman 105, 107, 

139, 140, 165, dan 166. 

3.6.2  Pedoman Observasi 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan untuk 

mengamati performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Melalui lembar 

pengamatan tersebut, tercantum cakupan aspek yang menjadi kriteria penilaian 

performansi guru dan aktivitas belajar siswa. Lembar pengamatan terhadap 

performansi guru dan aktivitas siswa beserta deskriptornya ada pada lampiran 12-

18 dan 23-29 

3.6.3 Dokumen 

Dokumen yang dijadikan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini 

berupa daftar nama siswa kelas IV. Selain daftar nama siswa kelas IV, daftar nilai 

formatif kelas IV tahun pelajaran 2011/2012 juga digunakan sebagai alat 

pengumpul data dalam  penelitian ini, dimana ditemukan fakta bahwa pada tahun 

pelajaran sebelumnya terjadi pencapaian belajar siswa yang kurang optimal. Oleh 

karena itu, peneliti berusaha melakukan inovasi pembelajaran untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran siswa. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Setelah semua data kualitatif dan kuantitatif terkumpul, selanjutnya 

dilakukan analisis data sebagai berikut: 
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3.7.1 Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif ini diperoleh menggunakan teknik nontes berupa observasi. 

Adapun analisis data yang digunakan sebagai berikut: 

3.7.1.1 Data Hasil Performansi Guru  

Skor perolehan pada tiap aspek yang diamati pada masing-masing lembar 

APKG I dan II bergantung pada jumlah deskriptor yang tampak. Satu deskriptor 

yang tampak mendapat skor 1, sehingga skor maksimal tiap aspek yaitu 4. 

Sebelum dapat menentukan nilai akhirnya, skor perolehan dari APKG I dan II 

ditransfer ke nilai atau dilakukan konversi skor ke nilai terlebih dulu seperti yang 

disajikan pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut: 

Tabel 3.1 Konversi Skor menjadi Nilai APKG I 

Skor Nilai 

 

Skor Nilai 
1 3 17 53,125 
2 6,25 18 56,25 
3 9,375 19 59,375 
4 12,5 20 62,5 
5 15,625 21 65,625 
6 18,75 22 68,75 
7 21,875 23 71,875 
8 25 24 75 
9 28,125 25 78,125 
10 31,25 26 81,25 
11 34,375 27 84,375 
12 37,5 28 87,5 
13 40,625 29 90,625 
14 43,75 30 93,75 
15 46,875 31 96,875 
16 50 32 100 
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Tabel 3.2  Konversi Skor menjadi Nilai APKG II 

Skor Nilai  Skor Nilai 

1 2,5  21 52,5 

2 5  22 55 

3 7,5  23 57,5 

4 10  24 60 

5 12,5  25 62,5 

6 15  26 65 

7 17,5  27 67,5 

8 20  28 70 

9 22,5  29 72,5 

10 25  30 75 

11 27,5  31 77,5 

12 30  32 80 

13 32,5  33 82,5 

14 35  34 85 

15 37,5  35 87,5 

16 40  36 90 

17 42,5  37 92,5 

18 45  38 95 

19 47,5  39 97,5 

20 50  40 100 

  
Untuk mendapatkan nilai akhir minimal performansi guru diperlukan 

persyaratan APKG I mencapai skor terendah 23 dan APKG II mencapai skor 

terendah 28 dengan nilai akhir minimal 70. Setelah skor dikonversi ke nilai, 

kemudian nilai dimasukkan ke rumus berikut: 

 
(Andayani, 2009: 47) 
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Hasil dari penghitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kriteria 

keberhasilan performansi guru, seperti berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Keberhasilan Performansi Guru 

Nilai Huruf 

86 – 100 A 

81 – 85 AB 

71 – 80 B 

66 – 70 BC 

61 – 65 C 

56 – 60 CD 

50 – 55 D 

< 50 E 

 (Pedoman akademik UNNES 2008:49) 

3.7.1.2 Data Aktivitas Belajar Siswa  

Aktivitas belajar siswa diperoleh dari skor perolehan pada tiap aspek yang 

diamati pada lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Satu deskriptor yang 

tampak mendapat skor 1. Karena setiap aspek memuat 4 deskriptor, maka skor 

maksimal tiap aspek yaitu 4. Sebelum dapat menentukan nilai akhirnya, skor 

perolehan dari pengamatan aktivitas belajar siswa ditransfer atau dikonversikan ke 

nilai terlebih dulu menurut tabel berikut: 

Tabel 3.4. Konversi Skor menjadi Nilai Aktivitas Siswa 

Skor Nilai  Skor Nilai 
1 2,78  19 52,78 
2 5,56  20 55,56 
3 8,33  21 58,33 
4 11,11  22 61,11 
5 13,89  23 63,89 
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6 16,67  24 66,67 
7 19,44  25 69,44 
8 22,22  26 72,22 
9 25  27 75 
10 27,78  28 77,78 
11 30,57  29 80,56 
12 33,33  30 83,33 
13 36,11  31 86,11 
14 38,89  32 88,89 
15 41,67  33 91,67 
16 44,44  34 94,44 
17 47,22  35 97,22 
18 50  36 100 

 
Setelah skor dikonversi ke nilai, kemudian dilakukan analisis dengan 

rumus persentase menurut Yonny dkk (2010: 176) sebagai berikut: 

 

Persentase keaktifan siswa diperoleh dari rata-rata persentase pada setiap 

pertemuan. Hasil data observasi dianalisis dengan pedoman  berikut: 

Tabel 3.5 Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 

75% - 100% Sangat Tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

(Yonny dkk 2010: 175-6) 

3.7.2 Analisis Data Kuantitatif 

Data kuanitatif ini diperoleh menggunakan teknik tes. Adapun analisis data 

yang digunakan sebagai berikut: 
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3.7.2.1 Hasil Belajar Siswa 

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar siswa digunakan rumus:   

 
 
(BSNP 2007: 25) 

3.7.2.2 Rata-rata Kelas 

Untuk menentukan rata-rata nilai menggunakan rumus berikut ini: 

 

Keterangan:   

 = Nilai rata-rata 

 = Jumlah semua nilai siswa 

 = Jumlah siswa 

 (Sudjana 2010: 109) 

3.7.2.3 Tuntas Belajar Klasikal (TBK) 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal menggunakan 

rumus menurut Aqib dkk (2010: 41) sebagai berikut: 

 

Persentase tersebut disesuaikan dengan kriteria tingkat keberhasilan 

belajar dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.6 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Klasikal 
 

Tingkat Keberhasilan Kriteria 
> 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 
40-59% Sedang 
20-39% Rendah 
< 20% Sangat Rendah 

(Aqib dkk 2010: 41) 
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3.8 Indikator Keberhasilan 

Metode pembelajaran everyone is a teacher here akan dikatakan berhasil 

jika untuk meningkatkan pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga 

yang meliputi: (1) performansi guru, (2) keaktifan siswa, serta (3) hasil belajar 

siswa. Pemaparan indikator keberhasilan tersebut yaitu:. 

3.8.1 Performansi Guru  

Nilai akhir performansi guru dalam pembelajaran minimal 71 (B). Adapun 

penjabaran skor perolehan dan nilai minimal untuk setiap APKG yaitu: 

(1) APKG I perolehan skor terendah sebesar 23 dengan nilai 71,875. 

(2) APKG II perolehan skor terendah sebesar 28 dengan nilai 70. 

3.8.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Siswa dikatakan aktif apabila keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

mencapai persentase keaktifan siswa minimal sebesar 70% dengan kriteria 

keaktifan tinggi.  

3.8.3 Hasil Belajar Siswa 

Siswa dikatakan tuntas apabila nilai rata-rata kelas sekurang-kurangnya 

71. Hal ini sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran IPS 

kelas IV SD Negeri 01 Moga tahun pelajaran 2012/ 2013 dan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% siswa 

memperoleh nilai ≥ 71). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasannya.  

4.1. Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di 

SD Negeri 01 Moga mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 18 Mei 2013. 

Hasil penelitian yang diperoleh berupa data hasil tes dan non tes. Penelitian ini 

dilaksanakan secara kolaborasi dengan guru kelas IV SD Negeri 01 Moga, yaitu 

Turniari Sri Wahyu R. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus 

terdiri dari 2 pertemuan. Pada Siklus I pertemuan pertama membahas materi 

Perkembangan Teknologi Produksi, sedangkan pada pertemuan kedua membahas 

materi Perkembangan Teknologi Komunikasi. Selanjutnya, pada siklus II 

pertemuan pertama membahas materi Perkembangan Teknologi Transportasi dan 

pada pertemuan kedua membahas materi Menceritakan Pengalaman 

Menggunakan Peralatan Teknologi. Adapun alokasi waktu untuk setiap 

pertemuan yaitu 3x35 menit (3 JP).  

Data hasil tes merupakan data hasil perolehan tes awal, tes formatif siklus 

I, tes formatif siklus II, dan tes akhir, sedangkan data hasil non tes merupakan 

data hasil lembar pengamatan aktivitas siswa dan pengamatan performansi guru.  

Hasil penelitian dipaparkan pada uraian berikut ini.  
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4.1.1 Deskripsi Data Pratindakan 

Data pratindakan berupa nilai hasil tes awal yang dilaksanakan pada 

tanggal 1 Mei 2013. Tes awal dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan awal siswa terhadap mata pelajaran IPS materi Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi sebelum pelaksanaan tindakan 

pembelajaran. Materi yang diujikan dalam tes awal yaitu keseluruhan Materi 

Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi. Soal yang 

digunakan dalam tes awal berupa tes objektif yang berbentuk pilihan ganda 

sejumlah 30 soal. Rekapitulasi hasil tes awal dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Tes awal 

No Nama Perolehan Nilai 
Tes Awal  

1 Lukman Hakim 50 
2 Lukmanul Hakim 53 
3 M.Sofyan Hanif  60 
4 Suci Rahmawati 63 
5 Ulfatul Ilahiyah 47 
6 Abid Alzar 50 
7 Amin Taha Khurizi 71 
8 Khodliqotul Fikriyah 43 
9 Khotibul Umam 77 
10 M. Arsyad Dani 80 
11 M.Zidan Maulana Fikri 47 
12 M. Najmi Humam 60 
13 M. Arya Maulana Fahreza 47 
14 M. Zaldi Maulana 73 
15 M. Yusuf Ramadani 63 
16 Nur Halisa Oktaviya 67 
17 Putri Maulida 80 
18 Sandy Afrizal Ropendhy 67 
19 Tazkiya Lunufus 90 
20 Ulfa Timah 57 
21 Uliya Farah Nabila 60 
22 Zidni Laela Rizqia 57 
23 Ainun Najid 67 
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No Nama Siswa Perolehan Nilai 
Tes Awal 

24 Akmal Khaerul Muadin 53 
25 Alisa Qotrunnada 77 
26 Binta Sahlatun Aflahu N 47 
27 Gusenova Safina 57 
28 Fatasa Nur Khilda 47 
29 Fishayatul Arifah 63 
30 Furqon Linuron Fardani 83 
31 Hadyanurlida Undatus 53 
32 Iman Nur Riski 90 
33 Ismi Alia 53 
34 Kharisma Yogi Noviana 57 
35 Mafroh Isfa Waida 47 
36 Masdarul Abid 80 
37 M.Abdi Faza 77 
38 M.Afdika 57 
39 M.Ariq Alim Hibatullah 47 
40 M.Mudinar Qadafi 80 
41 M.Naufal Sauki 67 
42 M. Syafiqulatif 71 
43 Nurul Aeni 63 
44 Qorfatul Aulia 53 
45 Riska Arifatul Khikmah 47 
46 Sri Mulyani 60 
47 Zidan Nurul Iman 53 

Jumlah Nilai 2911 
Rata-rata 61,94 

Ketuntasan Belajar Klasikal (%) 27,66 
 

Tabel 4.1 mengenai hasil tes awal materi Perkembangan Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi di SD Negeri 01 Moga menunjukkan 

hasil belajar yang dicapai siswa sebelum pelaksanaan tindakan masih tergolong 

rendah. Nilai rata-rata kelas hanya sebesar 61,94. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan melalui dua pertemuan, 

pertemuan pertama pada tanggal 1 Mei 2013 dan pertemuan kedua pada tanggal 4 

Mei 2013. Pada siklus I diperoleh data hasil pengamatan selama proses 
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pembelajaran meliputi pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar siswa, 

sedangkan hasil belajar siswa diperoleh dari tes formatif yang dilaksanakan di 

akhir siklus I. Pada deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I akan dipaparkan 

hasil pengamatan performansi guru, aktivitas belajar, hasil belajar siswa, refleksi, 

dan revisi. 

4.1.2.1 Paparan Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Pengamatan juga dilakukan terhadap performansi guru selama proses 

pembelajaran. Pengamatan dilakukan menggunakan APKG I untuk menilai 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan APKG II untuk menilai 

pelaksanaan pembelajaran. Skor perolehan pada tiap aspek yang diamati pada 

masing-masing lembar APKG I dan II bergantung pada jumlah deskriptor yang 

tampak. Selanjutnya jumlah skor perolehan pada APKG I dikonversikan ke nilai 

seperti yang tertera pada tabel 3.1, sedangkan APKG II dikonversikan ke nilai 

seperti yang tertera pada tabel 3.2, sehingga dapat diperoleh nilai akhir hasil 

pengamatan performansi guru pada tiap pertemuan tindakan pembelajaran. Data 

pengamatan performansi guru pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus I 

Pertemuan APKG Skor 
Perolehan Konversi Nilai Nilai 

Akhir 
Rata-
rata 

1 I 25 78,125 71,04 
71,25 II 27 67,50 

2 I 27 84,375 71,46 II 26 65 

Pada tabel 4.2 menunjukkan rata-rata nilai performansi guru pada siklus I 

sebesar 71,25 yang termasuk dalam kriteria B dan memenuhi indikator 

keberhasilan performansi guru yaitu ≥71. Nilai akhir pada pertemuan ke 1 telah 
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memenuhi persyaratan dengan nilai akhir 71,04. Skor perolehan APKG I pada 

pertemuan ke 1 juga telah memenuhi indikator keberhasilan dengan perolehan 

skor sebesar 25, namun skor perolehan APKG II sebesar 27 belum memenuhi 

indikator keberhasilan APKG II yang telah ditentukan dengan skor terendah 28. 

Selain itu, perolehan skor APKG I pada pertemuan ke 2 juga telah memenuhi 

indikator keberhasilan dengan perolehan skor sebesar 27, namun skor perolehan 

APKG II sebesar 26 belum memenuhi indikator keberhasilan. Perolehan hasil 

penilaian performansi guru pada siklus I dapat digambarkan pada diagram berikut 

ini: 

70

70,5

71

71,5

72

Pertemuan ke 1

Pertemuan ke 2

71,04 71,46 

 

Diagram 4.1 Perolehan Nilai Performansi Guru pada Siklus I 

4.1.2.2 Paparan Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Data hasil aktivitas belajar siswa diperoleh dari aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, 
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Komunikasi, dan Transportasi dengan penerapan metode everyone is a teacher 

here. Data hasil aktivitas siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus I 
 

No Siklus I Pertemuan ke 1 Pertemuan ke 2 
1 Skor Total Perolehan 1211 1282 
2 Persentase Keaktifan 71,57% 75,79% 
3 Rata-rata Keaktifan 73,68% 

 
Tabel 4.3 menunjukkan keaktifan siswa pada pertemuan ke 1 termasuk 

kriteria tinggi yaitu 71,57% kemudian pada pertemuan ke 2 meningkat menjadi 

75,79% termasuk kriteria sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan keaktifan 

siswa pada pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I termasuk dalam kriteria 

keaktifan sangat tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata keaktifan siswa sebesar 

73,68%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa pada siklus 

I telah memenuhi indikator keberhasilan. Perolehan hasil pengamatan aktivitas 

siswa pada siklus I disajikan pada diagram berikut ini: 

60%

66%

71%

77%

Pertemuan ke 1
Pertemuan ke 2

71,57%  

75,79%  

 

Diagram 4.2 Perolehan Nilai Aktivitas Siswa pada Siklus I 
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4.1.2.3 Paparan Hasil Belajar 

Setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I diperoleh 

data hasil belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 
 

No Nama Siswa 
Perolehan 

Nilai Formatif 
1 

1 Lukman Hakim 75 
2 Lukmanul Hakim 60 
3 M.Sofyan Hanif  50 
4 Suci Rahmawati 71
5 Ulfatul Ilahiyah 71 
6 Abid Alzar 85 
7 Amin Taha Khurizi 75 
8 Khodliqotul Fikriyah 60 
9 Khotibul Umam 75 
10 M. Arsyad Dani 60
11 M.Zidan Maulana Fikri 50
12 M. Najmi Humam 60 
13 M. Arya Maulana Fahreza 80 
14 M. Zaldi Maulana 71 
15 M. Yusuf Ramadani 80 
16 Nur Halisa Oktaviya 75 
17 Putri Maulida 75 
18 Sandy Afrizal Ropendhy 65 
19 Tazkiya Lunufus 90 
20 Ulfa Timah 71 
21 Uliya Farah Nabila 85 
22 Zidni Laela Rizqia 85 
23 Ainun Najid 50 
24 Akmal Khaerul Muadin 60 
25 Alisa Qotrunnada 85 
26 Binta Sahlatun Aflahu N 71 
27 Gusenova Safina 75 
28 Fatasa Nur Khilda 80 
29 Fishayatul Arifah 90 
30 Furqon Linuron Fardani 80 
31 Hadyanurlida Undatus 71 
32 Iman Nur Riski 90 
33 Ismi Alia 71 
34 Kharisma Yogi Noviana 60 
35 Mafroh Isfa Waida 75 
36 Masdarul Abid 85 
37 M.Abdi Faza 71



73 
 

 
 

No. Nama Siswa 
Perolehan 

Nilai Formatif 
1 

38 M.Afdika 75 
39 M.Ariq Alim Hibatullah 71 
40 M.Mudinar Qadafi 80 
41 M.Naufal Sauki 85
42 M. Syafiqulatif 55 
43 Nurul Aeni 71 
44 Qorfatul Aulia 71 
45 Riska Arifatul Khikmah 85 
46 Sri Mulyani 75 
47 Zidan Nurul Iman 65 

Jumlah Nilai 3416 
Rata-rata 72,68

Ketuntasan Belajar Klasikal (%) 74,47 
 
Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata kelas pada siklus I sebesar 72,68, sudah 

memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu 71. Meskipun rata-rata kelas pada siklus I 

sudah memenuhi KKM, tetapi ketuntasan belajar klasikal pada siklus I belum 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥75%. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus I hanya mencapai 74,47%. Oleh karena itu, 

perlu ada upaya peningkatan hasil belajar pada siklus II. Ketuntasan belajar 

klasikal siklus I dapat digambarkan dalam diagram berikut:  

74,47% 

25,53% 

Tuntas

Tidak Tuntas

 

Diagram 4.3 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I 
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4.1.2.4 Refleksi 

Data yang diperoleh dalam pelaksanaan siklus I yaitu berupa data hasil tes 

dan non tes. Hasil tes menggunakan nilai tes awal, tes formatif, dan tes akhir, 

sedangkan non tes menggunakan lembar aktivitas belajar siswa dan lembar 

penilaian performansi guru dalam proses pembelajaran IPS materi Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi melalui metode pembelajaran everyone is 

a teacher here. Selanjutnya, data tersebut direfleksi oleh peneliti. Tujuan 

melakukan refleksi yaitu untuk mengevaluasi hasil tindakan penelitian yang telah 

dilakukan pada siklus I. Hasil evaluasi berupa kekurangan-kekurangan pada 

pelaksanaan tindakan dalam menerapkan metode pembelajaran everyone is a 

teacher here mata pelajaran IPS materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga. Selanjutnya, hasil evaluasi 

digunakan sebagai acuan perbaikan dalam penyusunan rencana tindakan pada 

siklus berikutnya (siklus II).  

Secara umum, nilai performansi guru, aktivitas belajar siswa, kehadiran 

siswa, dan hasil belajar siswa, serta ketuntasan belajar klasikal pada siklus I sudah 

memenuhi indikator keberhasilan penelitian. Berdasarkan perolehan nilai pada 

APKG I dan II, performansi guru dapat dikatakan cukup baik dengan perolehan 

rata-rata nilai 71,25 dengan kriteria B. Meskipun demikian, perolehan nilai APKG 

II pada pertemuan ke 1 dan ke 2 belum mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu ≥71. Skor APKG II pada pertemuan ke 1 dan ke 2 yaitu sebesar 

67,50 dan 65. Beberapa kekurangan pada proses pembelajaran antara lain pada 

saat kegiatan pendahuluan, pengelolaan kelas, serta pemberian penguatan untuk 
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memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran, masih belum 

dilaksanakan secara optimal, sehingga diupayakan pada siklus II performansi guru 

dalam proses pembelajaran lebih ditingkatkan dengan memperhatikan 

kekurangan-kekurangan pada siklus I.  

Persentase rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 73,68% dengan kriteria 

tinggi. Aktivitas belajar siswa pada pertemuan ke 1 mencapai persentase 71,57% 

dengan kriteria tinggi. Selanjutnya pada pertemuan ke 2, persentase aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan menjadi 75,79% dengan kriteria sangat 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa pada siklus I sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu minimal sebesar 70%. 

Sebelum pelaksanaan siklus I peneliti mengadakan tes awal untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum dilakukan tindakan. Adapun rata-

rata kelas hasil tes awal yang diikuti oleh 47 siswa yaitu sebesar 61,94.. Setelah 

diadakan tindakan diperoleh rata-rata nilai tes formatif siklus I sebesar 72,68 

dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 74,47%. Dengan demikian 

dapat dikatakan rata-rata kelas pada tes awal yang semula 61,94 mengalami 

peningkatan  pada siklus I menjadi 72,68. Hal ini menunjukkan bahwa hasil tes 

formatif siklus I sudah memenuhi KKM yang ditentukan yaitu 71. Meskipun rata-

rata kelas pada siklus I mengalami peningkatan, tetapi ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥75%. 

Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan pada siklus II. 

Peningkatan tersebut diupayakan melalui refleksi pada setiap akhir 

pertemuan. Hal ini bertujuan agar peningkatan terjadi tidak hanya pada setiap 
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siklus saja, melainkan peningkatan juga terjadi pada setiap pertemuan. 

Kekurangan-kekurangan yang terjadi pada setiap pertemuan dijadikan sebagai 

acuan perbaikan pada pertemuan selanjutnya, sehingga diharapkan terjadi 

peningkatan yang berkelanjutan. 

4.1.2.5 Revisi 

Deskripsi data pada hasil pelaksanaan tindakan siklus I menunjukkan 

pelaksanaan pembelajaran belum memuaskan. Peneliti perlu melakukan perbaikan 

agar pembelajaran pada siklus selanjutnya dapat lebih memuaskan. Perbaikan 

yang dilakukan antara lain: 

(1) Perbaikan RPP berupa penyesuaian bobot soal pada lembar kerja 

siswa. 

(2) Pengelolaan kelas dengan mengarahkan siswa untuk lebih 

berkonsentrasi dan menyimak arahan dari guru agar proses 

pembelajaran berjalan efektif dan siswa dapat menguasai materi 

dengan lebih baik. 

(3) Pemberian penguatan oleh guru berupa tepuk tangan, hadiah (gambar 

senyum dan bintang), atau pujian kepada siswa yang berani bertanya 

atau mengemukakan pendapatnya di depan kelas dan 

mempresentasikan hasil kerjanya.  

(4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk mencatat rangkuman 

pelajaran, dan 

(5) Persiapan dan perencanaan yang matang mengenai kegiatan alat, 

bahan, dan sarana lain yang diperlukan dalam proses pembelajaran 

selanjutnya. 
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4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II pertemuan ke 1 dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013 dan 

pertemuan ke 2 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013.  Tindakan pembelajaran 

pada siklus II dilaksanakan dengan memperhatikan refleksi dan revisi pelaksanaan 

tindakan pembelajaran pada siklus I sebagai upaya peningkatan pembelajaran. 

Hasil pengamatan selama proses pembelajaran meliputi pengamatan performansi 

guru dan aktivitas belajar siswa, sedangkan hasil belajar siswa diperoleh dari tes 

formatif yang dilaksanakan di akhir siklus II. Pada deskripsi data pelaksanaan 

tindakan siklus II akan dipaparkan hasil pengamatan performansi guru, aktivitas 

belajar, hasil belajar siswa, refleksi, dan revisi. 

4.1.3.1 Paparan Hasil Pengamatan Performansi Guru 

Data hasil pengamatan performansi guru berupa hasil APKG I dan II pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Performansi Guru pada Siklus II 

Pertemuan APKG Skor 
Perolehan 

Konversi 
Nilai 

Nilai 
Akhir 

Rata-
rata 

1 I 27 84,375 78,13 
80,32 II 30 75 

2 I 28 87,5 82,5 II 32 80 

Tabel 4.5 menunjukkan performansi guru pada proses pembelajaran siklus 

II sangat baik dan mencapai indikator keberhasilan dengan rata-rata nilai akhir 

sebesar 80,32 dengan kriteria AB. Adapun nilai akhir pertemuan ke 1 mencapai 

78,13 dan pertemuan ke 2 mencapai 82,5. Hal ini menunjukkan bahwa 

performansi guru mengalami peningkatan dan telah memenuhi indikator 
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keberhasilan yang telah ditentukan sebesar ≥71. Perolehan hasil penilaian 

performansi guru pada siklus I dapat digambarkan pada diagram berikut ini: 

75

76,5

78

79,5

81

Pertemuan ke 1 pertemuan ke 2

78,13 

82,5 

 

Diagram 4.4 Perolehan Nilai Performansi Guru pada Siklus II 

4.1.3.2 Paparan Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Data hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus II 

No Siklus I Pertemuan ke 1 Pertemuan ke 2 
1 Skor Total Perolehan 1305 1345 
2 Prosentase Keaktifan 77,13% 79,49% 
3 Rata-rata Keaktifan 78,31% 

 
Tabel 4.6 menunjukkan keaktifan siswa pada siklus II pertemuan ke 1 

termasuk kriteria keaktifan sangat tinggi yaitu 77,13%. Kemudian pada pertemuan 

ke 2 keaktifan siswa mengalami peningkatan menjadi 79,49%. Dari data keaktifan 

siswa yang telah diperoleh, dapat dikategorikan keaktifan siswa sangat tinggi 

dengan rata-rata persentase keaktifan siswa sebesar 78,31%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa pada pelaksanaan tindakan 
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pembelajaran siklus II telah melampaui indikator keberhasilan. Data hasil 

aktivitas siswa pada siklus II dapat dilihat pada diagram berikut ini: 

75%

76%

77%

78%

79%

80%

Pertemuan ke 1 pertemuan ke 2

77,13% 

79,49% 

 

Diagram 4.5 Perolehan Nilai Aktivitas Siswa pada Siklus II 

4.1.3.3 Paparan Hasil Belajar 

Setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus II diperoleh 

data hasil belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Nama Siswa 
Perolehan 

Nilai 
Formatif 2 

1 Lukman Hakim 85 
2 Lukmanul Hakim 100 
3 M.Sofyan Hanif  85 
4 Suci Rahmawati 95 
5 Ulfatul Ilahiyah 75 
6 Abid Alzar 100 
7 Amin Taha Khurizi 90 
8 Khodliqotul Fikriyah 60 
9 Khotibul Umam 65 
10 M. Arsyad Dani 90 
11 M.Zidan Maulana Fikri 85 
12 M. Najmi Humam 90 
13 M. Arya Maulana Fahreza 90
14 M. Zaldi Maulana 100 
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No Nama Siswa 
Perolehan 

Nilai 
Formatif 2 

15 M. Yusuf Ramadani 100 
16 Nur Halisa Oktaviya 85 
17 Putri Maulida 90 
18 Sandy Afrizal Ropendhy 90
19 Tazkiya Lunufus 90 
20 Ulfa Timah 85 
21 Uliya Farah Nabila 95 
22 Zidni Laela Rizqia 90 
23 Ainun Najid 95 
24 Akmal Khaerul Muadin 100 
25 Alisa Qotrunnada 45 
26 Binta Sahlatun Aflahu N 90 
27 Gusenova Safina 95 
28 Fatasa Nur Khilda 90 
29 Fishayatul Arifah 85 
30 Furqon Linuron Fardani 90 
31 Hadyanurlida Undatus 80 
32 Iman Nur Riski 95 
33 Ismi Alia 85 
34 Kharisma Yogi Noviana 95 
35 Mafroh Isfa Waida 90 
36 Masdarul Abid 100 
37 M.Abdi Faza 95 
38 M.Afdika 95 
39 M.Ariq Alim Hibatullah 60
40 M.Mudinar Qadafi 90 
41 M.Naufal Sauki 95 
42 M. Syafiqulatif 65 
43 Nurul Aeni 90 
44 Qorfatul Aulia 60 
45 Riska Arifatul Khikmah 90 
46 Sri Mulyani 95 
47 Zidan Nurul Iman 90 

Jumlah Nilai 4095 
Rata-rata 87,13 

Ketuntasan Belajar Klasikal (%) 87,23 
 
Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata kelas mengalami peningkatan dari siklus 

I sebesar 72,68 meningkat menjadi 87,13 pada siklus II. Selain itu, rata-rata kelas 

siklus II sudah memenuhi KKM mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 01 Moga 

yaitu 71. Siswa yang memenuhi nilai KKM sebanyak 41 siswa dengan persentase 
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ketuntasan belajar klasikal sebesar 87,23%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

ketuntasan belajar klasikal pada siklus II juga mengalami peningkatan dan telah 

memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan yiatu 75%. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal siklus II dapat dilihat pada diagram berikut:  

87,23% 

12,77% 

Tuntas

Tidak Tuntas

 

Diagram 4.6 Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 
 

4.1.3.3 Refleksi 

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II, 

pembelajaran dapat dikatakan berhasil, karena seluruh aspek yang diteliti telah 

memenuhi bahkan melampaui indikator keberhasilan. Performansi guru pada 

siklus II mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis data hasil penghitungan 

rata-rata nilai performansi guru pada siklus I mencapai 71,25. Kemudian pada 

pada siklus II naik sebesar 9,07 menjadi 80,32. Perolehan nilai tersebut telah 

melampaui indikator keberhasilan yang  ditetapkan yaitu ≥71 dan termasuk pada 

kriteria sangat baik.  
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Aktivitas siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan. Persentase 

aktivitas siswa pada siklus I sebesar 73,68% mengalami peningkatan pada siklus 

II sebesar 4,63 menjadi 78,31% dengan kriteria aktivitas sangat tinggi. 

Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa pada siklus II, pembelajaran yang 

telah dilakukan dapat dikatakan berhasil, karena rata-rata kelas telah memenuhi 

KKM yaitu minimal 71 untuk mata pelajaran IPS materi Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi. Rata-rata kelas pada 

pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I sebesar 72,68 dan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 14,45, sehingga hasil belajar siklus II 

mencapai nilai 87,13. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II juga mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi. Pada siklus I ketuntasan belajar klasikal belum 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75%. Ketuntasan 

belajar klasikal pada siklus I yang semula hanya 74,47% mengalami peningkatan 

sebesar 12,78% pada siklus II menjadi 87,23%. 

Peningkatan performansi guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan 

ketuntasan belajar klasikal siklus I dan II dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Guru
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Hasil Belajar Ketuntasan
Belajar

Klasikal (%)
Siklus I 71,25 73,68 72,68 74,47
Siklus II 80,32 78,31 87,13 87,23

 

Diagram 4.7 Peningkatan Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 
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4.1.3.4 Revisi 

Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II, 

pembelajaran dapat dikatakan berhasil, karena seluruh aspek yang diteliti telah 

memenuhi indikator keberhasilan. Nilai performansi guru dalam pembelajaran 

telah memenuhi indikator keberhasilan yaitu ≥71 dan hasil pengamatan terhadap 

aktivitas siswa juga mencapai kualifikasi aktivitas yang tinggi, sedangkan hasil 

belajar berupa rata-rata kelas telah memenuhi KKM yang ditetapkan dengan 

persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. Dengan demikian 

pembelajaran telah dilaksanakan dengan kualifikasi memuaskan. 

4.1.4 Deskripsi Data Pasca Tindakan  

Setelah tindakan pembelajaran siklus II selesai, peneliti mengadakan tes 

akhir pada tanggal 18 Mei 2013 untuk mengukur kemampuan siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Moga pada mata pelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi dengan menggunakan metode 

pembelajaran everyone is a teacher here  pada siklus I dan II. Sama halnya 

dengan soal tes awal, soal tes akhir juga berbentuk pilihan ganda sebanyak 30 

soal. Rekapitulasi hasil tes akhir dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Tes akhir 
 

No Nama Perolehan Nilai 
Tes Akhir  

1 Lukman Hakim 85 
2 Lukmanul Hakim 97 
3 M.Sofyan Hanif  90 
4 Suci Rahmawati 97 
5 Ulfatul Ilahiyah 87 
6 Abid Alzar 97 
7 Amin Taha Khurizi 90
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No Nama Perolehan Nilai 
Tes Akhir  

8 Khodliqotul Fikriyah 71 
9 Khotibul Umam 71 
10 M. Arsyad Dani 97 
11 M.Zidan Maulana Fikri 80 
12 M. Najmi Humam 93 
13 M. Arya Maulana Fahreza 100 
14 M. Zaldi Maulana 100 
15 M. Yusuf Ramadani 97 
16 Nur Halisa Oktaviya 90 
17 Putri Maulida 93 
18 Sandy Afrizal Ropendhy 93 
19 Tazkiya Lunufus 93 
20 Ulfa Timah 90 
21 Uliya Farah Nabila 90 
22 Zidni Laela Rizqia 77 
23 Ainun Najid 90
24 Akmal Khaerul Muadin 100
25 Alisa Qotrunnada 100 
26 Binta Sahlatun Aflahu N 83 
27 Gusenova Safina 97 
28 Fatasa Nur Khilda 93 
29 Fishayatul Arifah 83 
30 Furqon Linuron Fardani 100 
31 Hadyanurlida Undatus 97 
32 Iman Nur Riski 90 
33 Ismi Alia 90 
34 Kharisma Yogi Noviana 97 
35 Mafroh Isfa Waida 97 
36 Masdarul Abid 97 
37 M.Abdi Faza 97 
38 M.Afdika 100 
39 M.Ariq Alim Hibatullah 97 
40 M.Mudinar Qadafi 97 
40 M.Naufal Sauki 90 
42 M. Syafiqulatif 97 
43 Nurul Aeni 97 
44 Qorfatul Aulia 71 
45 Riska Arifatul Khikmah 93 
46 Sri Mulyani 100 
47 Zidan Nurul Iman 93 

Jumlah Nilai 4324 
Rata-rata 92,00 

Ketuntasan Belajar Klasikal (%) 100,00 
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui rata-rata nilai tes akhir (setelah 

siklus II) mata pelajaran IPS materi Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi sebesar 92 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal mencapai 

100%. Artinya, seluruh siswa telah melampaui indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu 75%. Dengan demikian, pembelajaran IPS materi Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi melalui penerapan metode Everyone Is A 

Teacher Here pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga dapat dikatakan berhasil. 

Peningkatan hasil belajar siswa sebelum tindakan yang diketahui dari hasil tes 

awal dan setelah pelaksanaan tindakan yang diketahui dari hasil tes akhir 

digambarkan dalam diagram berikut: 
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Diagram 4.8 Peningkatan Hasil Tes Awal dan Tes Akhir 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dalam 

melaksanakan pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi melalui penerapan metode everyone is a teacher 
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here telah memenuhi indikator keberhasilan. Keberhasilan dari penelitian ini 

dapat dilihat dari tercapainya semua indikator keberhasilan performansi guru, 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa yang menjadi tolok ukur 

keberhasilan penelitian. Selanjutnya pembahasan mengenai hasil penelitian 

dilakukan dengan memaparkan pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil 

penelitian yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan rangkaian proses penelitian yang dilakukan peneliti, terjadi 

peningkatan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. 

Performansi guru berkaitan dengan tampilan guru selama merancang dan   

melaksanakan   kegiatan   pembelajaran. Ada dua kategori yang diamati selama 

penelitian dalam kaitannya dengan performansi guru, yaitu pengamatan dalam 

perencanaan (APKG I) dan pelaksanaan pembelajaran (APKG II). Agar 

Pembelajaran yang dilakukan guru dapat berhasil, perlu adanya rancangan 

pembelajaran yang baik pula. Karena pada dasarnya perencanaan dan persiapan 

yang baik, akan membuat proses pembelajaran belangsung dengan baik, sehingga 

akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.  

Penilaian performansi guru dalam perencanaan pembelajaran meningkat 

dengan baik, karena guru telah merancang penerapan metode pembelajaran 

everyone is a teacher here yang sangat cocok dengan karekteristik siswa dan 

materi pembelajaran, sedangkan meningkatnya nilai performansi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran juga meningkat dengan baik. Hal ini tidak lepas dari 

penerapan metode pembelajaran everyone is a teacher here yang telah terealisasi 

dengan baik, sehingga siswa mampu berpartisipasi aktif dalam proses 
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pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2012: 110) yang 

menyatakan bahwa penggunaan metode everyone is a teacher here merupakan 

cara yang tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun 

individual. Metode pembelajaran ini berpotensi membuat siswa aktif dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan, sehingga siswa terlatih untuk mengemukakan 

pendapatnya di depan kelas tanpa rasa takut dan malu. 

Peningkatan performansi guru pada siklus I mencapai 71,25. Sedangkan 

pada siklus II meningkat menjadi 80,32. Nilai akhir performansi guru tersebut 

sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu >71. Hasil 

penilaian yang menggunakan APKG I menunjukkan penguasaan kompetensi 

pedagogik guru dalam menyusun RPP dan APKG II menunjukkan penguasaan 

kompetensi profesional guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan 

meningkatnya nilai APKG I dan II, berarti meningkat pula potensi guru dalam 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. 

Peningkatan hasil penilaian aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II selama 

pelaksanaan tindakan pembelajaran, juga menunjukkan bahwa siswa telah 

mengalami proses belajar. Proses belajar merupakan sesuatu yang dialami oleh 

siswa dan aktivitas belajar merupakan sesuatu yang dapat diamati oleh guru. 

Aktivitas siswa dapat dilihat dalam berbagai hal, antara lain saat siswa 

memperhatikan penjelasan materi yang diberikan oleh guru. Selain itu, juga dapat 

dilihat dari keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan 

menanggapi  jawaban temannya serta kontribusi dan sikap siswa dalam diskusi 

serta kerja kelompok. Dengan kata lain, aktivitas siswa berkaitan dengan kegiatan 
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yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan 

Sardiman (2011: 100) bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik 

maupun mental, maksudnya aktivitas belajar siswa merupakan seluruh aktivitas 

siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 

Siswa yang aktif akan mengikuti kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh, 

antusias, dan semangat yang tinggi. Siswa tidak segan untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan serta menanggapi jawaban temannya. Selain itu, siswa 

berkontribusi dalam diskusi dan kerja kelompok untuk memecahkan 

permasalahan bersama teman kelompoknya. 

Sebelum dilakukan tindakan siklus I, peneliti mengadakan tes awal untuk 

mengukur kemampuan awal siswa. Dari hasil tes awal dapat diketahui rata-rata 

kelas sebesar 61,94. Pada siklus I setelah dilakukan tindakan rata-rata kelas 

sebesar 72,68, dengan persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 74,47% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelas pada siklus I sudah cukup baik  

memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu ≥71. Pada siklus II ketuntasan belajar 

klasikal meningkat sebesar 87,23% dan rata-rata kelas mencapai 87,13. Setelah 

dilakukan tindakan siklus II, peneliti juga mengadakan tes akhir untuk mengukur 

kemampuan siswa setelah dilakukan tindakan. Dari data tes akhir yang diperoleh 

dapat diketahui bahwa rata-rata kelas sebesar 92 dengan persentase ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 100%. Artinya seluruh siswa telah memenuhi KKM, 

sehingga dapat dikatakan ketuntasan belajar klasikal pada siklus I dan II serta tes 

akhir sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu > 75%.  



89 
 

 
 

Peningkatan belajar klasikal seperti pada grafik di atas, menunjukkan 

bahwa siswa telah mengalami proses belajar, sehingga menghasilkan perubahan 

tingkah laku berupa aktivitas dan hasil belajar siswa. Sebagaimana dinyatakan 

Slameto (2010: 2), bahwa “belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” 

Proses belajar terjadi karena siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan 

sekitar. Lingkungan yang dipelajari siswa berupa benda-benda seperti handphone, 

laptop, dan pengeras suara yang berada di sekitar siswa dan materi pelajaran yang 

bisa dijadikan sebagai bahan belajar. Melalui proses belajar tersebut, siswa 

mengalami perubahan tingkah laku berupa aktivitas dan hasil belajar. Hasil 

belajar menunjukkan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan. Tindakan belajar siswa tampak sebagai aktivitas belajar yang dapat 

diamati oleh guru. Melalui penilaian hasil belajar dapat dilihat perubahan tingkah 

laku yang dapat diamati setelah mengikuti kegiatan belajar. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi pembelajaran dengan menggunakan metode everyone is a 

teacher here pada materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi terhadap siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga yaitu meningkatnya 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain itu, melalui penerapan metode everyone is 

a teacher here pada materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi terhadap siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga juga meningkatkan 
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performansi guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Secara garis besar, implikasi hasil penelitian dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: 

4.2.2.1 Bagi Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode everyone is a 

teacher here memberikan pengalaman belajar yang baru kepada siswa. Siswa 

memiliki kesempatan untuk dapat berpatisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Sebagaimana menurut pendapat Suprijono, (2012: 110), bahwa “penggunaan 

metode ini merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara 

keseluruhan maupun individual.” Penerapan model everyone is taecher here 

mendorong siswa untuk aktif bertanya dan menjawab pertanyaan serta memberi 

tanggapan terhadap pernyataan atau jawaban temannya. Pada penerapan metode 

everyone is taecher here setiap siswa ditugasi untuk menulis sebuah pertanyaan 

pada secarik kertas yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan secara acak, 

sehingga siswa mendapatkan pertanyaan yang ditulis temannya dan menjawab 

pertanyaan tersebut di depan kelas sehingga hal tersebut akan menumbuhkan rasa 

percaya diri siswa dalam berbicara dan mengemukakan pendapatnya di depan 

kelas. 

Selain itu, melalui penerapan metode everyone is a teacher here siswa 

mampu mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru pada mata 

pelajaran dan materi pelajaran yang lain. Siswa akan terlatih berbicara di depan 

kelas dengan percaya diri tanpa rasa malu atau takut salah, sehingga hal ini dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran.  
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4.2.2.2 Bagi Guru 

Penerapan metode everyone is a teacher here pada kegiatan pembelajaran 

dapat menambah pengetahuan dan inovasi model pembelajaran yang dapat 

diterapkan oleh guru di dalam kelas. Penerapan metode everyone is a teacher here 

juga dapat meningkatkan performansi guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran. Guru dapat terus mengembangkan kreativitas dan 

potensinya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa. Peningkatan performansi guru dapat menjadi pertanda meningkatnya 

kualitas suatu pembelajaran sebagai wujud penguasaan kompetensi pedagogik, 

profesional, kepribadian, dan sosial seorang guru.  

4.2.2.3 Bagi Sekolah 

Peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa serta performansi guru juga 

menjadi tolok ukur kualitas suatu sekolah. Dengan demikian, sekolah merasa 

bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan 

pendidikan yang berkualitas. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Dalam penutup, dipaparkan mengenai simpulan dan saran. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

(1) Penerapan metode pembelajaran everyone is a teacher here dapat 

meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran IPS materi 

Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi 

pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga. Dari kegiatan pembelajaran 

tersebut, performansi guru pada siklus I memperoleh nilai sebesar 

73,1 dengan kriteria B dan pada siklus II meningkat menjadi 81,1 

dengan kriteria AB.  

(2) Pembelajaran IPS materi Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi melalui penerapan metode 

pembelajaran everyone is a teacher here juga dapat meningkatkan 

keaktifan siswa kelas IV SD Negeri 01 Moga. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, aktivitas siswa 

dalam pembelajaran siklus I memperoleh persentase sebesar 73,68% 

dengan kriteria sangat tinggi. Kemudian pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 78,31% dengan kriteria sangat tinggi.  
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(3) Hasil belajar siswa kelas IV SD 01 Moga pada mata pelajaran IPS 

materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan 

Transportasi juga meningkat. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari rata-

rata nilai siswa, yaitu rata-rata nilai tes awal, rata-rata nilai tes formatif 

siklus I dan siklus II, serta rata-rata nilai tes akhir. Perolehan rata-rata 

nilai tes awal sebesar 61,94. Pada siklus I, rata-rata nilai tes formatif 

siswa mencapai 72,68 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 

74,47%, sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa meningkat 

menjadi 87,13 dan ketuntasan belajar klasikal menjadi 87,23 %, 

artinya pada siklus II ketuntasan belajar klasikal telah melampaui 

indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu sebesar 75%. Selain itu, 

peningkatan terjadi pula pada hasil tes akhir dengan rata-rata nilai 92 

dan ketuntasan belajar klasikal mencapai 100% yang berarti bahwa 

seluruh siswa yang berjumlah 47 siswa telah memenuhi KKM. 

Dengan demikian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan metode everyone is a teacher here dapat meningkatkan performansi 

guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar IPS materi Perkembangan 

Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi pada siswa kelas IV SD 01 

Moga. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:  

5.2.1 Bagi Siswa 

(1) Siswa hendaknya senantiasa aktif dalam pembelajaran menggunakan 

metode everyone is a teacher here yang telah dirancang oleh guru. 

(2) Siswa hendaknya aktif bertanya dan menjawab pertanyaan serta 

memberikan tanggapan terhadap pernyataan atau jawaban berkaitan 

dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari 

5.2.2 Bagi Guru 

(3) Hendaknya guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dengan 

menerapkan metode pembelajaran everyone is a teacher here perlu 

memperhatikan tahap-tahap pelaksanaannya. 

(4) Guru dalam menggunakan metode everyone is a teacher here 

hendaknya menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi 

pelajaran yang akan disampaikan. 

(5) Sebelum guru melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 

metode pembelajaran everyone is a teacher here perlu adanya 

persiapan yang matang agar pelaksanaannya berjalan efektif dan 

efisien. 

(6) Dalam melaksanakan metode pembelajaran everyone is a teacher here 

guru perlu menguasai materi, mengarahkan tugas secara jelas, 
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membimbing, dan memotivasi siswa, sehingga penerapan metode 

tersebut berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

 

5.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Kepala sekolah hendaknya mendukung dan memfasilitasi para guru 

untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif yang salah satunya 

metode everyone is a teacher here, sehingga hal tersebut dapat 

memperlancar tercapainya visi dan misi sekolah. 

(2) Praktisi pendidikan atau peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian, sehingga diperoleh 

berbagai alternatif inovasi metode pembelajaran. 
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Lampiran 1 

SILABUS PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah : SD Negeri 01 Moga 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas / Semester : IV/2 
Kompetensi Dasar :  2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi serta pengalaman           

menggunakannya 

Kompetensi Dasar Materi 
Pokok/Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
2.3 Mengenal 

perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, 
dan transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakan-
nya. 

Perkembangan  
Teknologi Produksi 

2.3.1 Membandingkan 
jenis-jenis 
teknologi untuk 
berproduksi yang 
digunakan 
masyarakat pada 
masa lalu dan 
masa kini 

 

Pertemuan ke 1 Siklus I 
A. Kegiatan Awal:  

1. Guru mengucapkan 
salam 

2. Ketua kelas 
menyiapkan kelas 
dan memimpin doa 

3. Guru melakukan 
presensi 

4. Guru menyiapkan 
media dan alat 
peraga 

5. Guru 
mengondisikan 
kelas dengan cara 
memeriksa kerapian 
duduk siswa 

6. Guru memberikan 
apersepsi dan 
menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran  

 

Tes 
tertulis 

Isian singkat 1. Salah 
satu 
contoh 
alat 
produksi 
jaman 
sekarang 
yaitu .... 

2. Salah 
satu 
kelebihan 
alat 
produksi 
jaman 
dahulu 
yaitu ... 

3 x 35 menit 1. Buku paket 
IPS BSE 

2. Gambar 
teknologi 
produksi 
masa lalu 
dan masa 
sekarang   

3. LKS 
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Kompetensi Dasar Materi 
Pokok/Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
 
 

  B. Kegiatan Inti: 
1. Guru 

menjelaskan 
materi 

2. Siswa 
melakukan 
pembelajaran 
everyone is a 
teacher here 

3. Siswa 
mengerjakan 
LKS 

C. Kegiatan Akhir: 
1. Siswa dengan 

bimbingan guru 
menyimpilkan 
materi pelajaran 

2. Siswa 
mengerjakan 
soal evaluasi 

3. Guru memeriksa 
dan 
menganalisis 
hasil tes 
evaluasi 

4. Guru 
memberikan 
tindak lanjut 

5. Guru menutup 
pelajaran 
dengan salam 
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Kompetensi Dasar Materi 
Pokok/Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
2.3 Mengenal 

perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, 
dan transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakan-
nya. 

Perkembangan  
teknologi 
komunikasi 

2.3.2 Membandingkan 
jenis-jenis 
teknologi untuk 
komunikasi yang 
digunakan 
masyarakat pada 
masa lalu dan 
masa kini 

 

Pertemuan ke 2 Siklus I 
A. Kegiatan Awal:  

1. Guru 
mengucapkan 
salam 

2. Ketua kelas 
menyiapkan 
kelas dan 
memimpin doa 

3. Guru 
melakukan 
presensi 

4. Guru 
menyiapkan 
media dan alat 
peraga 

5. Guru 
mengondisikan 
kelas dengan 
cara memeriksa 
kerapian duduk 
siswa 

6. Guru 
memberikan 
apersepsi dan 
menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran  

 

Tes 
tertulis 

Isian singkat 1. Jenis 
teknologi 
komunikasi 
jaman dahulu 
contohnya .... 

2. Salah satu 
kekurangan 
teknologi 
komunikasi 
zaman 
dahulu yaitu 
.... 

3 x 35 menit 1. Buku paket 
IPS BSE 

2. Gambar 
teknologi 
komunikasi 
masa lalu 
dan masa 
kini  

3. LKS 
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Kompetensi Dasar Materi 
Pokok/Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
 
 

  B. Kegiatan Inti: 
1. Guru 

menjelaskan 
materi 

2. Siswa 
melakukan 
pembelajaran 
everyone is a 
teacher here 

3. Siswa 
mengerjakan 
LKS 

C. Kegiatan Akhir: 
1. Siswa dengan 

bimbingan guru 
menyimpilkan 
materi pelajaran 

2. Siswa 
mengerjakan 
soal evaluasi 

3. Guru 
memeriksa dan 
menganalisis 
hasil tes 
evaluasi 

4. Guru 
memberikan 
tindak lanjut 

5. Guru menutup 
pelajaran  
dengan salam 
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Kompetensi Dasar Materi 
Pokok/Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
2.3 Mengenal 

perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakan-
nya. 

Perkembangan  
teknologi 
transportasi 

2.3.3 Membandingkan 
jenis-jenis 
teknologi untuk 
transportasi yang 
digunakan 
masyarakat pada 
masa lalu dan 
masa kini 

 

Pertemuan ke 1 
Siklus II 

A. Kegiatan Awal:  
1. Guru 

mengucapkan 
salam 

2. Ketua kelas 
menyiapkan 
kelas dan 
memimpin doa 

3. Guru melakukan 
presensi 

4. Guru 
menyiapkan 
media dan alat 
peraga 

5. Guru 
mengondisikan 
kelas dengan 
cara memeriksa 
kerapian duduk 
siswa 

6. Guru 
memberikan 
apersepsi dan 
menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran  

  

Tes tertulis Isian 
singkat 

1. Memindahkan 
barang atau 
orang dari satu 
tempat ke 
tempat lainnya 
disebut ... 

2. Alat 
transportasi 
jaman dahulu 
yang cara 
kerjanya 
ditarik 
menggunakan 
kuda yaitu ... 

3 x 35 
menit 

1. Buku paket 
IPS BSE 

2. Gambar 
teknologi 
transportasi
masa lalu 
dan masa 
kini  

3. LKS 
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Kompetensi Dasar Materi 
Pokok/Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
 
 

  D. Kegiatan Inti: 
1. Guru 

menjelaskan 
materi 

2. Siswa 
melakukan 
pembelajaran 
everyone is a 
teacher here 

3. Siswa 
mengerjakan 
LKS 

E. Kegiatan Akhir: 
1. Siswa dengan 

bimbingan guru 
menyimpilkan 
materi pelajaran 

2. Siswa 
mengerjakan 
soal evaluasi 

3. Guru 
memeriksa dan 
menganalisis 
hasil tes 
evaluasi 

4. Guru 
memberikan 
tindak lanjut 

5. Guru menutup 
pelajaran  
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Kompetensi Dasar Materi 

Pokok/Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
2.3 Mengenal 

perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakan-
nya. 

Menceritakan 
Pengalaman 
Menggunakan 
Peralatan Teknologi 

2.3.4 Menceritakan 
pengalaman 
menggunakan 
peralatan 
teknologi 

 

Pertemuan ke 2 
Siklus II 

A. Kegiatan Awal:  
1. Guru 

mengucapkan 
salam 

2. Ketua kelas 
menyiapkan 
kelas dan 
memimpin doa 

3. Guru 
melakukan 
presensi 

4. Guru 
menyiapkan 
media dan alat 
peraga 

5. Guru 
mengondisikan 
kelas dengan 
cara memeriksa 
kerapian duduk 
siswa 

6. Guru 
memberikan 
apersepsi dan 
menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran  

  

Tes tertulis Isian 
singkat 

1. Tempat 
untuk 
duduk saat 
kita naik 
sepeda 
disebut .... 

2. Tombol 
untuk 
menghidup
kan mesin 
sepeda 
motor 
disebut .... 

3 x 35 
menit 

1. Buku 
paket IPS 
BSE 

2. Gambar-
gambar 
peralatan 
teknologi 

3. LKS 
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Kompetensi Dasar Materi 
Pokok/Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Alat Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
   B. Kegiatan Inti: 

1. Guru 
menjelaskan 
materi 

2. Siswa melakukan 
pembelajaran 
everyone is a 
teacher here 

3. Siswa 
mengerjakan 
LKS 

 
C. Kegiatan Akhir: 

1. Siswa dengan 
bimbingan guru 
menyimpilkan 
materi pelajaran 

2. Siswa 
mengerjakan soal 
evaluasi 

3. Guru memeriksa 
dan menganalisis 
hasil tes evaluasi 

4. Guru 
memberikan 
tindak lanjut 

5. Guru menutup 
pelajaran dengan 
salam 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR NILAI TES FORMATIF 

MATERI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI, KOMUNIKASI 

DAN TRANSPORTASI 

SD NEGERI 01 MOGA TAHUN AJARAN 2011/2012 

 
Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 01 Moga    Guru Kelas IV 

   

  

Komarudin, S.Pd    Turniari Sri Wahyu R, S.P 
NIP 19650912 199003 1009   NIP 19630105 198304 2004

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 Dina safitri 71 Hasil remidi 
2 fakhri hasani 71 Hasil remidi 
3 Hamzah nur 71 Hasil remidi 

4 Faiqotus silvia 68  
5 Mukhsin alwi j 71  
6 m. Izmi fatoni 71 Hasil remidi 
7 Atiya minka k 71 Hasil remidi 
8 Alya rahma f 71 Hasil remidi 
9 Akh. Sofyan B 60  

10 Anni Masyurotul 82  
11 Fadwa 71 Hasil remidi 
12 Izun fikri 60  
13 Himamudin M 71 Hasil remidi 
14 Lutfi yahya 71 Hasil remidi 
15 Lukmanul hakim 71  
16 M. sahdan F 60  
17 M. Hasim Adnan 50  
18 Nadia hamida 73  
19 Rihadatul A 78  
20 Suci Rahmawati 40  
21 Ulfa lutfiana 60  
22 Ulfatul ilahiya 60  
23 Vira awaliya h 71  
24 Aghistna balaya 95  
25 Akmaludin  71  
26 Amin tadha k 71 Hasil remidi 
27 Arifni intan t 60  

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 
28 Ataka abdilah t 58  

29 Atina mir’atun 71 Hasil remidi 
30 Dewi nurul a 60  
31 Faza ziya’ul b 71 Hasil remidi 
32 Hurin hanana h 64  
33 Ida aryani f 83  
34 Imada syarifuna 71 Hasil remidi 
35 Khadhika novia 84  
36 Khikmatul u 80  
37 Khilyatul aolia 71 Hasil remidi 
38 Muh. Khifzi f 71 Hasil remidi 
39 Muh. Fiqhi Zardar 71  
40 Muh. Zaldi M 60  
41 Muh. Rizqi M 50  
42 Muh. Yusuf R 59  
43 Muh. Taufik f 71 Hasil remidi 
44 Muh. Jembar t 78  
45 Putri maulida  71 Hasil remidi 
46 Putri maulida s 71 Hasil remidi 
47 Rina nisfatus t 76  
48 Sholehudin  43  
49 Syafiqotus A 86  
50 Ulfa ayu arifa 75  
51 Vella Maulida 71 Hasil remidi 
52 Yuna Esti istika 90  
53 Zulfa natha A 77  
54 Naufatul hilmi Z 78  
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KISI-KISI INSTRUMEN TES AWAL DAN TES AKHIR 
Mata Pelajaran :    IPS     
Kelas/Semester         :    IV/ 2 
Waktu  :    60 menit 
Standar Kompetensi :    Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan 
provinsi 

 
Kompetensi 

Dasar Indikator soal Bentuk
Soal Ranah Tingkat Kesulitan Nomor 

Soal Mudah Sedang Sulit 
2.3  
Mengenal 
perkemba ngan 
teknologi 
produksi 
komunikasi 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakann
ya 

− Disajikan gambar alat produksi modern, siswa dapat menyebutkan fungsi alat tersebut.  C1   1 
− Siswa dapat menyebutkan alat produksi yang digunakan pada jaman dahulu C1    2 
− Siswa dapat menjelaskan manfaat salah satu alat pro duksi. C2    3 
− Siswa dapat menyebutkan nama salah satu alat produksi. C1    4 
− Disajikan gambar teknologi produksi bidang pertanian, membandingkan/membedakan 

jenis teknologi produksi pada masa lalu dan masa sekarang C3    5 

− Siswa dapat menyebutkan bahan baku salah satu hasil produksi C1    6 
− Siswa dapat menjelaskan kelemahan teknologi produksi masa lalu C2    7 
− Siswa dapat menyebutkan bahan baku dari salah satu hasil produksi C1    8 
− Disajikan alur proses produksi padi secara acak, siswa dapat menyusun langkah-

langkah tersebut dengan benar. C3    9 

− Disajikan gambar alat produksi jaman dahulu, siswa dapat menyebutkan jenis alat 
produksi tersebut C1    10 

− Siswa dapat menjelaskan pengertian komunikasi C2    11 

− Siswa dapat menyebutkan jenis alat komunikasi jaman sekarang C1    12 

− Siswa dapat menjelaskan kelebihan alat komunikasi jaman dahulu C2    13 

− Disajikan gambar peralatan teknologi komunikasi jaman dahulu dan sekarang, siswa 
dapat membandingkan keduanya. C3    14 

− Disajikan langkah-langkah menggunakan telepon, siswa dapat menyusun langkah-
langkah tersebut dengan benar. C3    15 



106 
 

 
 

− Siswa dapat menjelaskan kekurangan alat komunikasi jaman sekarang C2    16 

− Disajikan gambar sikap tidak tertib lalu lintas, siswa dapat menentukan sikap positif 
untuk mencegah skap tidak tertib lalu lintas.

 A3    17 

− Siswa dapat menjelaskan pengertian transportasi C2    18 

− Siswa dapat mennyebutkan jenis alat transportasi jaman dahulu C1    19 

− Siswa dapat mennyebutkan jenis alat transportasi jaman sekarang C1    20 

− Siswa dapat menjelaskan kelemahan alat transportasi masa lalu C2    21 

− Disajikan sebuah gambar bersepeda berjejer tiga, siswa dapat menentukan sikap positif 
untuk mencegah bersepeda berjejer tiga.. A 3    22 

− Disajikan langkah-langkah mengirim pesan singkat (SMS). Siswa dapat mengurutkan 
langkah-langkah mengirim SMS dengan benar C3    23 

− Disajikan sebuah gambar, siswa dapat menentukan sikap positif dalam menghadapi hal 
tersebut. A 3    24 

− Siswa dapat menjelaskan kelemahan alat transportasi modern C2    25 

− Disajikan gambar alat transportasi delman, siswa dapat menjelaskan cara menggunakan 
teknologi transportasi tersebut. C2    26 

− Siswa dapat menyebutkan alat transportasi yang tidak menimbulkan polusi udara  C1    27 

− Disajikan gambar alat transportasi yang memanfaatkan mesin, siswa dapat 
menyebutkan tenaga yang dimanfaatkan oleh alat transportasi tersebut  C1    28 

− Disajikan tabel macam-macam alat transportasi, Siswa dapat mengklasifikasikan 
masing-masing 1 contoh teknologi transportasi darat, laut dan udara jaman sekarang C2    29 

− Disajikan gambar orang menonton TV sampai larut malam, siswa dapat menentukan 
sikap positif untuk mencegah sikap  menonton TV sampai  larut malam . A 3    30 

Jumlah 11 9 10 30 
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Lampiran 4 

SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

Nama  :  ..................... 

No. Absen :  .............. 

Waktu  :   30 menit 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat! 
 
1. Gambar di bawah ini merupakan alat produksi modern yang berguna untuk ...

a. menggiling padi  c. memotong kayu  

b. membajak sawah  d. menumbuk padi 

 
2. Salah satu alat produksi yang digunakan pada jaman dahulu yaitu .... 

a. traktor      c. mesin tenun 

b. lesung       d.gergaji mesin 

3. Manfaat traktor dalam pertanian yaitu ....  

a. menggemburkan tanah     c. menggiling padi 

b. mengangkut kayu gelondong    d. menyirami padi 

4. Alat pemotong padi yang siap dipanen yaitu ....  
a. ani-ani       c. gergaji 

b. cangkul       d. obeng 

5. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

 
 
 

 
 

Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar yaitu ... . 

a. kerbau lebih cepat untuk membajak sawah 

b. traktor lebih cepat untuk membajak sawah 

c. traktor lebih lambat untuk membajak sawah 

d. traktor dan kerbau sama-sama lambat untuk membajak sawah 
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6. Bahan baku untuk membuat kecap, tahu, dan tempe yaitu kacang .... 
a. tanah      c. panjang  
b. kedelai      d. hijau    

7. Salah satu kelemahan teknologi produksi masa lalu yaitu …. 
a. prosesnya lama     c. menimbulkan polusi 
b. menggunakan tenaga mesin   d. hasilnya jelek 

8. Bahan baku pembuatan kertas yaitu …. 
 a. karet       c. kapas 
 b. kayu  d. Plastik 

9. Perhatikan urutan cara memproduksi beras di bawah ini! 

(a) Setelah 3-4 bulan padi sudah siap untuk dipanen  

(b) Siapkan bibit padi untuk disemai 

(c) Padi ditumbuk/digiling untuk menghasilkan beras 

(d) Setelah tumbuh kemudian tanamlah di sawah 

Urutan cara memproduksi beras yang benar yaitu .... 

a. (b), (c), (a), dan (d)    c. (b), (d), (a), dan (c) 

b. (a), (c), (b), dan (d)    d. (b), (a), (c), dan (d) 

10. Gambar di bawah ini merupakan produksi kain, yaitu dengan alat tradisional 
yang disebut dengan ... 

a.  mesin jahit   c. alat tenun 
b.  alat sablon  d. alat press 

 
 
 
11. Mengadakan hubungan dengan orang lain untuk memperoleh berita disebut .... 

a. informasi     c. komunikasi 
b. transportasi     d. konsumsi 

12. Salah satu alat komunikasi yang digunakan pada jaman sekarang yaitu .... 
a. kentongan     c. internet 
b. bedug      d. lonceng 

13. Salah satu kelebihan alat komunikasi jaman dahulu yaitu ... 
a. sulit ditemukan di jaman sekarang 
b. Perlu tenaga dan biaya dalam menggunakan 
c. susah dibawa kemana-mana 
d. tidak mengganggu kesehatan 
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14. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 

Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas yaitu ... . 

a. pengeras suara merupakan alat komunikasi tradisional 

b. pengeras suara lebih modern daripada kentongan 

c. kentongan merupakan alat komunikasi modern 

d. kentongan dan pengeras suara sama-sama modern 

15. Perhatikan langkah-langkah menggunakan telepon berikut ini! 

(1) Angkat gagang telepon. 

(2) Tekan nomor yang akan dituju. 

(3) Letakkan gagang telepon. 

(4) Berbicaralah seperlunya. 

Urutan menggunakan telepon yang benar yaitu ... . 

a. (1), (2), (3), dan (4)    c. (1), (3), (4), dan (2) 

b. (1), (4), (2), dan (3)    d. (1), (2), (4), dan (3) 

16. Salah satu kekurangan alat komunikasi jaman sekarang yaitu .... 

a. jika rusak sulit memperbaikinya 

b. alatnya modern dan canggih 

c. hemat tenaga dan biaya dalam menyampaikan pesan 

d. jangkauannya luas 

17. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Sikap yang harus dilakukan untuk mencegah 

perilaku tersebut yaitu dengan ... . 

 

 
a. ikut naik di atap kereta 
b. menegur mereka dan tidak ikut-ikutan 
c. melempari orang di atap dengan batu 
d. menyuruh orang lain agar ikut naik ke atap 
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18. Segala sesuatu yang digunakan sebagai alat angkutan disebut sarana .... 

a. komunikasi      c. transportasi 

b. produksi   d. konsumsi 

19. Contoh alat transportasi pada jaman dahulu yaitu .... 

a. pesawat      c. mobil 

b. bus       d. andong  

20. Berikut ini yang termasuk alat transporasi modern yaitu ....  

a. becak      c. perahu rakit 

b. andong      d. sepeda motor 

21. Salah satu kelemahan alat transportasi masa lalu yaitu ....  

a. lambat       c. mahal  

b. menimbulkan polusi    d. rawan kecelakaan 

22. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Sikap yang harus dilakukan jika melihat 

perilaku tersebut adalah .... 

a. pura-pura tidak melihatnya 

b. memarahi 

c. menegur mereka 

d. ikut bersepeda bersama mereka 

 

23. Langkah-langkah mengirim pesan melalui Handphone (HP) yaitu sebagai 

berikut: 

(1) kirim ke nomor yang dituju 

(2) klik menu pesan 

(3) aktifkan HP 

(4) tulis pesan 

Urutan langkah yang benar yaitu .... 

a. (1),(2),(3), dan (4)    c. (3),(2),(4), dan (1) 

b. (2),(4),(1), dan (3)    d. (4),(2),(1), dan (3) 

 

  



111 
 

 
 

24. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Sikap yang harus dilakukan jika melihat perilaku 

tersebut yaitu .... 

a. memarahi orang tersebut   

b. membiarkan begitu saja 

c. menegur orang tersebut 

d. melaporkan ke polisi 

25. Salah satu kelemahan alat transportasi modern yaitu ....  

a. mudah rusak dan sulit ditemui 

b. masih menggantungkan pada tenaga manusia dan hewan 

c. bahan yang digunakan mudah didapat 

d. menimbulkan polusi dan dapat mengganggu kesehatan 

26. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Alat transportasi di samping, cara 

menggerakkannya yaitu dengan cara .... 

a. dikayuh    c. ditarik 

b. didorong  d. didayung  

 

27. Alat transportasi yang tidak menimbulkan polusi udara yaitu .... 

a. pesawat       c.  mobil 

b. motor       d. sepeda 

28. Alat transportasi darat pada gambar di bawah ini menggunakan tenaga ... . 

a. manusia  

b. hewan 

c. mesin 

d. batu bara 
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29. Perhatikan tabel berikut ini! 

  
 
 
 
 
 

Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk alat transportasi jaman sekarang 

yaitu ... . 

a. truk, kapal selam, helikopter 

b. kereta api, perahu rakit, dan helikopter 

c. delman, perahu rakit, dan balon udara 

d. delman, perahu rakit, dan jet 

30. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Sikap yang harus dilakukan untuk  

mencegah perilaku tersebut yaitu .... 

a. ikut menonton TV sampai larut malam 

b. matikan TV pukul 23.00 

c. tidak menonton TV sampai  larut malam 

d. mengajak teman menonton TV bersama 

 
Kunci jawaban 

1. C   

2. B 

3. A 

4. A 

5. B 

6. B 

7. A 

8. B 

9. C 

10. C 

 

 

11. C 

12. C 

13. D 

14. B 

15. D 

16. A 

17. B 

18. C 

19. D 

20. D 

 

 

21. A 

22. C 

23. C 

24. C 

25. D 

26. C 

27. C 

28. C 

29. A 

30. C

No. Alat transportasi 
darat 

Alat transportasi laut Alat transportasi 
udara 

1 Kereta api Kapal selam Jet 
2 Truk Perahu rakit Helikopter 
3 Delman Jetski Balon udara 
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Lampiran 5 

 

PERANGKAT PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah  : SDN 01 Moga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV (empat) /genap (II) 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit  (3 Jam Pelajaran) 

Pelaksanaan   : 01 Mei 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya 

 

C. Indikator 

2.3.1 Membandingkan jenis-jenis teknologi produksi yang digunakan oleh 

masyarakat pada jaman dahulu dan jaman sekarang 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan minimal dua contoh alat 

produksi jaman dahulu. 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan minimal dua contoh alat 

produksi jaman sekarang. 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat membandingkan jenis barang produksi 

dengan teknologi produksi jaman dahulu dan jaman sekarang. 

4. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kekurangan teknologi 

produksi jaman dahulu. 
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5. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kelebihan teknologi 

produksi jaman dahulu. 

6. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kekurangan teknologi 

produksi jaman sekarang. 

7. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kelebihan teknologi 

produksi jaman sekarang.. 

8. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan alur proses produksi (minimal 

satu). 

E. Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( discipline ), rasa hormat 

dan perhatian (respect ), tekun ( diligence ) , jujur ( fairnes )  dan  ketelitian 

(carefulness). 

F. Materi Pokok 

“Perkembangan Teknologi Produksi” 

1. Jenis teknologi produksi jaman dahulu 

2. Jenis teknologi produksi jaman sekarang 

3. Kekurangan dan kelebihan teknologi produksi jaman dahulu 

4. Kekurangan dan kelebihan teknologi produksi jaman sekarang 

5. Alur proses produksi 

(Selengkapnya ada pada lampiran). 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Kerja kelompok 

4. Everyone Is A Teacher Here 

5. Penugasan 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Salam (ramah) , berdoa (taqwa)  

b. Presensi siswa (disiplin) 

c. Menyiapkan media dan alat peraga 

d. Pengondisian kelas (persiapan) 
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e. Memberikan pertanyaan apersepsi 

f. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan Inti (80 menit) 

Tahap Kegiatan pembelajaran Waktu 
1  Eksplorasi 

Menyampaikan informasi 
a. Guru menjelaskan materi “teknologi produksi” secara 

keseluruhan. 
b. Siswa diberikan bahan bacaan tentang materi tersebut untuk 

dipelajari. 

20 menit 

2. Elaborasi 
Penerapan metode Everyone Is A Teacher Here, langkah-
langkahnya sebagai berikut: 
a. Siswa menulis sebuah pertanyaaan pada kertas yang telah 

dibagikan oleh guru tentang materi pokok yang sedang 
dipelajari yaitu materi perkembangan teknologi produksi. 
Contoh: apakah pengertian teknologi produksi? 

b. Kemudian kertas-kertas tersebut dikumpulkan, dikocok, dan 
dibagikan kembali secara acak kepada masing-masing siswa 
dan diusahakan siswa tidak mendapat pertanyaan yang ditulis 
sendiri. 

c. Siswa membaca dan memahami pertanyaan di kertas masing-
masing sambil memikirkan jawabannya. 

d. Salah satu siswa (sukarelawan) membacakan pertanyaan 
yang ada di tangannya.  

e. Siswa tersebut menyampaikan jawaban atas pertanyaan atau 
permasalahan tersebut, kemudian ditanggapi oleh siswa yang 
lain. 

f. Siswa yang menjawab/memberi tanggapan mendapatkan 
apresiasi pujian atau penguatan  agar termotivasi dan tidak 
takut salah. 

g. Siswa bergantian membacakan pertanyaan sesuai waktu yang 
tersedia. 

30 menit 

3 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar  
a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
b. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok dan diberi 

waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. 
c. Salah satu perwakilan kelompok maju menuliskan hasil 

diskusinya di depan kelas. 
d. Kelompok lain menanggapi. 

20 menit 

4 Konfirmasi 
a. Guru mengklarifikasi hasil kerja siswa. 
b. Guru bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 
c. Guru bersama siswa bertanya jawab membetulkan 

kesalahpahaman siswa. 

10 menit 
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3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Mengadakan tes akhir/evaluasi 

b. Guru memberikan tindak lanjut (remidi/pengayaan) 

c. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan salam (ramah). 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

Gambar teknologi produksi jaman dahulu (power point) 

Gambar teknologi produksi jaman sekarang (power point) 

Laptop dan LCD 

LKS  

2. Sumber belajar: 

Silabus IPS kelas IV semester 2 SD/ MI 

Hisnu, Tantya dan Winardi, P. 2008. BSE IPS untuk SD/ MI kelas 4. 
Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 169-174. 

 
Radjiman dan Triyono, A. 2009. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk 

Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 
Halaman 136 - 142. 

 
Pujiati, Retno Heny dan Yuliati, Umi. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 4 

untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 
Halaman 163-171. 
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J. Evaluasi 

1. Prosedur  

Tes awal  : ada (kegiatan awal sebelum tindakan) 

Tes dalam proses : ada (pada saat siswa bekerja kelompok) 

Tes akhir  : ada (pada kegiatan akhir) 

2. Teknik 

Tes    : LKS dan evaluasi 

Non tes   : lembar observasi 

3. Bentuk Tes   : isian singkat 

4. Kisi-kisi soal   : terlampir 

5. Alat tes   : terlampir 

6. Penskoran   : terlampir 

7. Remidi dan pengayaan : terlampir 

 

Pemalang,  01 Mei 2013 

Guru Kelas IV     Peneliti,  

 

Turniari Sri Wahyu R, S.Pd. SD   Fitriati  
NIP 19630105 198304 2004    NIM 1401409315 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 01 Moga Pemalang 

 
 
 

Komarudin, S.Pd 
NIP 19650912 199003 1009 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjakan soal di bawah ini dengan kelompokmu dengan menjawab perintah yang 
ada! (waktu: 10 menit) 
 
1. Sebutkan masing-masing minimal 3 contoh alat produksi jaman dahulu dan 

alat alat produksi jaman sekarang!  

2. Diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai hasil pengolahan bahan 

baku menjadi berbagai barang. Tuliskan jawabanmu pada tabel seperti 

berikut! 

No  Bahan Baku Barang yang dihasilkan 
1 Kedelai  
2 Beras  

3 Kayu  
4 Kapas  

5 Tanah liat  
Kunci jawaban 

1. Alat produksi jaman dahulu: cangkul, alat tenun dari kayu, kapak, kerbau dll. 

Alat produksi jaman sekarang : traktor, mesin tenun, gergaji mesin dll.  

2.  

No Bahan Baku Barang yang dihasilkan 
1 Kedelai Kecap, tempe, susu kedelai, tahu. 
2 Beras Nasi, tepung, bubur, ketupat. 
3 Kayu Kertas, kursi, meja, lemari 
4 Kapas Kain 
5 Tanah liat Bata, asbak, gentong. 

 
 

Nama Kelompok:  
Nama Anggota Kelompok 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 1 
SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA “MATERI TEKNOLOGI PRODUKSI” 

Mata Pelajaran :    IPS     
Kelas/Semester           :    IV/ 2 
Waktu   :   10 menit 
Standar Kompetensi   :    Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan 

provinsi 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis 
Soal Ranah Tingkat 

Kesukaran 
Nomor 

Soal 
2.3  
Mengenal 
perkembangan teknologi 
produksi komunikasi 
dan transportasi serta 
pengalaman 
menggunakannya 

Siswa dapat menyebutkan contoh alat produksi jaman sekarang 

Uraian 

C1 Mudah 1 
Siswa menunjukkan sikap untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat tabung gas 
bocor. A2 Sedang  2 

Disajikan gambar alat produksi, siswa dapat menyebutkan fumgsi alat produksi tersebut. C2 Sedang  3 
Siswa dapat mengklaifikasikan jenis teknologi produksi jaman dahulu C2 Sedang 4 
Siswa dapat menyebutkan kelebihan alat produksi jaman dahulu C2 Sedang 5 
Disajikan gambar bahan baku, siswa dapat menyebutkan barang yang dapat dihasilkan 
dari bahan baku tersebut. C2 Sedang 6 

Disajikan gambar teknologi produksi bidang pertanian, membandingkan/membedakan 
jenis teknologi produksi pada masa lalu dan masa sekarang C3 Sulit 7 

Siswa dapat menjelaskan kelebihan alat produksi jaman sekarang  C2 sedang 8
Siswa dapat menyebutkan urutan/alur proses produksi beras C3  sulit 9 
Siswa dapat menunjukkan sikap dalam menghadapi mahalnya harga gas A2 sedang 10 

Jumlah Butir Soal 10 
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SOAL EVALUASI 1 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

Nama  :  ..................... 
No. Absen :  .............. 
Waktu  :   10 menit 
 

JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR! 

1. Salah satu contoh alat produksi jaman sekarang adalah .... (bobot soal: 10) 

2. Sekarang banyak kasus kebakaran karena bocornya tabung gas, salah satu 

tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran 

karena bocornya tabung gas yaitu .... (bobot soal: 10) 

3.   Gambar di samping adalah salah satu alat produksi yang 

berfungsi untuk .... (bobot soal: 10) 

 

4. Perajin batik menggunakan canting untuk membuat batik. Canting tersebut 

merupakan teknologi produksi .... (bobot soal: 10) 

5. Salah satu kelebihan alat produksi jaman dahulu yaitu .... (bobot soal: 10) 

6.     Barang yang dapat dihasilkan dari bahan baku  tersebut  

yaitu ... (bobot soal: 10) 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Berdasarkan gambar di samping, 

alat produksi yang cara kerjanya 

lebih mudah dan cepat adalah 

nomor ... (bobot soal: 10) 

(1)     (2) 

8. Selain menggunakan tenaga mesin, salah satu kelebihan alat produksi jaman 

sekarang yaitu .... (bobot soal: 10) 

9. Alur proses produksi dari padi menjadi beras yaitu ... (bobot soal: 10) 

10. Salah satu kekurangan teknologi produksi jaman sekarang adalah harganya 

yang lebih mahal, contohnya kompor gas. Maka dalam menggunakan gas kita 

harus bersikap .... (bobot soal: 10) 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 1 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER  

 

1. Traktor, gergaji mesin, mesin penggiling padi dll. 

2. Hati-hati/teliti menggunakan tabung gas. 

3. Menggiling padi 

4. Jaman dahulu 

5. Kelebihan alat produksi sederhana 

- Peralatan sederhana, tidak bergantung pada mesin. 

- Menggunakan tenaga manusia 

- Tidak menimbulkan polusi/ pencemaran,udara, air maupun suara 

- Menampung banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. 

- Tidak banyak mengalami hambatan (sebutkan salah satu) 

6. Tempe, kecap, susu kedelai, tahu. (sebutkan salah satu) 

7. 1 (satu) 

8. kelebihan alat produksi jaman sekarang 

- Peralatan canggih  

- Produksinya cepat karena waktu yang dibutuhkan lebih singkat 

- Biaya operasional produksi kecil. (sebutkan salah satu) 

9. Proses produksi beras 

- Siapkan bibit padi untuk disemai 

- Setelah tumbuh kemudian tanamlah di sawah 

- Setelah 3-4 bulan padi sudah siap untuk dipanen 

- Padi ditumbuk/digiling untuk menghasilkan beras 

10. Hemat  
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Setiap jawaban yang benar diberi skor 10, Skor maksimal 100 

 
 

REMIDI 

 
Kerjakan soal evaluasi 1! 

PENGAYAAN  

Buatlah bagan alur proses produksi  
makanan yang ada di sekitarmu! 

 (satu saja) 

SKOR PENILAIAN 
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Materi ajar  

“Perkembangan Teknologi Produksi” 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi dapat 

mempermudah pekerjaan. Contohnya, pekerjaan cepat selesai dan hasil yang 

meningkat. Teknologi adalah kemampuan berlandaskan ilmu pengetahuan. 

Adapun produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Jadi, teknologi produksi 

adalah kegiatan menghasilkan barang berlandaskan pengetahuan. 

Teknologi produksi mengalami perkembangan. Perkembangannya selalu 

ke arah kemajuan. Teknologi produksi pada masa kini jauh lebih baik. Apabila 

dibandingkan dengan teknologi masa lalu. Teknologi produksi masa lalu bersifat 

sederhana. Hasilnya pun sangat terbatas.  

Teknologi produksi masa kini bersifat modern. Selain itu, banyak member 

kemudahan. Salah satu kemudahan itu adalah hasil produksi yang melimpah. 

Sumber daya alam perlu diolah sebelum dinikmati. Pengolahannya menggunakan 

teknologi. Salah satunya teknologi produksi. Teknologi produksi dalam 

pemanfaatannya menggunakan alat. Adanya teknologi produksi kebutuhan hidup 

dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup itu, seperti pangan, sandang, dan sebagainya. 

Jenis-jenis teknologi produksi jaman dahulu dan jaman sekarang dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

1. Teknologi produksi jaman dahulu 
No. Jenis Produksi Alat produksi Kegunaan 
1 

Produksi pertanian 
 

Kerbau Untuk membajak sawah 

Cangkul 
untuk menggemburkan 
sawah 

ani-ani atau sabit  untuk memotong padi 
Alu dan lesung  untuk menumbuk padi 

2 
Produksi pakaian 

alat tenun dari kayu Untuk membuat kain 
Daun atau kulit pohon Untuk bahan pewarnanya 

3 
Produksi bangunan 

kapak  Untuk memotong kayu 
Sekop Untuk mengambil pasir 
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2. Teknologi produksi jaman sekarang 

No. Jenis 
Produksi Alat produksi Kegunaan 

1 
 

Produksi 
pertanian 
 

Traktor  Untuk membajak sawah 
untuk menggemburkan sawah 

Mesin penggilingan padiuntuk menumbuk padi 
2 

Produksi 
pakaian 

Mesin tenun 

Untuk membuat kain. 
-Kapas untuk membuat katun. 
-Bulu domba untuk kain wol. 
-Bahan sintetis untuk kain nilon.

Pewarna kimia Untuk bahan pewarnanya 
3 Produksi 

bangunan 
Gergaji mesin Untuk memotong kayu 
Traktor Untuk mengambil pasir 

 
3. Perbandingan teknologi produksi jaman dahulu dengan sekarang 

No Teknologi produksi jaman dahulu Teknologi produksi jaman 
sekarang 

1 Pembuatan kain tenun tradisional. Pembuatan kain dengan mesin 
di pabrik. 

2 Pengolahan sawah dengan cangkul atau 
bajak. 

Pengolahan sawah dengan 
traktor. 

3 Pembuatan makanan dan minuman 
dengan cara tradisional. 

Pembuatan makanan dan 
minuman dalam kemasan dan 
botol. 

4 Pembuatan peralatan rumah tangga 
tradisional seperti sapu dan tungku. 

Pembuatan peralatan rumah 
tangga modern seperti penyedot 
debu dan kompor gas. 

 
4. Kelebihan dan kekurangan teknologi produksi jaman dahulu 

No. Kelebihan Kekurangan 
1 Peralatan sederhana, tidak bergantung pada mesin. Produksinya lambat  
2 Menggunakan tenaga manusia Bergantung pada 

kondisi alam. 
3 Tidak menimbulkan polusi/ pencemaran,udara, air 

maupun suara 

Tidak dapat memenuhi 
pesanan dalam jumlah 
banyak 

4 Menampung banyak tenaga kerja sehingga 
mengurangi pengangguran. 

Biaya yang dibutuhkan 
lebih besar 

5 Tidak banyak mengalami hambatan Barang produksi 
sedikit 
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5. Kelebihan dan kekurangan teknologi produksi jaman sekarang 
No. Kelebihan Kekurangan 
1 Peralatan canggih  Membutuhkan modal awal yang sangat 

besar 
2 Menggunakan tenaga mesin  Banyak mengalami hambatan, terutama 

bila terjadi kerusakan mesin 
3 Produksinya cepat karena waktu 

yang dibutuhkan lebih singkat 
Dapat menimbulkan polusi/ pencemaran,
baik udara, air maupun suara 

4 Biaya operasional produksi kecil Harus ditangani oleh tenaga ahli 
5 Tenaga kerja lebih sedikit Menimbulkan banyak pengangguran 
6 Dapat memenuhi pesanan dalam 

jumlah besar 
Tidak bergantung pada suasana dan 
kondisi alam 

 
6. Alur proses produksi 

Beras merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Alur atau proses 

produksi beras adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan bibit padi untuk disemai 

2. Setelah tumbuh kemudian tanamlah di sawah 

3. Setelah 3-4 bulan padi sudah siap untuk dipanen 

4. Padi ditumbuk/digiling untuk menghasilkan beras 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sumber: 

Hisnu, Tantya dan Winardi, P. 2008. BSE IPS untuk SD/ MI kelas 4. Jakarta: 
Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 169-174. 

 
Radjiman dan Triyono, A. 2009. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 136 - 
142. 

 
Pujiati, Retno Heny dan Yuliati, Umi. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 4 untuk 

Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 163-
171. 

Bibit padi 
Padi 

dipanen 
Ditanam di 
sawah Disemaikan

Ditumbuk/
digiling Beras
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Lampiran 6 

 

PERANGKAT PEMBELAJARAN SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Nama Sekolah  : SD Negeri 01 Moga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit ( 3 JP )  

Pelaksanaan  : 04 Mei 2013          

 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya 

 

C. Indikator 

2.3.2 Membandingkan jenis-jenis teknologi komunikasi yang digunakan 

oleh masyarakat pada jaman dahulu dan jaman sekarang 

 

D. TujuanPembelajaran 

1. Melalui tabel isian, siswa dapat menyebutkan minimal enam contoh alat 

komunikasi jaman sekarang. 

2. Melalui tabel isian, siswa dapat menyebutkan minimal enam contoh alat 

komunikasi jaman dahulu. 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat membandingkan jenis teknologi 

komunikasi jaman dahulu dan jaman sekarang. 

4. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan tiga kekurangan dan 

kelebihan teknologi komunikasi jaman dahulu. 
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5. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan tiga kekurangan dan 

kelebihan teknologi komunikasi jaman sekarang. 

6. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah 

menggunakan alat komunikasi. 

E. Karaktersiswa yang diharapkan :  Disiplin ( discipline ), rasa hormat 

dan perhatian (respect), tekun ( diligence ) , jujur( fairnes )  dan  ketelitian 

(carefulness). 

F. Materi Pokok 

“Perkembangan Teknologi Komunikasi” 

1. Jenis teknologi komunikasi jaman dahulu 

2. Jenis teknologi komunikasi jaman sekarang 

3. Kekurangan dan kelebihan teknologi komunikasi jaman dahulu 

4. Kekurangan dan kelebihan teknologi komunikasi jaman sekarang 

5. Langkah-langkah menggunakan alat komunikasi 

(Selengkapnya ada pada lampiran). 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Kerja kelompok 

4. Everyone Is A Teacher Here 

5. Penugasan 

H. Langkah–langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Salam (ramah) , berdoa (taqwa) 

b. Presensi siswa (disiplin) 

c. Menyiapkan media dan alat peraga 

d. Pengondisian kelas (persiapan) 

e. Memberikan pertanyaan apersepsi 

f. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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2. Kegiatan Inti (80 menit) 
Tahap Kegiatan pembelajaran Waktu 

1 Eksplorasi 
Menyampaikan informasi 
a. Guru menjelaskan materi “teknologi komunikasi” 

secara keseluruhan. 
b. Siswa diberikan bahan bacaan tentang materi tersebut 

untuk dipelajari. 

20 menit 

2 Elaborasi 
Penerapan metode Everyone Is A Teacher Here, langkah-
langkahnya sebagai berikut: 
a. Siswa menulis sebuah pertanyaaan pada kertas yang 

telah dibagikan oleh guru tentang materi pokok yang 
sedang dipelajari yaitu materi perkembangan teknologi 
transportasi. 
Contoh: apakah pengertian komunikasi? 

b. Kemudian kertas-kertas tersebut dikumpulkan, dikocok, 
dan dibagikan kembali secara acak kepada masing-
masing siswa dan diusahakan siswa tidak mendapat 
pertanyaan yang ditulis sendiri. 

c. Siswa membaca dan memahami pertanyaan di kertas 
masing-masing sambil memikirkan jawabannya. 

d. Salah satu siswa (sukarelawan) membacakan 
pertanyaan yang ada di tangannya.  

e. Siswa tersebut menyampaikan jawaban atas pertanyaan 
atau permasalahan tersebut, kemudian ditanggapi oleh 
siswa yang lain. 

f. Siswa yang menjawab/memberi tanggapan 
mendapatkan apresiasi pujian atau penguatan  agar 
termotivasi dan tidak takut salah. 

g. Siswa bergantian membacakan pertanyaan sesuai waktu 
yang tersedia. 

30 menit 

3 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar  
a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
b. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok dan diberi 

waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. 
c. Salah satu perwakilan kelompok maju menuliskan hasil 

diskusinya di depan kelas. 
d. Kelompok lain menanggapi. 

20 menit 

4 Konfirmasi 
a. Guru mengklarifikasi hasil kerja siswa. 
b. Guru bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

diketahui siswa. 
c. Guru bersama siswa bertanya jawab membetulkan 

kesalahpahaman siswa 

10 menit 
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3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Mengadakan tes akhir/evaluasi 

b. Guru memberikan tindak lanjut (remidi/pengayaan) 

c. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan salam (ramah). 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

Gambar teknologi komunikasi jaman dahulu (power point) 

Gambar teknologi komunikasi jaman sekarang (power point) 

Laptop dan LCD 

LKS  

2. Sumber belajar: 

Silabus IPS kelas IV semester 2 SD/ MI 

Hisnu, Tantya dan Winardi, P. 2008.BSE IPS untuk SD/ MI kelas 4. 
Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 169-174. 

 
Radjiman dan Triyono, A. 2009.BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk 

Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 
Halaman 136 - 142. 

 
Pujiati, Retno Heny dan Yuliati, Umi. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 

4 untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 
Halaman 163-171 
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J. Evaluasi 
1. Prosedur  

Tes awal  : ada (kegiatan awal sebelum tindakan) 

Tes dalam proses : ada (pada saat siswa bekerja kelompok) 

Tes akhir  : ada (pada kegiatan akhir) 

2. Teknik 

Tes    : LKS dan evaluasi 

Non tes   : lembar observasi 

3. Bentuk Tes   : isian singkat 

4. Kisi-kisi soal   : terlampir 

5. Alat tes   : terlampir 

6. Penskoran   : terlampir 

7. Remidi dan pengayaan : terlampir 

 

Pemalang, 04 Mei 2013 

       Peneliti,  

 

 

   Fitriati  
       NIM 1401409315 
 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 01 Moga Pemalang 

 
 
 
 

Komarudin, S.Pd 
NIP 19650912 199003 1009 
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Kerjakan soal di bawah ini dengan kelompokmu dengan menjawab perintah yang 
ada!  
1. Carilah contoh-contoh teknologi komunikasi masa lalu dan masa sekarang 

yang  ada di sekitarmu, tuliskan pada table di bawah ini! 
No. Teknologi komunikasi 

Jaman dahulu 
Teknologi komunikasi 

Jaman sekarang 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 
(1)     (2) 

 
c. Gambar (1) termasuk contoh alat komunikasi pada jaman....  

Sebutkan tiga kekurangan dan kelebihannya! 
d. Gambar (2) termasuk contoh alat komunikasi pada jaman....  

Sebutkan tiga kekurangan dan kelebihannya! 
 

3. Tulislah langkah-langkah menggunakan telepon! 
 

 

LEMBAR KERJA 
SISWA 

Nama kelompok

....................... 

Anggota : 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7. 
 

Waktu: 10 menit 
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Kunci Jawaban LKS 

1. Contoh-contoh teknologi komunikasi masa lalu dan masa sekarang 
 

No. Teknologi Komunikasi 
Jaman Dahulu 

Teknologi Komunikasi 
Jaman Sekarang 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Kentongan  
Beduk 
Pelepah pohon 
Kurir 
Telik sandi 
Lonceng 

Televisi 
Handphone 
Radio 
Internet 
Telepon 
Media cetak 

2.  

a. Alat komunikasi jaman dahulu 

No. Kelebihan Kekurangan 
1 Murah Jangkauannya terbatas 
2 Alatnya sederhana Susah dibawa kemana-mana 
3 Jika rusak, memperbaikinya mudah lama dalam menyampaikan pesan 
4 Tidak terlalu bergantung padaalat Sulit ditemukan di jaman sekarang
5 Tidak mengganggu kesehatan Perlu tenaga dan biaya dalam

menggunakan 
 

b. Alat komunikasi aman sekarang 
 
No. Kelebihan Kekurangan 
1 Jangkauannya luas Harganya mahal 
2 alatnya modern dan canggih Sangat tergantung pada alat/onderdil
3 Dapat dibawa kemana-mana 

(praktis) 
Jika rusak sulit memperbaiki perlu 
tenaga ahli 

4 Cepat dalam menyampaikan pesan Bias mengganggu kesehatan 
5 Hemat tenaga dan biaya dalam 

menyampaikan pesan 
Perlu pengetahuan untuk 
menggunakannya. 

 
3. Langkah-langkah menggunakan telepon 

a. Angkat genggam telepon. 
b. Tekan nomor yang akan dituju. 
c. Berbicaralah seperlunya. 
d. Tutup genggam telepon. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI II 
SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA MATERI “TEKNOLOGI KOMUNIKASI” 

Mata Pelajaran :    IPS     
Kelas/Semester           :    IV/ 2 
Hari/ tanggal  : 
Waktu   :   10 menit 
StandarKompetensi :    Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan 

provinsi 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis 
Soal Ranah Tingkat 

Kesukaran 
Nomor 

Soal 
2.3  
Mengenal 
perkembangan teknologi 
produksi komunikasi 
dan transportasi serta 
pengalaman 
menggunakannya 

Siswa dapat menyebutkan dua contoh  teknologi komunikasi jaman sekarang 

Isian 
singkat 

C1 Mudah 1 
Siswa dapat menentukan sikap positif untuk mencegah peenyalahgunaan teknologi. A3  Sulit  2 
Siswa dapat menyebutkan dua contoh teknologi komunikasi jaman dahulu. C2 Sedang  3 
Siswa dapat menjelaskan  kelemahan alat komunkasi jaman dahulu C2 Sedang 4 
Siswa dapat menjelaskan kekurangan alat komunikasii jaman dahulu C2 Sedang 5 
Siswa memberikan  pendapat tentang upaya mencegah  salah satu dampak negatif 
dari handphone A3 Sulit  6 

Siswa dapat menjelaskan kekurangan alat komunikasii jaman sekarang C3 Sulit 7 
Siswa dapat menjelaskan langkah menggunakan telepon C2 Sedang 8 
Siswa dapat membandingkan teknologi komunikasi jaman dahulu dan sekarang. C3  Sulit 9 
Siswadapat menyebutkan huruf yang digunakan tunanetra C2 Sedang 10 

Jumlah Butir Soal 10 
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SOAL EVALUASI II 
SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 
Nama  :  ..................... 
No. Absen :  .............. 
Waktu  :   10 menit 

JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR! 

1. Contoh alat/teknologi komunikasi jaman sekarang yaitu .... dan ....  

(bobot soal: 10) 

2. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Sikap yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku 

tersebut yaitu.... (bobot soal: 10) 

 
 

3. Jenis teknologi  komunikasi jaman dahulu contohnya .... (bobot soal: 10) 

4. Selain lebih  murah dan alatnya sederhana, kelebihan alat komunikasi jaman 

dahulu yaitu tidak mengganggu .... (bobot soal: 10) 

5. Salah satu kekurangan teknologi  komunikasi jaman dahulu yaitu ....  

(bobot soal: 10) 

6. Terlalu sering menggunakan handphone juga dapat mengganggu kesehatan, 

sikap yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut yaitu ...  

(bobot soal: 10) 

7. Kekurangan teknologi komunikasi jaman sekarang yaitu.... (bobot soal: 10) 

8. Dalam menggunakan telepon, langkah kedua yang harus dilakukan yaitu .... 

(bobot soal: 10) 

9. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Berdasarkan gambar di samping, 
dibandingkan alat komunikasi pada 
gambar  (2), alat komunikasi pada 
gambar (1) suara yag dihasilkan lebih .... 
(bobot soal: 10) 

(1)    (2) 

10. Orang tunanetra belajar membaca dan menulis menggunakan huruf .... (bobot 

soal: 10) 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI II 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

 

1. Televisi, handphone, internet, dll 

2. Menasehati/menegur 

3. Kentongan, tali pohon, kurir dll 

4. Kesehatan 

5. Jangkauan terbatas  

6. Menggunakan HP seperlunya/tidak terlalu sering 

7. Harganya mahal 

8. Menekan nomor tujuan 

9. Keras/jelas. 

10. Braille 
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Setiap jawaban yang benar diberi skor 10, skor maksimal 100 

 
 

REMIDI 

 
Kerjakan soal evaluasi II! 

PENGAYAAN  

Buatlah alat komunkasi sederhana 
dengan memanfaatkan barang-barang 

bekas seperti gelas bekas air mineral dan 
tali. 

SKOR PENILAIAN 
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Materi ajar 

“PerkembanganTeknologi Komunikasi” 
1. Alat-alat Teknologi  Komunikasi  Jaman Dahulu dan Jaman Sekarang 

Pada masa lalu teknologi komunikasi yang digunakan sangatlah 
sederhana dengan cara memukul alat kentongan atau bedug. Mereka bisa 
mengerti apa yang dimaksud. Misalnya mau kerja bakti, setelah alat 
kentongan itu dipukul, maka orangpun berkumpul dan bekerja di suatu 
tempat. Bedug dipukul, maka para jemaah masjid berkumpul untuk shalat. 

Saat ini sudah banyak hasil teknologi komunikasi yang terjangkau dan 
dapat dibeli oleh masyarakat. Orang dapat menggunakan telepon atau HP 
untuk berkomunikasi bahkan masa kini sudah banyak digunakan teknologi 
internet. Alat-alat komunikasi tersebut masing-masing memiliki kelebihan 
dan kekurangan. contoh jenis teknologi komunikasi dahulu dan jaman 
sekarang antara lain: 
a. Teknologi komunikasi jaman dahulu, yaitu: 

1) Kentongan 
2) Kurir 

b. Teknologi komunikasi jaman sekarang, yaitu sebagai berikut: 
1) Surat   5) Radio 
2) Telepon   6) Televisi 
3) Hand Phone (HP) 7) Media Cetak 
4) HT (Handy Talkie) 8) Internet 

2. Perbandingan teknologi komunikasi jaman dahulu dengan sekarang 

No. Jenis 
Komunikasi JamanDahulu JamanSekarang 

1 Komunikasi lisan  Pesawat telepon 
 Tali pohon 
 Telik sandi 

 Radio, 
 Telepon seluler (HP) 
 Televisi 
 Internet (web cam) 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikasi 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
 

 daun,  
 pelepah pohon, 
 kulit batang, 

 kertas 
dengan 
cara tulis 
tangan atau 
diketik 

 koran, majalah, buku 
 surat 
 SMS  
 e-mail (surat elektronik)

 Kurir 
(pengantar surat)  

 Dengan berjalan 
kaki/menunggang 

 Pak pos (pengantar surat)
 Melalui kantor pos 
 Lewat fakimile 
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kuda 

3 Komunikasi 
melalui isyarat 

 Kentongan 
 Bedug 
 Lonceng 
 Asap 

 Alarm 
 pengeras suara 
 sirine 
 lampu 

 

3. Kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi jaman dahulu 
No. Kelebihan Kekurangan 
1 Murah Jangkauannya terbatas 
2 Alatnya sederhana Susah dibawa kemana-mana 
3 Jika rusak, memperbaikinya mudah lama dalam menyampaikan pesan 
4 Tidak terlalu bergantung pada alat Sulit ditemukan di jaman sekarang 
5 Tidak mengganggu kesehatan Perlu tenaga dan biaya dalam

menggunakan 
 

4. Kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi jaman sekarang 
No. Kelebihan Kekurangan 
1 Jangkauannya luas Harganya mahal 
2 alatnya modern dan canggih Sangat bergantung pada alat/onderdil
3 Dapat dibawa kemana-mana 

(praktis) 
Jika rusak sulit memperbaiki karena
perlu tenaga ahli 

4 Cepat dalam menyampaikan pesan Bisa mengganggu kesehatan 
5 Hemat tenaga dan biaya dalam 

menyampaikan pesan 
Perlu pengetahuan untuk 
menggunakannya. 

 
5. Langkah-langkah menggunakan alat komunikasi 

Langkah-langkah menggunakan telepon 
a) Angkat gagang telepon 
b) Tekan nomor yang akan dituju 
c) Berbicaralah seperlunya. 
d) Letakkan gagang telepon 

 
Sumber: 
Hisnu, Tantya dan Winardi, P. 2008.BSE IPS untuk SD/ MI kelas 4. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Depdiknas. Halaman 169-174. 
 
Radjiman dan Triyono, A. 2009.BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 136 - 
142. 
 

Pujiati, Retno Heny dan Yuliati, Umi. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 4 untuk 
Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 163-171 
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF I 
 “MATERI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI, KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI” 

Mata Pelajaran :    IPS     
Kelas/Semester :    IV/ 2 
Waktu :  30  menit 
Standar Kompetensi   :    Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan 

provinsi 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis 
Soal Ranah Tingkat 

Kesukaran 
Nomor 

Soal 
2.3  
Mengenal 
perkembangan 
teknologi produksi 
komunikasi dan 
transportasi serta 
pengalaman 
menggunakannya 

Siswa dapat menjelaskan pengertian produksi 

Isian 
singkat 

C2 Sedang  1 

Siswa dapat menyebutkan alat produksi jaman dahulu C1 Mudah 2 
Siswa dapat menyebutkan bahan dasar dalam membuat tempe C1 Mudah  3 
Siswa dapat menjelaskan kelebihan teknologi produksi jaman sekarang C2 Sedang   4 
Siswa dapat memberikan pendapat tentang upaya mencegah terjadinya kebakaran akibat tabung gas 
bocor. A3 Sulit  5 

Siswa dapat menyebutkan dua contoh teknologi komunikasi jaman sekarang. C1 Mudah  6 
Siswa dapat menjelaskan kekurangan teknologi komunikasi jaman sekarang C2 Sedang  7 
Siswa dapat menyebutkan huruf yang digunakan tunanetra C1 Mudah  8 
Siswa dapat menjelaskan kelebihan alat transportasi jaman sekarang. C2 Sedang  9 
Siswa dapat memberikan  pendapat tentang upaya mencegah  salah  satu dampak negatif dari 
handphone A3 Sulit  10 

Siswa dapat menjelaskan alur proses produksi beras 
Uraian 

C3 Sulit  1 
Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah menggunakan telepon C3 Sulit   2 

Jumlah butir soal 12
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TES FORMATIF I 
SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 
Nama  :  .....................  
No. Absen :  .............. 
Waktu  :   30 menit 
 

I. ISILAH TITIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN JAWABAN YANG 

TEPAT! 

1. Proses mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi 

disebut …. (bobot soal: 10) 

2. Masyarakat Indonesia pada jaman dahulu menumbuk padi menggunakan 

.... dan .... (bobot soal: 10) 

3. Bahan dasar untuk membuat tempe yaitu .... (bobot soal: 10) 

4. Selain menggunakan tenaga mesin, salah satu kelebihan alat produksi 

jaman sekarang yaitu .... (bobot soal: 10) 

5. Sekarang banyak kasus kebakaran karena bocornya tabung gas, salah satu 

tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran 

karena bocornya tabung gas yaitu ... (bobot soal: 10) 

6. Contoh teknologi komunikasi jaman sekarang yaitu .... dan .... 

(bobot soal: 10) 

7. Kekurangan teknologi komunikasi jaman sekarang yaitu ....  

(bobot soal: 10) 

8. Orang tuna netra belajar membaca dan menulis dengan huruf ....  

(bobot soal: 10) 

9. Salah satu kelebihan alat komunikasi modern yaitu ....  (bobot soal: 10) 

10. Terlalu sering menggunakan handphone juga dapat mengganggu 

kesehatan, sikap yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut 

yaitu ... (bobot soal: 10) 

11. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR! 

1. Jelaskan alur proses produksi beras! (bobot soal: 50) 

2. Jelaskan langkah-langkah menggunakan telepon! (bobot soal: 50) 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

I. Isian singkat 

1. Produksi 

2. Lesung dan alu 

3. Kacang kedelai 

4. Produksinya cepat 

5. Teliti sebelum membeli gas 

6. Handphone, internet, televisi, dll 

7. Harganya mahal 

8. Braille 

9. Mudah dibawa kemana-mana/praktis 

10. Menggunakan HP seperlunya/tidak terlalu sering 

II. Uraian  

11. Proses produksi beras 

a. Siapkan bibit padi untuk disemai 

b. Setelah tumbuh kemudian tanamlah di sawah 

c. Setelah 3-4 bulan padi sudah siap untuk dipanen 

d. Padi ditumbuk/digiling untuk menghasilkan beras 

12. Langkah-langkah menggunakan telepon 

a. Angkat genggam telepon 

b. Tekan nomor yang akan dituju 

c. Berbicaralah seperlunya. 

d. Tutup genggam telepon 
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Lampiran 7 

 

PERANGKAT PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Nama Sekolah  : SD Negeri 01 Moga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit ( 3 JP )  

Pelaksanaan  : 11 Mei 2013 

        

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 

di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya 

 

C. Indikator 

2.3.3 Membandingkan jenis-jenis teknologi transportasi yang digunakan 

oleh masyarakat pada jaman dahulu dan jaman sekarang 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tabel isian, siswa dapat menyebutkan tiga contoh alat transportasi 

jaman dahulu dan jaman sekarang (darat, air, dan udara). 

2. Melalui tabel isian, siswa dapat membandingkan alat transportasi jaman 

dahulu dengan jaman sekarang. 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kekurangan dan kelebihan 

teknologi transportasi jaman dahulu maupun jaman sekarang. 
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E. Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( discipline ), rasa hormat 

dan perhatian (respect ), tekun ( diligence ) , jujur ( fairnes )  dan  ketelitian 

(carefulness). 

F. Materi Pokok 

“Perkembangan Teknologi Transportasi” 

1. Teknologi transportasi jaman dahulu dan jaman sekarang (darat, air, dan 

udara) 

2. Kekurangan dan kelebihan teknologi transportasi jaman dahulu. 

3. Kekurangan dan kelebihan teknologi transportasi jaman sekarang. 

(selengkapnya ada pada lampiran). 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Kerja kelompok 

4. Everyone Is A Teacher Here 

5. Penugasan 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Salam (ramah) , berdoa (taqwa) 

b. Presensi siswa (disiplin) 

c. Menyiapkan media dan alat peraga 

d. Pengondisian kelas (persiapan) 

e. Memberikan pertanyaan apersepsi 

f. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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2. Kegiatan Inti (80 menit) 

Tahap Kegiatan pembelajaran Waktu 
1 Eksplorasi 

Menyampaikan informasi 
a. Guru menjelaskan materi “teknologi transportasi” secara 

keseluruhan. 
b. Siswa diberikan bahan bacaan tentang materi tersebut 

untuk dipelajari.

20 menit 

2 Elaborasi 
Penerapan metode Everyone Is A Teacher Here, langkah-
langkahnya sebagai berikut: 
a. Siswa menulis sebuah pertanyaaan pada kertas yang telah 

dibagikan oleh guru tentang materi pokok yang sedang 
dipelajari yaitu materi perkembangan teknologi 
transportasi. 
Contoh: apakah pengertian transportasi? 

b. Kemudian kertas-kertas tersebut dikumpulkan, dikocok, 
dan dibagikan kembali secara acak kepada masing-masing 
siswa dan diusahakan siswa tidak mendapat pertanyaan 
yang ditulis sendiri. 

c. Siswa membaca dan memahami pertanyaan di kertas 
masing-masing sambil memikirkan jawabannya. 

d. Salah satu siswa (sukarelawan) membacakan pertanyaan 
yang ada di tangannya.  

e. Siswa tersebut menyampaikan jawaban atas pertanyaan 
atau permasalahan tersebut, kemudian ditanggapi oleh 
siswa yang lain. 

f. Siswa yang menjawab/memberi tanggapan mendapatkan 
apresiasi pujian atau penguatan  agar termotivasi dan tidak 
takut salah. 

g. Siswa bergantian membacakan pertanyaan sesuai waktu 
yang tersedia. 

30 menit  

3 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar  
a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
b. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok dan diberi 

waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. 
c. Salah satu perwakilan kelompok maju menuliskan hasil 

diskusinya di depan kelas. 
d. Kelompok lain menanggapi. 

20 menit 

4 Konfirmasi 
a. Guru mengklarifikasi hasil kerja siswa. 
b. Guru bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

diketahui siswa. 
c. Guru bersama siswa bertanya jawab membetulkan 

kesalahpahaman siswa 

10 menit  
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3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Mengadakan tes akhir/evaluasi 

b. Guru memberikan tindak lanjut (remidi/pengayaan) 

c. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan salam (ramah). 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

Gambar teknologi transportasi jaman dahulu (power point) 

Gambar teknologi transportasi jaman sekarang (power point) 

Laptop dan LCD 

LKS  

2. Sumber belajar: 

Silabus IPS kelas IV semester 2 SD/ MI 

Hisnu, Tantya dan Winardi, P. 2008.BSE IPS untuk SD/ MI kelas 4. 
Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 169-174. 

 
Radjiman dan Triyono, A. 2009.BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk 

Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 
Halaman 136 - 142. 

 
Pujiati, Retno Heny dan Yuliati, Umi. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 

4 untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 
Halaman 163-171. 
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J. Evaluasi 

a. Prosedur  

Tes awal  : ada (kegiatan awal sebelum tindakan) 

Tes dalam proses : ada (pada saat siswa bekerja kelompok) 

Tes akhir  : ada (pada kegiatan akhir) 

b. Teknik 

Tes    : LKS dan tes formatif 

Non tes   : lembar observasi 

c. Bentuk Tes   : isian singkat 

d. Kisi-kisi soal   : terlampir 

e. Alat tes   : terlampir 

f. Penskoran   : terlampir 

g. Remidi dan pengayaan : terlampir 

 

Pemalang, 11 Mei 2013 

Guru Kelas IV      Peneliti,  

 

Turniari Sri Wahyu R, S.Pd. SD   Fitriati  
NIP 19630105 198304 2004    NIM 1401409315 
 
 

 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 01 Moga Pemalang 

 
 
 

Komarudin, S.Pd 
NIP 19650912 199003 1009 
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Kerjakan soal di bawah ini dengan kelompokmu dengan menjawab perintah yang 
ada! (waktu: 10 menit) 
 

1. Buatlah daftar nama alat transportasi masa lalu dan masa kini isikan pada tabel 

berikut ini! 

No. Jenis Alat Transportasi Jaman Dahulu Jaman Sekarang 
1 Darat    

2 Air    

3 Udara    

 

2. Bandingkanlah teknologi transportasi jaman dahulu dengan teknologi 

transportasi jaman sekarang dengan melengkapi tabel berikut ini! 

No. Teknologi transportasi 

Jaman dahulu Jaman sekarang 

1 Masih menggunakan tenaga 

hewan 

................... 

2 ................... Menimbulkan polusi udara 

3 .................... ..................... 

4 .................... ..................... 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA
SISWA

Nama Kelompok:  
Anggota : 
1. .....................  4. .................... 
2. .....................  5. .................... 
3. .....................  6. .................... 
4
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Kunci jawaban LKS 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

No. Jenis Alat Transportasi Jaman Dahulu Jaman Sekarang 

1 Darat  Pedati, delman, 

kuda, sepeda, dll. 

Bus, mobil, kereta, 

sepeda motor, dll. 

2 Air  Perahu rakit, perahu 

layar, perahu 

dayung. 

Kapal feri, kapal 

induk dll, 

3 Udara  Balon udara Pesawat terbang, 

helikopter, pesawat 

luar angkasa. 

No. Teknologi transportasi 

Jaman dahulu Jaman sekarang 

1 Masih menggunakan tenaga 

hewan 

Sudah menggunakan alat-lat 

canggih dan modern. 

2 Tidak menimbulkan polusi 

udara/ramah lingkungan. 

Menimbulkan polusi udara 

3 Daya tempuh dekat Daya tempuh jauh 

4 Memerlukan waktu lebih lama 

untuk sampai tujuan 

Lebih cepat sampai tujuan 



149 
 

 
 

KISI-KISI SOAL EVALUASI III 
SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA “MATERI TEKNOLOGI TRANSPORTASI” 

Mata Pelajaran :    IPS     
Kelas/Semester           :    IV/ 2 
Waktu :   10 menit 
Standar Kompetensi :  Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan 

provinsi 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesukaran 

Nomor 
Soal 

2.3  
Mengenal 
perkembangan 
teknologi produksi 
komunikasi dan 
transportasi serta 
pengalaman 
menggunakannya 

Siswa dapat menjelaskan pengertian transportasi 

Isian 
singkat 

C2 Sedang  1 
Siswa dapat meyebutkan satu contoh teknologi transportasi jaman dahulu C1 Mudah 2 
Siswa dapat menjelaskan kekurangan teknologi transportasi jaman sekarang C2 Sedang  3 
Disajikan gambar teknologi transportasi jaman sekarang, siswa dapat menyebutkan 
tenaga yang digunakan teknologi transportasi tersebut. C2 Sedang 4 

Siswa dapat menentukan sikap dalam mematuhi rambu lalu lintas A2 Sedang 5 
Disajikan gambar teknologi transportasi jaman dahulu, siswa dapat menyebutkan 
tenaga yang digunakan teknologi transportasi tersebut. C2 Sedang 6 

Siswa dapat menjelaskankelebihan teknologi transportasi jaman dahulu C2 Sedang  7 
Disajikan gambar alat transportasi delman, siswa dapat menjelaskan cara 
menggunakan teknologi transportasi tersebut. C2 Sulit  8 

Siswa dapat membandingkan teknologi  transportasi jaman dahulu dengan teknologi  
transportasi jaman sekarang. C2 Sedang  9 

Disajikan gambar teknologi transportasi jaman sekrang, siswa dapat menyebutkan 
tempat pemberhentian alat transportasi tersebut. C1 Mudah  10 

Jumlah Butir Soal 10
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SOAL EVALUASI III 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

Nama  :  ..................... 

No. Absen :  .............. 

Waktu  :   10 menit 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya disebut 

.... (bobot soal: 10) 

2. Alat transportasi jaman dahulu yang cara kerjanya ditarik menggunakan kuda 

yaitu .... (bobot soal: 10) 

3. Kekurangan teknologi transportasi jaman sekarang yaitu menimbulkan polusi 

sehingga dapat menganggu ... (bobot soal: 10) 

4.    Alat transportasi pada gambar di samping, menggunakan 

tenaga .... (bobot soal: 10) 

5. Ketika nyala lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, yang harus 

dilakukan pengemudi adalah …. (bobot soal: 10) 

6.   Alat transportasi pada gambar di samping, memanfaatkan tenaga ... 

(bobot soal: 10) 

7. Kelebihan teknologi transportasi jaman dahulu yaitu ramah lingkungan karena 

tidak menimbulkan .... (bobot soal: 10) 

8.    Alat transportasi di samping, cara menggerakkannya yaitu 

dengan cara .... (bobot soal: 10) 

9. Jika transportasi jaman dahulu masih menggunakan tenaga manusia, angin, 

atau hewan, teknologi transportasi jaman sekarang sudah menggunakan 

tenaga.... (bobot soal: 10) 

10. Perhatikan gambar di bawah ini!  

Pemberhentian alat transportasi tersebut yaitu di ....  

(bobot soal: 10) 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI III 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

  

1. Transportasi  

2. Andong  

3. Kesehatan  

4. Mesin 

5. Berhenti  

6. Angin  

7. Polusi  

8. Ditarik  

9. Mesin  

10. Stasiun 
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Setiap jawaban yang benar diberi skor 10 

REMIDI 

 
Kerjakan soal evaluasi III! 

PENGAYAAN  

Tulislah pengalaman yang menarik 
ketika menggunakan alat transportasi! 

SKOR PENILAIAN 
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Materi ajar  

“Perkembangan Teknologi Transportasi” 

1. Teknologi transportasi jaman dahulu dan sekarang 
 

Alat 
transportasi 

Jaman dahulu Jaman sekarang 

Darat  Delman atau andong (kereta 
kuda)  digerakkan oleh 
tenaga kuda 

 Gerobak ditarik oleh tenaga 
lembu/ sapi, kerbau, keledai 

 Pedati ditarik oleh sapi 

Sepeda listrik, kereta api 
diesel/ kereta api listrik, becak 
bermotor, Taxi, sepeda motor, 
Bus Way, bus, truk, mobil  

 

Air  perahu dayung digerakkan 
dengan tenaga manusia. 

 rakit digerakkan dengan 
tenaga manusia. 

 perahu layar digerakkan 
dengan tenaga angin. 

 Kapal sudah digerakkan 
dengan mesin diesel dan 
nuklir:  
Kapal barang, kapal riset, 
kapalpenumpang, kapal 
perang, kapal tanker, kapal 
tunda, kapal ikan.  
  

Udara  balon udara yang 
mengandalkan tenaga angin. 

 

 Helikopter 

 Pesawat penumpang  

 Pesawat tempur (jet) 

 
2. Perbandingan teknologi transportasi jaman dahulu dengan sekarang 

 
Kereta Kuda Kereta Api
Keunggulan Kelemahan Keunggulan Kelemahan 
Tidak 
menyebabkan 
polusi 

Kuda tidak 
secepat kereta api 

Lebih cepat dari 
pada kuda 

Menyebabkan 
polusi 

Pembuatannya 
mudah dan murah 
daripada kereta 
api 

Kuda 
membutuhkan 
perawatan khusus 

Pembuatannya sulit 
dan mahal daripada 
kereta kuda 

Harga 
perawatan 
kereta api lebih 
mahal dan perlu 
tenaga ahli 

Tidak 
membutuhkan 
jalur khusus 

Jumlah 
penumpang 
terbatas 

Mengangkut lebih 
banyak penumpang 

Membutuhkan 
rel khusus 
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3. Kekurangan dan kelebihan teknologi transportasi jaman dahulu 
 

No Kekurangan  Kelebihan  

1 Mudah rusak dan sulit ditemui Biayanya murah dan tidak 
bergantung pada mesin 

2 
Jalannya tidak cepat dan jangkauan 
terbatas 

Bahan yang digunakan mudah 
didapat 

3 
Jumlah barang terbatas dan tidak 
banyak diminati 

Aman dipergunakan, tidak 
mengganggu kesehatan dan tidak 
menimbulkan polusi baik udara, 
tanah atau air 

4 
Masih menggantungkan pada 
tenaga manusia dan hewan 

Dapat dijadikan koleksi dan mudah 
untuk memperbaikinya 

 

4. Kekurangan dan kelebihan teknologi transportasi jaman sekarang 

No. Kekurangan Kelebihan 

1 Harganya mahal dan pembuatannya 
sulit 

Bisa cepat jalannya dan tersedia 
dimana saja 

2 Bergantung pada mesin dan perlu 
tenaga ahli untuk memperbaikinya 

Diminati banyak orang dan 
waktunya lebih cepat 

3 Menimbulkan polusi dan dapat 
mengganggu kesehatan 

Nyaman digunakan dan praktis 

 

Sumber: 

Hisnu, Tantya dan Winardi, P. 2008.BSE IPS untuk SD/ MI kelas 4. Jakarta: Pusat 
Perbukuan, Depdiknas. Halaman 169-174. 

 
Radjiman dan Triyono, A. 2009.BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 136 - 
142. 

   
Pujiati, Retno Heny dan Yuliati, Umi. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 4 untuk 

Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 163-
171. 
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Lampiran 8 

 

PERANGKAT PEMBELAJARAN SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Nama Sekolah  : SD Negeri 01 Moga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / semester : IV (empat) / 2 (dua) 

Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit ( 3 JP )  

Pelaksanaan  : 15 Mei 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya 

C. Indikator 

2.3.4 Menceritakan pengalaman menggunakan peralatan teknologi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah 

menggunakan peralatan teknologi. 

2. Melalui penugasan, siswa dapat menceritakan pengalaman 

menggunakan peralatan teknologi. 

E. Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), rasa hormat 

dan perhatian (respect ), tekun ( diligence ) , jujur ( fairnes )  dan  ketelitian 

(carefulness). 

F. Materi Pokok 

“Pengalaman Menggunakan Peralatan Teknologi” 

Peralatan teknologi yang mungkin digunakan siswa antara lain kompor gas, 

televisi, laptop, handphone, telepon rumah dan sepeda.
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G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Kerja kelompok 

4. Everyone Is A Teacher Here 

5. Penugasan 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

a. Salam (ramah) , berdoa (taqwa)  

b. Presensi siswa (disiplin) 

c. Menyiapkan media dan alat peraga 

d. Pengondisian siswa dan pengondisian kelas (persiapan) 

e. Memberikan pertanyaan apersepsi 

f. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan Inti (80 menit) 
Tahap Kegiatan pembelajaran Waktu 

1 Eksplorasi 
Menyampaikan informasi 
a. Guru menjelaskan materi “Menceritakan Pengalaman 

Menggunakan Peralatan Teknologi” secara keseluruhan. 
b. Siswa diberikan bahan bacaan tentang materi tersebut untuk 

dipelajari. 

20 menit 

2 Elaborasi 
Penerapan metode Everyone Is A Teacher Here, adapun 
langkah-langkahnya sebagai berikut: 
a. Siswa menulis sebuah pertanyaaan pada kertas yang telah 

dibagikan oleh guru tentang materi pokok yang sedang 
dipelajari yaitu materi perkembangan teknologi transportasi. 

b. Kemudian kertas-kertas tersebut dikumpulkan, dikocok dan 
dibagikan kembali secara acak kepada masing-masing siswa 
dan diusahakan siswa tidak mendapat pertanyaan yang ditulis 
sendiri. 

c. Siswa membaca dan memahami pertanyaan di kertas masing-
masing sambil memikirkan jawabannya. 

d. Salah satu siswa (sukarelawan) membacakan pertanyaan 
yang ada di tangannya.  

e. Siswa tersebut menyampaikan jawaban atas pertanyaan atau 
permasalahan tersebut, kemudian ditanggapaioleh siswa 
yang lain. 

30 menit 
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f. Siswa yang menjawab/memberi tanggapan mendapatkan 
apresiasi pujian atau penguatan  agar termotivasi dan tidak 
takut salah. 

g. Siswa bergantian membacakan pertanyaan sesuai waktu yang 
tersedia. 

3 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar  
a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
b. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok dan diberi 

waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. 
c. Salah satu perwakilan kelompok maju menuliskan hasil 

diskusinya di depan kelas. 
d. Kelompok lain menanggapi. 

20 menit 

4 Konfirmasi 
a. Guru mengklarifikasi hasil kerja siswa. 
b. Guru bertanya jawab mengenai hal-hal yang belum 

diketahui siswa. 
c. Guru bersama siswa bertanya jawab membetulkan 

kesalahpahaman siswa ini 

 
10 menit 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Mengadakan tes akhir/evaluasi 

b. Guru memberikan tindak lanjut (remidi/pengayaan) 

c. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan salam (ramah). 

 

I. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

Gambar jenis-jenis peralatan teknologi (power point) 

Laptop dan LCD 

LKS  

2. Sumber belajar: 

Silabus IPS kelas IV semester 2 SD/ MI 

Hisnu, Tantya dan Winardi, P. 2008. BSE IPS untuk SD/ MI kelas 4. 
Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. Halaman 169-174. 

 
Radjiman dan Triyono, A. 2009. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk 

Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 
Halaman 136 - 142. 

 
Pujiati, Retno Heny dan Yuliati, Umi. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial 4 

untuk Kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Depdiknas. 
Halaman 163-171. 
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J. Evaluasi 

1. Prosedur  

Tes awal  : ada (kegiatan awal sebelum tindakan) 

Tes dalam proses : ada (pada saat siswa bekerja kelompok) 

Tes akhir  : ada (pada kegiatan akhir) 

2. Teknik 

Tes    : LKS dan evaluasi 

Non tes   : lembar observasi 

3. Bentuk Tes   : isian singkat 

4. Kisi-kisi soal  : terlampir 

5. Alat tes   : terlampir 

6. Penskoran   : terlampir 

7. Remidi dan pengayaan : terlampir 

 

Pemalang, 15 Mei 2013 

Guru Kelas IV      Peneliti,  

 

Turniari Sri Wahyu R, S.Pd. SD   Fitriati  
NIP 19630105 198304 2004    NIM 1401409315 
 
 

 
 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri 01 Moga Pemalang 

 
 
 

Komarudin, S.Pd 
NIP 19650912 199003 1009 
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Lengkapilah tabel dibawah ini ! kerjakan bersama kelompokmu! 

 (waktu: 10 menit) 

No. Peralatan teknologi Keterangan  

1 

 

Nama alat produksi di 
samping yaitu .... 
Memanfaatkan tenaga .... 
Kegunaannya untuk ..... 
Cara menggunakannya yaitu 
.... 

2 

 

 
Gambar di samping yaitu .... 
Kegunaannya untuk .... 
Memanfaatkan tenaga .... 
Cara menggunakannya yaitu 
.... 

3 

 

Gambar di samping yaitu .... 
Kegunaannya untuk .... 
Cara menggunakannya yaitu 
.... 

 

 

 

Nama Kelompoknama :  
Anggota kelompok 
1. .....................  4. .................... 
2. .....................  5. .................... 
3. .....................  6. .................... 
4

LEMBAR KERJA SISWA 
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Kunci jawaban LKS 

No. Peralatan teknologi Keterangan  

1  

 

 
 

 

Nama alat produksi di 
samping yaitu kompor gas 
Memanfaatkan tenaga gas 
Kegunaannya untuk memasak
Cara menggunakannya yaitu:  
- Tekan tombol yang ada 

pada kompor 
- Putar ke arah kiri sampai 

terdengar bunyi “klik” 
dan api menyala 

- Atur sampai nyala api 
berwarna biru 

- Kompor siap dipakai 
2 

 

Nama alat produksi di 
samping yaitu televisi 
Memanfaatkan tenaga listrik 
Kegunaannya sebagai alat 
komunikasi/media informasi 
Cara menggunakannya yaitu  
- Hubungkan (colokkan) 

kabel pada aliran listrik 
- Tekan tombol power 
- Pilih saluran TV yang 

dikehendaki 
 

3 

 

Nama alat produksi di 
samping yaitu sepeda 
Memanfaatkan tenaga 
manusia 
Kegunaannya sebagai alat 
transportasi  
Cara menggunakannya yaitu:  
- Naik/ duduk di atas sadel 
- Kayuh sepeda dan atur 

keseimbangan  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI IV 
SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 “MATERI PENGALAMAN MENGGUNAKAN PERALATAN TEKNOLOGI” 
Mata Pelajaran :    IPS     
Kelas/Semester           :    IV/ 2 
Hari/ tanggal  : 
Waktu   :   10 menit 
Standar Kompetensi   :    Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan 

provinsi 

Kompetensi Dasar Indikator soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Tingkat 
Kesukaran 

Nomor 
Soal 

2.3  
Mengenal 
perkembangan 
teknologi produksi 
komunikasi dan 
transportasi serta 
pengalaman 
menggunakannya 

Siswa dapat menjelaskan cara menggunakan salah satu alat  produksi 

Isian 
singkat 

C2 Sedang  1 

Siswa dapat menyebutkan salah satu bagian sepeda C1  Mudah  2 

Siswa dapat menjelaskan cara menggunakan televisi C2 Sedang  3 

Siswa dapat menyebutkan benda yang digunakan untuk melindungi 
kepala saat mengendarai motor C1 Mudah  4 

Siswa dapat menjelaskan cara menggunakan salah satu alat transportasi. C2 Sedang  5 

 Siswa dapat menulis cerita tentang pengalaman menggunakan alat 
transportasi Uraian  C3 Sulit 1 

Jumlah Butir Soal 6 
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EVALUASI IV 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

Nama  :  ..................... 

No. Absen :  .............. 
Waktu  :   10 menit 
 

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Sebelum menggunakan kompor gas, yang harus dipastikan telah terpasang 

sempurna pada tabung gas selain selang adalah …. (bobot soal: 10) 

2. Tempat untuk duduk saat kita naik sepeda disebut ... (bobot soal: 10) 

3. Setelah menghubungkan kabel pada aliran listrik, langkah selanjutnya 

untuk menghidupkan televisi yaitu menekan tombol .... (bobot soal: 10) 

4. Kita harus memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam berkendara, 

maka dari itu saat mengendarai motor kita dianjurkan untuk memakai .... 

sebagai pelindung kepala. (bobot soal: 10) 

5. Tombol yang digunakan untuk menghidupkan mesin sepeda motor disebut 

tombol .... (bobot soal: 10) 

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

Buatlah cerita tentang pengalaman menggunakan alat transportasi!  

(bobot soal: 50) 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI IV 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

 
I. Isian singkat 

1. Regulator 

2. Sadel  

3. Power  

4. Helm  

5. Starter  

II. Uraian  

Menceritakan pengalaman menggunakan peralatan teknologi 
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Isian singkat  

Setiap jawaban yang benar diberi skor 10,  Skor maksimal 50 

Uraian 

Siswa menuliskan pengalaman dengan benar diberi skor 50, Skor maksimal 50 

Total skor   = isian singkat+uraian 

  =50+50 

  =100 

REMIDI 

 
Kerjakan soal evaluasi IV! 

PENGAYAAN  

Bacalah materi tentang “masalah sosial di 
lingkungan setempat” catatlah hal-hal 

penting dalam materi tersebut! 

SKOR PENILAIAN 
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF II 

“MATERI TEKNOLOGI PRODUKSI, KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI” 

Mata Pelajaran :    IPS     
Kelas/Semester           :    IV/ 2 
Waktu   :   30 menit 
Standar Kompetensi   :    Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan 

provinsi 
 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis 
Soal Ranah Tingkat 

Kesukaran
Nomor 

Soal 
2.3  
Mengenal 
perkembangan 
teknologi produksi 
komunikasi dan 
transportasi serta 
pengalaman 
menggunakannya 

Siswa dapat menyebutkan contoh alat transportasi jaman dahulu 

Isian 
singkat 

C1 Mudah 1 

Siswa dapat menyebutkan bahan bakar pesawat terbang C1 Mudah 2 
Siswa dapat menjelaskan kekurangan teknologi transportasi jaman sekarang C2 Sedang 3 
Siswa dapat menentukan sikap dalam mematuhi rambu lalu lintas A2 Sedang 4 
Siswa dapat menyebutkan tempat pemberhentian kereta api C1 Mudah 5 
Siswa dapat menjelaskan kelebihan alat transportasi jaman dahulu. C2 Sedang 6 
Siswa dapat menyebutkan salah satu bagian sepeda C1 Mudah 7 
Siswa dapat menjelaskan cara menggunakan salah satu alat produksi C2 Sedang 8 
Siswa dapat menyebutkan benda yang digunakan untuk melindungi kepala 
saat mengendarai motor C1 Mudah 9 

Siswa dapat menjelaskan cara menggunakan salah satu alat transportasi. C2 Sedang 10 
Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah mengirim SMS melalui HP 

Uraian 
C3 Sulit 1 

Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah menghidupkan laptop C3 Sulit 2 

Jumlah Butir Soal 12  
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TES FORMATIF II 

SD NEGERI 01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

Nama  :  .....................  

No. Absen :  .............. 

Waktu  :   30 menit 

I. ISILAH TITIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN TEPAT! 

1. Alat transportasi jaman dahulu yang cara kerjanya ditarik menggunakan 

kuda yaitu .... (bobot soal: 10) 

2. Bahan bakar yang digunakan pesawat terbang yaitu .... (bobot soal: 10) 

3. Kekurangan teknologi transportasi jaman sekarang yaitu menimbulkan 

polusi sehingga dapat menganggu ... (bobot soal: 10) 

4. Ketika nyala lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, yang harus 

dilakukan pengemudi adalah …. (bobot soal: 10) 

5. Tempat pemberhentian kereta api disebut .... (bobot soal: 10) 

6. Kelebihan teknologi transportasi jaman dahulu yaitu ramah lingkungan 

karena tidak menimbulkan .... (bobot soal: 10) 

7. Tempat untuk duduk saat kita naik sepeda disebut ... (bobot soal: 10) 

8. Sebelum menggunakan kompor gas, yang harus dipastikan telah terpasang 

sempurna pada tabung gas selain selang adalah …. (bobot soal: 10) 

9. Kita harus memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam berkendara, 

maka dari itu saat mengendarai motor kita dianjurkan untuk memakai .... 

sebagai pelindung kepala. (bobot soal: 10) 

10. Tombol yang digunakan untuk menghidupkan mesin sepeda motor disebut 

tombol .... (bobot soal: 10) 

II. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN BENAR! 

1. Jelaskan langkah-langkah mengirim pesan/SMS melalui HP!  

(bobot soal: 50) 

2. Jelaskan langkah-langkah menghidupkan laptop! (bobot soal: 50) 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF II 

SD NEGERI  01 MOGA 

IPS KELAS IV SEMESTER 2 

I. ISIAN SINGKAT  

1. Andong  

2. Avtur  

3. Kesehatan  

4. Berhenti  

5. Stasiun  

6. Polusi  

7. Sadel  

8. Regulator  

9. Helm 

10. Starter  

II. URAIAN 

1. Langkah-langkah mengirim SMS melalui HP 

a. aktifkan HP 

b. klik menu pesan 

c. tulis pesan 

d. kirim ke nomor yang dituju 

2. langkah-langkah menghidupkan laptop 

a. buka tutup laptop 

b. tekan tombol power 

c. tunggu sampai windows aktif 

d. laptop siap digunakan 
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Lampiran 9 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV 

SD NEGERI 01 MOGA TAHUN AJARAN 2012 / 2013 

No NIS Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 3488 Lukman Hakim Laki-laki 
2 3490 Lukmanul Hakim Laki-laki 
3 3493 M.Sofyan Hanif Laki-laki 
4 3503 Suci Rahmawati Perempuan 
5 3506 Ulfatul Ilahiyah Perempuan 
6 3510 Abid Alzar Laki-laki 
7 3515 Amin Taha Khurizi Laki-laki 
8 3525 Khodliqotul Fikriyah Perempuan 
9 3529 Khotibul Umam Laki-laki 
10 3533 M. Arsyad Dani Laki-laki 
11 3534 M.Zidan Maulana Fikri Laki-laki 
12 3535 M. Najmi Humam Laki-laki 
13 3537 M. Arya Maulana Fahreza Laki-laki 
14 3538 M. Zaldi Maulana Laki-laki 
15 3540 M. Yusuf Ramadani Laki-laki 
16 3544 Nur Halisa Oktaviya Perempuan 
17 3546 Putri Maulida Perempuan 
18 3549 Sandy Afrizal Ropendhy Laki-laki 
19 3552 Tazkiya Lunufus Perempuan 
20 3555 Ulfa Timah Perempuan 
21 3556 Uliya Farah Nabila Perempuan 
22 3559 Zidni Laela Rizqia Perempuan 
23 3565 Ainun Najid Laki-laki 
24 3567 Akmal Khaerul Muadin Laki-laki 
25 3568 Alisa Qotrunnada Perempuan 
26 3569 Binta Sahlatun Aflahu N Perempuan 
27 3570 Gusenova Safina Perempuan 
28 3572 Fatasa Nur Khilda Perempuan 
29 3574 Fishayatul Arifah Perempuan 
30 3575 Furqon Linuron Fardani Laki-laki 
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31 3577 Hadyanurlida Undatus Perempuan 
32 3578 Iman Nur Riski Laki-laki 
33 3580 Ismi Alia Perempuan 
34 3582 Kharisma Yogi Noviana Laki-laki 
35 3584 Mafroh Isfa Waida Perempuan 
36 3585 Masdarul Abid Laki-laki 
37 3586 M.Abdi Faza Laki-laki 
38 3587 M.Afdika Laki-laki 
39 3589 M.Ariq Alim Hibatullah Laki-laki 
40 3594 M.Mudinar Qadafi Laki-laki 
40 3596 M.Naufal Sauki Laki-laki 
42 3598 M. Syafiqulatif Laki-laki 
43 3604 Nurul Aeni Perempuan 
44 3605 Qorfatul Aulia Perempuan 
45 3606 Riska Arifatul Khikmah Perempuan 
46 3607 Sri Mulyani Perempuan 
47 3609 Zidan Nurul Iman Laki-laki 

Jumlah Laki-Laki 25 
Jumlah Perempuan 22 
Jumlah Total 47 
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Lampiran 10 
 

REKAPITULASI NILAI TES AWAL DAN TES AKHIR 
 

No Nama 
Perolehan Nilai 

Pretes Postes  
1 Lukman Hakim 50 85 
2 Lukmanul Hakim 53 97 
3 M.Sofyan Hanif  60 90 
4 Suci Rahmawati 63 97 
5 Ulfatul Ilahiyah 47 87 
6 Abid Alzar 50 97 
7 Amin Taha Khurizi 71 90 
8 Khodliqotul Fikriyah 43 71 
9 Khotibul Umam 77 71 
10 M. Arsyad Dani 80 97 
11 M.Zidan Maulana Fikri 47 80 
12 M. Najmi Humam 60 93 
13 M. Arya Maulana Fahreza 47 100 
14 M. Zaldi Maulana 73 100 
15 M. Yusuf Ramadani 63 97 
16 Nur Halisa Oktaviya 67 90 
17 Putri Maulida 80 93 
18 Sandy Afrizal Ropendhy 67 93 
19 Tazkiya Lunufus 90 93 
20 Ulfa Timah 57 90 
21 Uliya Farah Nabila 60 90 
22 Zidni Laela Rizqia 57 77 
23 Ainun Najid 67 90 
24 Akmal Khaerul Muadin 53 100 
25 Alisa Qotrunnada 77 100 
26 Binta Sahlatun Aflahu N 47 83 
27 Gusenova Safina 57 97 
28 Fatasa Nur Khilda 47 93 
29 Fishayatul Arifah 63 83 
30 Furqon Linuron Fardani 83 100 
31 Hadyanurlida Undatus 53 97 
32 Iman Nur Riski 90 90 
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33 Ismi Alia 53 90 
34 Kharisma Yogi Noviana 57 97 
35 Mafroh Isfa Waida 47 97 
36 Masdarul Abid 80 97 
37 M.Abdi Faza 77 97 
38 M.Afdika 57 100 
39 M.Ariq Alim Hibatullah 47 97 
40 M.Mudinar Qadafi 80 97 
40 M.Naufal Sauki 67 90 
42 M. Syafiqulatif 71 97 
43 Nurul Aeni 63 97 
44 Qorfatul Aulia 53 71 
45 Riska Arifatul Khikmah 47 93 
46 Sri Mulyani 60 100 
47 Zidan Nurul Iman 53 93 
Jumlah Nilai 2911 4324 
Rata-rata 61,94 92,00 
Ketuntasan Belajar Klasikal (%) 27,66 100,00 

 

M
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Lampiran 11 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV SD NEGERI 01 MOGA 

PADA SIKLUS I 

 

No Nama 
Pertemuan 

1 2 

1 Lukman Hakim √ √ 

2 Lukmanul Hakim √ √ 

3 M.Sofyan Hanif  √ √ 

4 Suci Rahmawati √ √ 

5 Ulfatul Ilahiyah √ √ 

6 Abid Alzar √ √ 

7 Amin Taha Khurizi √ √ 

8 Khodliqotul Fikriyah √ √ 

9 Khotibul Umam √ √ 

10 M. Arsyad Dani √ √ 

11 M.Zidan Maulana Fikri √ √ 

12 M. Najmi Humam √ √ 

13 M. Arya Maulana Fahreza √ √ 

14 M. Zaldi Maulana √ √ 

15 M. Yusuf Ramadani √ √ 

16 Nur Halisa Oktaviya √ √ 

17 Putri Maulida √ √ 

18 Sandy Afrizal Ropendhy √ √ 

19 Tazkiya Lunufus √ √ 

20 Ulfa Timah √ √ 

21 Uliya Farah Nabila √ √ 

22 Zidni Laela Rizqia √ √ 

23 Ainun Najid √ √ 
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24 Akmal Khaerul Muadin √ √ 

25 Alisa Qotrunnada √ √ 

26 Binta Sahlatun Aflahu N √ √ 

27 Gusenova Safina √ √ 

28 Fatasa Nur Khilda √ √ 

29 Fishayatul Arifah √ √ 

30 Furqon Linuron Fardani √ √ 

31 Hadyanurlida Undatus √ √ 

32 Iman Nur Riski √ √ 

33 Ismi Alia √ √ 

34 Kharisma Yogi Noviana √ √ 

35 Mafroh Isfa Waida √ √ 

36 Masdarul Abid √ √ 

37 M.Abdi Faza √ √ 

38 M.Afdika √ √ 

39 M.Ariq Alim Hibatullah √ √ 

40 M.Mudinar Qadafi √ √ 

40 M.Naufal Sauki √ √ 

42 M. Syafiqulatif √ √ 

43 Nurul Aeni √ √ 

44 Qorfatul Aulia √ √ 

45 Riska Arifatul Khikmah √ √ 

46 Sri Mulyani √ √ 

47 Zidan Nurul Iman √ √ 

Jumlah Siswa Hadir 47 47 

Jumlah Siswa Tidak Hadir 0 0 

Persentase Kehadiran Siswa (%) 100 100 
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Lampiran 12 

 

NILAI PERFORMANSI GURU (APKG 1) SIKLUS I PERTEMUAN 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

  

A. Identitas Guru yang Dinilai 

Nama : Turniari Sri Wahyu R, S.Pd. SD 

Tempat Mengajar : SD Negeri 01 Moga 

Kelas : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : Rabu, 01 Mei 2013 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Indikator 
Pembelajaran 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

√ 

2 
Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

- 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

- 
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Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

√ 

2. Tujuan 
Pembelajaran 

Berisi kompetensi yang operasional 
yang dapat dicapai 

√ 

3 

Dirumuskan dalam bentuk pernyataan 
yang operasional dari KD 

√ 

Minimal memuat komponen siswa, 
kata kerja operasional, kondisi, dan 
materi. 

√ 

Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang komplek, dari yang 
konkret ke yang abstrak, dan dari yang 
ingatan hingga kreasi.  

- 

3. 
 
 
 

Materi Ajar 
 
 
 

Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. 

√ 

4 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

√ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK. √ 
4. 
 
 
 

Alokasi 
Waktu 
 
 
 

Mencantumkan alokasi waktu secara 
keseluruhan.  

√ 

4 

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan akhir. 

√ 

Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan awal 
dan akhir. 

√ 

Alokasi waktu sesuai dengan materi. √ 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
siswa. 

√ 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran. 

- 

Metode pembelajaran yang digunakan 
oleh guru untuk mewujudkan suasana 

√ 
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belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa mencapai kompetensi dasar. 

 
 

Mengunakan multimetode. √ 

6. Kegiatan 
Pembelajaran 

Dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, dan menantang. 

√ 

3 

Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 
aktif. 

√ 

Memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis 
siswa. 

- 

Memuat kegiatan awal, inti, dan 
kegiatan akhir, dan dilakukan secara 
sistematis dan sistemik melalui proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

√ 

7. 
 
 
 
 

Penilaian 
 
 
 

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

3 
Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarah ke berpikir tingkat tinggi. - 
Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian. 

√ 

8. 
 
 
 

Sumber 
Belajar/media 
 
 
 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

√ 

3 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

- 

SKOR TOTAL 25 
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Lampiran 13 

 

NILAI PERFORMANSI GURU (APKG 2) SIKLUS I PERTEMUAN 1 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

A. Identitas Guru yang Dinilai 

Nama : Turniari Sri Wahyu R, S.Pd. SD 

Tempat Mengajar : SD Negeri 01 Moga 

Kelas : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : Rabu, 01 Mei 2013 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan 
Pendahuluan 
 
Dalam 
kegiatan 
pendahuluan, 
guru: 
 
 
 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan √ 
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penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

 
 

2. Eksplorasi 
 
Dalam 
kegiatan 
eksplorasi, 
guru: 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan prinsip alam 
takambang dan belajar dari aneka 
sumber. 

√ 

3 

Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, 
dan sumber belajar lain. 

√ 

Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antar siswa serta antara siswa dan 
guru, lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya. 

√ 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
setiap kegiatan pembelajaran, dan 
memfasilitasi siswa melakukan 
percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

- 

3. Elaborasi 1 
 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi 1, 
guru: 

Membiasakan siswa membaca dan 
menulis yang beragam melalui tugas-
tugas tertentu yang bermakna. 

- 

3 

Memfasilitasi siswa melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru 
baik secara lisan maupun tertulis. 

√ 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa takut. 

√ 

Memfasilitasi siswa dalam 
pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif. 

√ 

4. 
 
 
 
 
 
 

Elaborasi 2 
 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi 2, 
guru: 
 

Memfasilitasi siswa berkompetensi 
secara sehat untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 

√ 
 
 
 
 
 
3 
 

Memfasilitasi siswa membuat laporan 
eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok. 

√ 
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Memfasilitasi siswa untuk 
menyajikan, hasil kerja individual 
maupun kelompok. 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

Memfasilitasi siswa melakukan 
pameran, turnamen, festival, serta 
produk yang dihasilkan. 
Memfasilitasi siswa melakukan 
kegiatan yang menumbuhkan 
kebanggaan dan rasa percaya diri 
siswa. 

- 

5. Konfirmasi 1 
 
Dalam 
kegiatan 
konfirmasi 1, 
guru: 

Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan siswa. 

- 

2 
 

Memberikaan konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan elaborasi siswa 
melalui berbagai sumber. 

- 

Memfasilitasi siswa melakukan 
refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah 
dilakukan. 

√ 

Memfasilitasi siswa untuk 
memperoleh pengalaman yang 
bermakna. 

√ 

6. Konfirmasi 2 
 
Dalam 
kegiatan 
konfirmasi 2, 
guru: 

Berfungsi sebagai narasumber dan 
fasilitator, membantu menyelesaikan 
masalah. 

√ 

2 

Memberi acuan agar siswa dapat 
melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi. 

- 

Memberi informasi pada siswa untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 

- 

Memberikan motivasi kepada siswa 
yang kurang atau belum berpartisipasi 
aktif. 

√ 

7. 
 
 
 
 

Kemampuan 
Mengelola 
Kelas 
 
 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. √  

 
 
3 
 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 

- 

Tidak terjadi penundaan kegiatan √ 
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  selama pembelajaran.  
Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

√ 

8. Ketepatan 
antara Waktu 
dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana. - 

2 
Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. - 

9. Menyampaika
n Materi 
sesuai dengan 
Hierarki 
Belajar dan 
Karakteristik 
Siswa 

Dari konkret ke abstrak. √ 

3 

Materi berkaitan dengan materi lain √ 
Bermuara pada simpulan - 
Dari hal yang telah diketahui siswa 
(ZPD=Zone Proximal Development). √ 

10. Kegiatan 
Penutup 
 
Dalam 
kegiatan 
penutup, 
guru: 
 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/ 
simpulan pelajaran. 

√ 

 
2 
 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

- 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

- 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

√ 

SKOR TOTAL 27 
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Lampiran 14 

 

NILAI PERFORMANSI GURU (APKG 1) SIKLUS I PERTEMUAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

  

A. Identitas Guru yang Dinilai 

Nama : Fitriati 

Tempat Mengajar : SD Negeri 01 Moga 

Kelas : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : Sabtu, 04 Mei 2013 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator 
Pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

√ 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

√ 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

√ 
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 Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

√ 
 
 

2. Tujuan 
Pembelajaran 

Berisi kompetensi yang operasional 
yang dapat dicapai 

√ 

3 

Dirumuskan dalam bentuk pernyataan 
yang operasional dari KD 

- 

Minimal memuat komponen siswa, 
kata kerja operasional, kondisi, dan 
materi. 

√ 

Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang komplek, dari yang 
konkret ke yang abstrak, dan dari yang 
ingatan hingga kreasi.  

√ 

3. 
 
 
 

Materi Ajar 
 
 
 

Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. 

√ 

4 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

√ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK. √ 
4. 
 
 
 

Alokasi 
Waktu 
 
 
 

Mencantumkan alokasi waktu secara 
keseluruhan.  

√ 

4 

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan akhir. 

√ 

Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan awal 
dan akhir. 

√ 

Alokasi waktu sesuai dengan materi. √ 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
siswa. 

√ 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran. 

√ 

Metode pembelajaran yang digunakan 
oleh guru untuk mewujudkan suasana 

 
- 
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  belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa mencapai kompetensi dasar. 

 
 

 
 

Mengunakan multimetode. √ 
6. Kegiatan 

Pembelajaran 
Dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, dan menantang. 

√ 

3 

Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 
aktif. 

√ 

Memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis 
siswa. 

- 

Memuat kegiatan awal, inti, dan 
kegiatan akhir, dan dilakukan secara 
sistematis dan sistemik melalui proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

√ 

7. 
 
 
 
 

Penilaian 
 
 
 

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

3 
Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarah ke berpikir tingkat tinggi. - 
Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian. 

√ 

8. 
 
 
 

Sumber 
Belajar/media 
 
 
 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

√ 

3 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

- 

SKOR TOTAL 27 
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Lampiran 15 

 

NILAI PERFORMANSI GURU (APKG 2) SIKLUS I PERTEMUAN 2 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

A. Identitas Guru yang Dinilai 

Nama : Fitriati  

Tempat Mengajar : SD Negeri 01 Moga 

Kelas : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : Sabtu, 04 Mei 2013 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan 
Pendahuluan 
 
Dalam 
kegiatan 
pendahulun, 
guru: 
 
 
 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

- 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan √ 
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 penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

  

2. Eksplorasi 
 
Dalam 
kegiatan 
eksplorasi, 
guru: 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan prinsip alam 
takambang dan belajar dari aneka 
sumber. 

√ 

2 

Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, 
dan sumber belajar lain. 

- 

Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antar siswa serta antara siswa dan 
guru, lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya. 

√ 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
setiap kegiatan pembelajaran, dan 
memfasilitasi siswa melakukan 
percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

- 

3. Elaborasi 1 
 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi 1, 
guru: 

Membiasakan siswa membaca dan 
menulis yang beragam melalui tugas-
tugas tertentu yang bermakna. 

- 

3 

Memfasilitasi siswa melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru 
baik secara lisan maupun tertulis. 

√ 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa takut. 

√ 

Memfasilitasi siswa dalam 
pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif. 

√ 

4. Elaborasi 2 
 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi 2, 
guru: 

Memfasilitasi siswa berkompetensi 
secara sehat untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 

√ 

2 Memfasilitasi siswa membuat laporan 
eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok. 

√ 
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Memfasilitasi siswa untuk 
menyajikan, hasil kerja individual 
maupun kelompok. 

- 

Memfasilitasi siswa melakukan 
pameran, turnamen, festival, serta 
produk yang dihasilkan. 
Memfasilitasi siswa melakukan 
kegiatan yang menumbuhkan 
kebanggaan dan rasa percaya diri 
siswa. 

- 

5. Konfirmasi 1 
 
Dalam 
kegiatan 
konfirmasi 1, 
guru: 

Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan siswa. 

√ 

3 
Memberikaan konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan elaborasi siswa 
melalui berbagai sumber. 

√ 

Memfasilitasi siswa melakukan 
refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah 
dilakukan. 

- 

Memfasilitasi siswa untuk 
memperoleh pengalaman yang 
bermakna. 

√ 

3 

6. Konfirmasi 2 
 
Dalam 
kegiatan 
konfirmasi 2, 
guru: 

Berfungsi sebagai narasumber dan 
fasilitator, membantu menyelesaikan 
masalah. 

√ 

Memberi acuan agar siswa dapat 
melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi. 

- 

Memberi informasi pada siswa untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 

√ 

Memberikan motivasi kepada siswa 
yang kurang atau belum berpartisipasi 
aktif. 

√ 

7. 
 
 
 
 

Kemampuan 
Mengelola 
Kelas 
 
 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. 

-  
 
 
3 
 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 

√ 

Tidak terjadi penundaan kegiatan √ 
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selama pembelajaran.  
 Tidak terjadi penyimpangan selama 

pembelajaran. √ 

8. Ketepatan 
antara Waktu 
dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana. - 

2 
Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. - 

9. Menyampaika
n Materi 
sesuai dengan 
Hierarki 
Belajar dan 
Karakteristik 
Siswa 

Dari konkret ke abstrak. √ 

4 

Materi berkaitan dengan materi lain √ 
Bermuara pada simpulan √ 
Dari hal yang telah diketahui siswa 
(ZPD=Zone Proximal Development). √ 

10. Kegiatan 
Penutup 
 
Dalam 
kegiatan 
penutup, 
guru: 
 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/ 
simpulan pelajaran. 

- 

 
1 
 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

- 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

- 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

√ 

SKOR TOTAL 26 
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Lampiran 16 
 

Deskriptor Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 
 

Petunjuk Penggunaan 
Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 
disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
No. Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. 
  

  

  

Kegiatan 
Pendahuluan I 
 
 

Siswa datang tepat waktu/tidak 
terlambat 

  

Siswa masuk kelas dengan tertib   

Siswa mengucapkan salam    

Siswa berdoa dengan sikap yang 
benar 

   

2.  Kegiatan 
Pendahuluan 
II 
 
 

Siswa menyiapkan alat tulis   

Siswa melaksanakan presensi   

Siswa memperhatikan tujuan 
pembelajaran yang disampaikan guru 

  

Siswa menjawab pertanyaan apersepsi    

3.  
  

  

  

 

Kegiatan inti 
 
Eksplorasi 

Siswa mendengarkan dengan antusias 
penjelasan materi dari guru 

  

Siswa menjawab pertanyaan dari guru   
Siswa membaca bahan bacaan yang 
sudah disediakan 

  

Siswa memiliki ketertarikan dalam 
mempelajari materi yang disampaikan 
guru 

  

4.  

  

Elaborasi I 
 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang langkah-langkah Metode 
Everyone Is A Teacher Here 

  

Siswa menulis pertanyaan pada kertas  
yang sudah disediakan 

  

Siswa mengumpulkan kertas yang 
berisi pertanyan pada guru  
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Siswa membaca pertanyaan pada 
kertas yang ia dapatkan dan mencari 
jawabannya 

   

  

5.  Elaborasi II Siswa membacakan pertanyaan yang 
ada di tangannya di depan kelas 

  

Siswa menjawab pertanyaan di depan 
kelas 

  

Siswa menanggapi jawaban temannya   

Siswa termotivasi (bersemangat) 
dengan adanya penguatan/ reward 

  

6.  Elaborasi III Siswa bergabung dengan kelompok   

Siswa bekerjasama dengan anggota 
kelompok mengerjakan LKS 

  

Siswa melaporkan hasil diskusi 
kelompok di depan kelas 

  

Siswa berani mengemukakan 
pendapat/tanggapan. 

  

7.   Konfirmasi 
 
  

Siswa bertanya pada guru tentang 
materi yang belum dipahami 

  

Siswa mendengarkan penjelasan guru 
dalam meluruskan kesalahpahaman 

   

Siswa menulis/merangkum materi 
pelajaran 

   

Siswa bersama guru menyimpulkan 
materi kemudian mencatat. 

   

8.  

 

 

 

 

Kegiatan 
Penutup I 

 

 

 

Siswa mengerjakan evaluasi dengan 
sungguh-sungguh 

  

Siswa mencocokkan hasil evaluasi 
bersama guru 

  

Siswa memperhatikan/mencatat tugas 
(remidi/pengayaan) dari guru sebagai 
tindak lanjut 

  

Siswa merapikan alat belajar   

9.  Kegiatan 
Penutup II 

Siswa berdoa dengan sikap yang benar   
Siswa mengucapan salam   
Siswa berjabat tangan dengan guru 
sebelum meninggalkan kelas 

  

Siswa keluar kelas dengan tertib   
SKOR TOTAL  
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Nilai A B C D E F G H I 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Lukman Hakim √ √ √ √ √ √ √     √ √   √ √ √ √   √   √ √ √ √   √   √ √ √     √ √ √ √   26 72,22 
2. Lukmanul Hakim √ √   √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √ √ √     √ √   √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √   28 77,78 
3. M.Sofyan Hanif  √ √ √ √ √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √ √ √ √ √   √   √ √     √ √   √     √ 26 72,22 
4. Suci Rahmawati   √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √     √ √   √     √ 25 69,44 
5. Ulfatul Ilahiyah √ √ √ √ √   √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √     √   √ √     √ √ √ √ √ √   √ √ √ 28 77,78 
6. Abid Alzar √ √   √ √ √     √   √ √ √ √     √   √ √ √ √     √ √ √ √ √ √   √ √ √ √   25 69,44 
7. Amin Taha Khurizi √ √     √ √ √   √ √     √ √ √ √   √ √ √     √ √ √ √ √   √ √ √   √ √     24 66,67 
8. Khodliqotul F √ √ √   √ √ √   √ √     √ √ √   √ √     √ √   √ √ √   √   √   √ √ √   √ 24 66,67 
9. Khotibul Umam √     √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √   √     √ √ √ √   √ 25 69,44 
10. M. Arsyad Dani √   √ √ √   √ √ √ √ √   √ √   √ √ √     √ √     √ √ √   √   √ √   √   √ 24 66,67 
11. M.Zidan Maulana  √ √ √ √ √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √   √ √   √ 29 80,56 
12. M. Najmi Humam √   √ √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √ √ √ √   √ √ √ √   27 75 
13. M. Arya Maulana F √ √ √   √ √     √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √ √ √ √ √   √ √   √ √ 28 77,78 
14. M. Zaldi Maulana √ √ √   √ √     √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ 26 72,22 
15. M. Yusuf Ramadani √ √ √   √ √   √ √     √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √   √   25 69,44 
16. Nur Halisa Oktaviya   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √   √ √ √   √   √ 25 69,44 
17. Putri Maulida √ √     √ √   √ √   √   √ √     √ √ √     √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ 24 66,67 
18. Sandy Afrizal R √ √ √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √ √   √   √   √ √     √ √   √ √     √ √   24 66,67 
19. Tazkiya Lunufus √   √ √     √ √ √   √ √     √ √ √ √   √ √ √   √ √ √   √   √   √ √   √   23 63,89 
20. Ulfa Timah √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ 27 75 
21. Uliya Farah Nabila √ √   √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √     √ √   √   √ √   √ √   √ √ √ 25 69,44 
22. Zidni Laela Rizqia √ √     √ √   √ √   √   √ √     √   √   √ √     √ √   √ √   √ √   √ √   21 58,33 
23. Ainun Najid √ √   √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √   √   √ √ √   √   √   √ √ 25 69,44 
24. Akmal Khaerul M √   √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √   √ √ 28 77,78 
25. Alisa Qotrunnada √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 29 80,56 
26. Binta Sahlatun A √   √ √ √   √ √ √   √   √ √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √ √ √ 28 77,78 
27. Gusenova Safina   √ √ √ √   √     √ √   √   √ √   √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √     √ √ 23 63,89 
28. Fatasa Nur Khilda √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √   √ √ 27 75 
29. Fishayatul Arifah √ √   √   √ √ √   √   √ √   √   √   √   √ √   √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √ 25 69,44 
30.  Furqon Linuron F √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √ √ √   √ √   √   27 75 
31. Hadyanurlida U √ √   √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √   √   √   √ √   √   √ 26 72,22 
32. Iman Nur Riski √ √ √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ 29 80,56 
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No
. Nama Siswa 

Aspek yang dinilai Juml
ah 

Skor 
Nilai A B C D E F G H I 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

33 Ismi Alia √ √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √   √ √   26 72,22 
34. Kharisma Yogi N √ √   √   √ √ √   √   √ √   √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √ 26 72,22 
35. Mafroh Isfa Waida √   √ √   √ √   √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √   √ √   √   √ √ √   √   √ 24 66,67 
36. Masdarul Abid √ √   √ √   √ √   √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 29 80,56 
37. M.Abdi Faza √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √   √   √ √ √   √ √   √ √   √ √ √ √ √ 26 72,22 
38. M.Afdika   √ √ √   √ √   √ √   √ √   √ √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ 26 72,22 
39. M.Ariq Alim H √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √     √ √   √ √   √   √ √   √ √   √ √ √ √ √ 25 69,44 
40. M.Mudinar Qadafi √ √ √   √   √ √   √     √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √   √ √   √   √ √ √ 24 66,67 
41. M.Naufal Sauki √ √   √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √ √ 27 75 
42. M. Syafiqulatif √ √   √ √ √   √ √ √   √     √   √   √ √ √ √   √ √ √   √ √   √   √ √   √ 24 66,67 
43. Nurul Aeni √ √ √   √ √   √ √     √ √   √ √   √ √   √ √   √   √ √   √       √   √ √ 22 61,11 
44. Qorfatul Aulia √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √ √   √ √   √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 77,78 
45. Riska Arifatul K √ √ √   √   √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √   √ 26 72,22 
46. Sri Mulyani √ √   √ √   √ √ √   √ √   √ √   √ √   √ √   √ √   √ √   √   √ √ √   √ √ 25 69,44 
47 Zidan Nurul Iman √ √   √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √   √ √ √   √ √   √ √ √ √   √ √ √ √   √ 27 75 

Jumlah  140 135 128 135 133 134 136 138 132 1211 3363,88 
Persentase 3363,88/(47x100) x 100%  0,7157 

Keterangan : 

A: kegiatan pendahuluan I 

B: kegiatan pendahuluan II 

C: kegiatan inti (eksplorasi) 

D: kegiatan inti (elaborasi I) 

E: kegiatan inti (elaborasi II) 

F: kegiatan inti (elaborasi III) 

G: kegiatan inti (konfirmasi) 

H: kegiatan penutup I 

I: kegiatan penutup II 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Nilai A B C D E F G H I 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Lukman Hakim √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 27 75
2. Lukmanul Hakim √ √  √ √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √   √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √ √  26 72,22 
3. M.Sofyan Hanif  √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √   √ √  √   √ 28 77,78 
4. Suci Rahmawati  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √   √ 28 77,78 
5. Ulfatul Ilahiyah √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √  √ √ √ √   √  √ √   √ √ √ √ √ √  √ √ √ 27 75 
6. Abid Alzar √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 29 80,56 
7. Amin Taha Khurizi √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 77,78
8. Khodliqotul F √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √  √  √ √ √  √ 26 72,22 
9. Khotibul Umam √ √ √  √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √   √ √  √ 26 72,22 
10. M. Arsyad Dani √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ 29 80,56 
11. M.Zidan Maulana  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 31 86,11 
12. M. Najmi Humam √ √ √ √ √  √ √  √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  29 80,56 
13. M. Arya Maulana F √ √ √  √ √   √ √ √  √ √   √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ 25 69,44 
14. M. Zaldi Maulana √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ 27 75 
15. M. Yusuf Ramadani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  31 86,11 
16. Nur Halisa Oktaviya  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √  √ √ √ √ √  √ 26 72,22 
17. Putri Maulida √ √   √ √  √ √  √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 27 75 
18. Sandy Afrizal R √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √  √  √  √ √ √  √ √ √ √ √   √ √  27 75 
19. Tazkiya Lunufus √  √ √   √ √ √  √ √   √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √  √ √ √ √  25 69,44 
20. Ulfa Timah √ √   √ √   √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √  √ √  √ √ √  √ √   √ 23 63,89 
21. Uliya Farah Nabila √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √   √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ 26 72,22 
22. Zidni Laela Rizqia √ √   √ √  √ √  √  √ √   √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  25 69,44 
23. Ainun Najid √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √  √  √  √  √  √ √ 24 66,67 
24. Akmal Khaerul M √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ 28 77,78 
25. Alisa Qotrunnada √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30 83,33 
26. Binta Sahlatun A √  √ √ √  √ √ √  √  √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ 28 77,78 
27. Gusenova Safina  √ √ √ √  √  √ √ √  √  √ √  √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ 25 69,44 
28. Fatasa Nur Khilda √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √  √ √ 28 77,78 
29. Fishayatul Arifah √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 29 80,56 
30.  Furqon Linuron F √ √ √  √ √  √ √ √   √ √ √  √ √ √ √  √ √   √ √ √ √ √  √ √  √  25 69,44 
31. Hadyanurlida U √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ 30 83,33 
32. Iman Nur Riski √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ 28 77,78 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Nilai A B C D E F G H I 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

33 Ismi Alia √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  27 75 
34. Kharisma Yogi N √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 77,78
35. Mafroh Isfa Waida √  √ √  √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √  √  √ √ √ √ √  √ 26 72,22 
36. Masdarul Abid √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30 83,33 
37. M.Abdi Faza √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √  √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ 27 75 
38. M.Afdika √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ 29 80,56 
39. M.Ariq Alim H √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 29 80,56 
40. M.Mudinar Qadafi √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 26 72,22
41. M.Naufal Sauki √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 28 77,78 
42. M. Syafiqulatif √ √  √ √ √  √ √ √  √  √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ 27 75 
43. Nurul Aeni √ √ √  √ √  √ √   √ √  √ √  √ √  √ √  √  √ √  √ √ √  √  √ √ 24 66,67 
44. Qorfatul Aulia √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ 26 72,22 
45. Riska Arifatul K √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √  √ 28 77,78 
46. Sri Mulyani √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 28 77,78
47 Zidan Nurul Iman √ √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ 28 77,78 

Jumlah  148 141 130 143 145 142 140 147 146 1282 3561,12 
Persentase 3561,12/(47x100) x 100%   75,77% 

Keterangan : 

A: kegiatan pendahuluan I 

B: kegiatan pendahuluan II 

C: kegiatan inti (eksplorasi) 

D: kegiatan inti (elaborasi I) 

E: kegiatan inti (elaborasi II) 

F: kegiatan inti (elaborasi III) 

G: kegiatan inti (konfirmasi) 

H: kegiatan penutup I 

I: kegiatan penutup II
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Lampiran 19 

 

LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN METODE EVERYONE IS A TEACHER HERE  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Petunjuk Penggunaan 
Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 
disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
Tabel Lembar Pengamatan Penerapan Metode untuk Guru 

 
No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. Guru 
mengorganisasikan 
siswa pada materi 

Memberikan penjelasan mengenai 
materi yang hendak dipelajari 
siswa 

√ 

4 
Menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami siswa 

√ 

Membimbing siswa memahami 
materi yang hendak dipelajari. 

√ 

Menjawab pertanyaan siswa jika 
ada hal yang kurang jelas tentang 
materi 

√ 

2.  Guru 
mengorganisasikan 
siswa untuk belajar 
 

Menjelaskan langkah-langkah 
metode Everyone Is A Teacher 
Here 

√ 

4 

Membimbing siswa untuk menulis 
pertanyaan berkaitan dengan 
materi yang sedang dipelajari 

√ 

Membimbing siswa untuk 
mengumpulkan kertas berisi 
pertanyaan dan dibagikan secara 
acak 

√ 

Membimbing siswa untuk 
memahami pertanyaan yang 
diperoleh siswa dan mencari 
jawaban yang sesuai dengan 
pertanyaan 

√ 
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Membimbing 
mengembangkan 
sdiskusi (tanya 
jawab) 

Membimbing siswa untuk 
membacakan pertanyaan dan 
menyampaikan jawaban 

√  
 
2 

Membimbing siswa untuk 
menanggapi jawaban temannya  

√ 

Memberikan apresiasi/pujian pada 
siswa yang aktif menjawab dan 
bertanya  

- 

Membimbing siswa 
mengembangkan diskusi.

- 

SKOR TOTAL 10 
 

Tabel Lembar Pengamatan Penerapan Metode Siswa 
 
No. Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. Ketekunan siswa 
mengorganisasikan 
materi 
 

Memperhatikan penjelasan yang  
diberikan guru berkaitan dengan 
materi yang hendak dipelajari 

√ 

4 

Perhatian siswa terpusat pada hal-
hal yang sedang dipelajari 

√ 

Memahami materi yang hendak 
dipelajari. 

√ 

Bertanya kepada guru jika terdapat 
hal yang kurang jelas tentang materi 
yang hendak dipelajari 

√ 

2.  Ketekunan siswa 
dalam belajar 
 
 

Memperhatikan penjelasan guru 
tentang langkah-langkah metode 
Everyone Is A Teacher Here

√ 

4 
 

Menulis pertanyaan pada kertas 
yang telah disediakan. 

√ 

Mengumpulkan kertas yang berisi 
pertanyaan pada guru 

√ 

Memahami pertanyaan dan 
memikirkan jawaban yang sesuai 
dengan pertanyaan 

√ 

3.  Keaktifan siswa 
mengembangkan 
diskusi (tanya 
jawab) 
 
 

Membacakan pertanyaan dan 
menyampaikan jawaban 

√ 

3 
 
 

Menanggapi jawaban teman  √ 
Termotivasi (bersemangat) dengan 
adanya apresiasi/pujian dari guru  

- 

Bergantian membaca dan menjawab 
pertanyaan yang diperoleh siswa 

√ 

SKOR TOTAL 11 
 



196 
 

 
 

Lampiran 20 

LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN METODE EVERYONE IS A TEACHER HERE  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Petunjuk Penggunaan 
Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 
disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
Tabel Lembar Pengamatan Penerapan Metode untuk Guru 

No. Aspek yang 
Diamati 

Deskriptor Tanda 
Cek 
(√) 

Skor

1. Guru 
mengorganisasikan 
siswa pada materi 

Memberikan penjelasan 
mengenai materi yang hendak 
dipelajari siswa 

√ 

4 

Menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami siswa 

√ 

Membimbing siswa memahami 
materi yang hendak dipelajari. 

√ 

Menjawab pertanyaan siswa jika 
ada hal yang kurang jelas 
tentang materi 

√ 

3.  Guru 
mengorganisasikan 
siswa untuk belajar 
 

Menjelaskan langkah-langkah 
metode Everyone Is A Teacher 
Here 

√ 

4 

Membimbing siswa untuk 
menulis pertanyaan berkaitan 
dengan materi yang sedang 
dipelajari 

√ 

Membimbing siswa untuk 
mengumpulkan kertas berisi 
pertanyaan dan dibagikan secara 
acak 

√ 

Membimbing siswa untuk 
memahami pertanyaan yang 
diperoleh siswa dan mencari 
jawaban yang sesuai dengan 

√ 
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pertanyaan 
 
 

Membimbing 
mengembangkan 
sdiskusi (tanya 
jawab) 

Membimbing siswa untuk 
membacakan pertanyaan dan 
menyampaikan jawaban 

√  
 
 
4 Membimbing siswa untuk 

menanggapi jawaban temannya  
√ 

Memberikan apresiasi/pujian 
pada siswa yang aktif menjawab 
dan bertanya  

√ 

Membimbing siswa 
mengembangkan diskusi. 

√ 

SKOR TOTAL 12 
 

Tabel Lembar Pengamatan Penerapan Metode Siswa 
No. Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. Ketekunan siswa 
mengorganisasikan 
materi 
 

Memperhatikan penjelasan yang  
diberikan guru berkaitan dengan 
materi yang hendak dipelajari 

√ 

4 

Perhatian siswa terpusat pada hal-
hal yang sedang dipelajari 

√ 

Memahami materi yang hendak 
dipelajari. 

√ 

Bertanya kepada guru jika terdapat 
hal yang kurang jelas tentang materi 
yang hendak dipelajari 

√ 

4.  Ketekunan siswa 
dalam belajar 
 
 

Memperhatikan penjelasan guru 
tentang langkah-langkah metode 
Everyone Is A Teacher Here 

√ 

4 
 

Menulis pertanyaan pada kertas 
yang telah disediakan. 

√ 

Mengumpulkan kertas yang berisi 
pertanyaan pada guru 

√ 

Memahami pertanyaan dan 
memikirkan jawaban yang sesuai 
dengan pertanyaan 

√ 

5.  Keaktifan siswa 
mengembangkan 
diskusi (tanya 
jawab) 
 
 

Membacakan pertanyaan dan 
menyampaikan jawaban 

√ 

4 
 
 

Menanggapi jawaban teman  √ 
Termotivasi (bersemangat) dengan 
adanya apresiasi/pujian dari guru  

√ 

Bergantian membaca dan menjawab 
pertanyaan yang diperoleh siswa 

√ 

SKOR TOTAL 12 
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Lampiran 21 
 

REKAPITULASI NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN SIKLUS I 
 

No Nama Siswa 
Perolehan Nilai 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Lukman Hakim 80 100 
2 Lukmanul Hakim 71 80 
3 M.Sofyan Hanif  71 71 
4 Suci Rahmawati 60 71 
5 Ulfatul Ilahiyah 50 80 
6 Abid Alzar 80 71 
7 Amin Taha Khurizi 71 80 
8 Khodliqotul Fikriyah 71 80 
9 Khotibul Umam 71 60 
10 M. Arsyad Dani 60 80 
11 M.Zidan Maulana Fikri 80 80 
12 M. Najmi Humam 71 100 
13 M. Arya Maulana Fahreza 50 71 
14 M. Zaldi Maulana 60 71 
15 M. Yusuf Ramadani 100 90 
16 Nur Halisa Oktaviya 80 90 
17 Putri Maulida 50 71 
18 Sandy Afrizal Ropendhy 71 80 
19 Tazkiya Lunufus 80 71 
20 Ulfa Timah 71 90 
21 Uliya Farah Nabila 90 80 
22 Zidni Laela Rizqia 71 90 
23 Ainun Najid 71 80 
24 Akmal Khaerul Muadin 60 80 
25 Alisa Qotrunnada 71 90 
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26 Binta Sahlatun Aflahu N 90 100 
27 Gusenova Safina 60 71 
28 Fatasa Nur Khilda 50 71 
29 Fishayatul Arifah 50 80 
30 Furqon Linuron Fardani 80 71 
31 Hadyanurlida Undatus 50 80 
32 Iman Nur Riski 80 80 
33 Ismi Alia 60 90 
34 Kharisma Yogi Noviana 71 80 
35 Mafroh Isfa Waida 50 90 
36 Masdarul Abid 80 80 
37 M.Abdi Faza 80 71 
38 M.Afdika 50 71 
39 M.Ariq Alim Hibatullah 60 80 
40 M.Mudinar Qadafi 71 80 
40 M.Naufal Sauki 80 100 
42 M. Syafiqulatif 71 71 
43 Nurul Aeni 71 80 
44 Qorfatul Aulia 60 80 
45 Riska Arifatul Khikmah 90 90 
46 Sri Mulyani 90 90 
47 Zidan Nurul Iman 100 100 
Jumlah Nilai 3256 3813 
Rata-rata 69,28 81,13 
Ketuntasan Belajar Klasikal (%) 65,96 97,87 
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Lampiran 22 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS IV SD NEGERI 01 MOGA 

PADA SIKLUS II 

 

No Nama 
Pertemuan 

1 2 

1 Lukman Hakim √ √ 

2 Lukmanul Hakim √ √ 

3 M.Sofyan Hanif  √ √ 

4 Suci Rahmawati √ √ 

5 Ulfatul Ilahiyah √ √ 

6 Abid Alzar √ √ 

7 Amin Taha Khurizi √ √ 

8 Khodliqotul Fikriyah √ √ 

9 Khotibul Umam √ √ 

10 M. Arsyad Dani √ √ 

11 M.Zidan Maulana Fikri √ √ 

12 M. Najmi Humam √ √ 

13 M. Arya Maulana Fahreza √ √ 

14 M. Zaldi Maulana √ √ 

15 M. Yusuf Ramadani √ √ 

16 Nur Halisa Oktaviya √ √ 

17 Putri Maulida √ √ 

18 Sandy Afrizal Ropendhy √ √ 

19 Tazkiya Lunufus √ √ 

20 Ulfa Timah √ √ 

21 Uliya Farah Nabila √ √ 

22 Zidni Laela Rizqia √ √ 

23 Ainun Najid √ √ 
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24 Akmal Khaerul Muadin √ √ 

25 Alisa Qotrunnada √ √ 

26 Binta Sahlatun Aflahu N √ √ 

27 Gusenova Safina √ √ 

28 Fatasa Nur Khilda √ √ 

29 Fishayatul Arifah √ √ 

30 Furqon Linuron Fardani √ √ 

31 Hadyanurlida Undatus √ √ 

32 Iman Nur Riski √ √ 

33 Ismi Alia √ √ 

34 Kharisma Yogi Noviana √ √ 

35 Mafroh Isfa Waida √ √ 

36 Masdarul Abid √ √ 

37 M.Abdi Faza √ √ 

38 M.Afdika √ √ 

39 M.Ariq Alim Hibatullah √ √ 

40 M.Mudinar Qadafi √ √ 

40 M.Naufal Sauki √ √ 

42 M. Syafiqulatif √ √ 

43 Nurul Aeni √ √ 

44 Qorfatul Aulia √ √ 

45 Riska Arifatul Khikmah √ √ 

46 Sri Mulyani √ √ 

47 Zidan Nurul Iman √ √ 

Jumlah Siswa Hadir 47 47 

Jumlah Siswa Tidak Hadir 0 0 

Persentase Kehadiran Siswa (%) 100 100 
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Lampiran 23 

 

NILAI PERFORMANSI GURU (APKG 1) SIKLUS II PERTEMUAN 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

  

A. Identitas Guru yang Dinilai 

Nama : Turniari Sri Wahyu R, S.Pd. SD 

Tempat Mengajar : SD Negeri 01 Moga 

Kelas : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : Sabtu, 11 Mei 2013 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

√ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

√ 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

√ 
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  Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

√ 
 

2. Tujuan 
Pembelajaran 

Berisi kompetensi yang operasional 
yang dapat dicapai 

√ 

3 

Dirumuskan dalam bentuk pernyataan 
yang operasional dari KD 

√ 

Minimal memuat komponen siswa, 
kata kerja operasional, kondisi, dan 
materi. 

- 

Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang komplek, dari yang 
konkret ke yang abstrak, dan dari yang 
ingatan hingga kreasi.  

√ 

3. 
 
 
 

Materi Ajar 
 
 
 

Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. 

√ 

4 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

√ 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

√ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK. √ 
4. 
 
 
 

Alokasi 
Waktu 
 
 
 

Mencantumkan alokasi waktu secara 
keseluruhan.  

√ 

4 

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan akhir. 

√ 

Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan awal 
dan akhir. 

√ 

Alokasi waktu sesuai dengan materi. √ 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
siswa. 

√ 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran. 

√ 

Metode pembelajaran yang digunakan 
oleh guru untuk mewujudkan suasana 

√ 
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  belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa mencapai kompetensi dasar. 

 
 

Mengunakan multimetode. √ 
6. Kegiatan 

Pembelajaran 
Dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, dan menantang. 

√ 

2 

Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 
aktif. 

√ 

Memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis 
siswa. 

- 

Memuat kegiatan awal, inti, dan 
kegiatan akhir, dan dilakukan secara 
sistematis dan sistemik melalui proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

- 

7. 
 
 
 
 

Penilaian 
 
 
 

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

3 
Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarah ke berpikir tingkat tinggi. - 
Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian. 

√ 

8. 
 
 
 

Sumber 
Belajar/media 
 
 
 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

√ 

3 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

- 

SKOR TOTAL 27 
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Lampiran 24 

 

NILAI PERFORMANSI GURU (APKG 2) SIKLUS II PERTEMUAN 1 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

A. Identitas Guru yang Dinilai 

Nama : Turniari Sri Wahyu R, S.Pd. SD 

Tempat Mengajar : SD Negeri 01 Moga 

Kelas : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : Sabtu 11 Mei 2013 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan 
Pendahuluan 
 
Dalam 
kegiatan 
pendahulun, 
guru: 
 
 
 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. - 

Menyampaikan cakupan materi dan  
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penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

√  
 

2. Eksplorasi 
 
Dalam 
kegiatan 
eksplorasi, 
guru: 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan prinsip alam 
takambang dan belajar dari aneka 
sumber. 

- 

2 

Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, 
dan sumber belajar lain. 

√ 

Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antar siswa serta antara siswa dan 
guru, lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya. 

√ 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
setiap kegiatan pembelajaran, dan 
memfasilitasi siswa melakukan 
percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

- 

3. Elaborasi 1 
 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi 1, 
guru: 

Membiasakan siswa membaca dan 
menulis yang beragam melalui tugas-
tugas tertentu yang bermakna. 

- 

2 

Memfasilitasi siswa melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru 
baik secara lisan maupun tertulis. 

- 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa takut. 

√ 

Memfasilitasi siswa dalam 
pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif. 

√ 

4. 
 
 
 
 
 
 

Elaborasi 2 
 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi 2, 
guru: 
 

Memfasilitasi siswa berkompetensi 
secara sehat untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 

√ 
 
 
 
2 
 
 
 

Memfasilitasi siswa membuat laporan 
eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok. 

- 
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  Memfasilitasi siswa untuk 
menyajikan, hasil kerja individual 
maupun kelompok. 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memfasilitasi siswa melakukan 
pameran, turnamen, festival, serta 
produk yang dihasilkan. 
Memfasilitasi siswa melakukan 
kegiatan yang menumbuhkan 
kebanggaan dan rasa percaya diri 
siswa. 

- 

5. Konfirmasi 1 
 
Dalam 
kegiatan 
konfirmasi 1, 
guru: 

Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan siswa. 

√ 

3 

Memberikaan konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan elaborasi siswa 
melalui berbagai sumber. 

√ 

Memfasilitasi siswa melakukan 
refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah 
dilakukan. 

- 

Memfasilitasi siswa untuk 
memperoleh pengalaman yang 
bermakna. 

√ 

6. Konfirmasi 2 
 
Dalam 
kegiatan 
konfirmasi 2, 
guru: 

Berfungsi sebagai narasumber dan 
fasilitator, membantu menyelesaikan 
masalah. 

√ 

3 

Memberi acuan agar siswa dapat 
melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi. 

- 

Memberi informasi pada siswa untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 

√ 

Memberikan motivasi kepada siswa 
yang kurang atau belum berpartisipasi 
aktif. 

√ 

7. 
 
 
 
 

Kemampuan 
Mengelola 
Kelas 
 
 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. √  

 
4 

 
 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 

√ 

Tidak terjadi penundaan kegiatan √ 
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 selama pembelajaran.  
 
 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

√ 

8. Ketepatan 
antara Waktu 
dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana. √ 

4 
Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. √ 

9. Menyampaika
n Materi 
sesuai dengan 
Hierarki 
Belajar dan 
Karakteristik 
Siswa 

Dari konkret ke abstrak. √ 

4 

Materi berkaitan dengan materi lain √ 
Bermuara pada simpulan √ 
Dari hal yang telah diketahui siswa 
(ZPD=Zone Proximal Development). √ 

10. Kegiatan 
Penutup 
 
Dalam 
kegiatan 
penutup, 
guru: 
 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/ 
simpulan pelajaran. 

- 

 
3 
 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

√ 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

√ 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

√ 

SKOR TOTAL 30 
 



209 
 

 
 

Lampiran 25 

 

NILAI PERFORMANSI GURU (APKG 1) SIKLUS II PERTEMUAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

  

A. Identitas Guru yang Dinilai 

Nama : Fitriati  

Tempat Mengajar : SD Negeri 01 Moga 

Kelas : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : Rabu, 15 Mei 2013 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

√ 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 

√ 

Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

√ 
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  Menggunakan kata kerja operasional 
yang dapat diukur/diobservasi. 

√ 
 

 
2. Tujuan 

Pembelajaran 
Berisi kompetensi yang operasional 
yang dapat dicapai 

√ 

3 

Dirumuskan dalam bentuk pernyataan 
yang operasional dari KD 

- 

Minimal memuat komponen siswa, 
kata kerja operasional, kondisi, dan 
materi. 

√ 

Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang komplek, dari yang 
konkret ke yang abstrak, dan dari yang 
ingatan hingga kreasi.  

√ 

3. 
 
 
 

Materi Ajar 
 
 
 

Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. 

√ 

3 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi.  

- 

Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 

√ 

Sesuai dengan perkembangan IPTEK. √ 
4. 
 
 
 

Alokasi 
Waktu 
 
 
 

Mencantumkan alokasi waktu secara 
keseluruhan.  

√ 

4 

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan akhir. 

√ 

Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan awal 
dan akhir. 

√ 

Alokasi waktu sesuai dengan materi. √ 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
siswa. 

√  
 
 
4 

 
 
 
 
 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran. 

√ 

Metode pembelajaran yang digunakan 
oleh guru untuk mewujudkan suasana 

√ 
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belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa mencapai kompetensi dasar. 
Mengunakan multimetode. √  

6. Kegiatan 
Pembelajaran 

Dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, dan menantang. 

√ 

3 

Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 
aktif. 

√ 

Memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis 
siswa. 

- 

Memuat kegiatan awal, inti, dan 
kegiatan akhir, dan dilakukan secara 
sistematis dan sistemik melalui proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

√ 

7. 
 
 
 
 

Penilaian 
 
 
 

Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

4 
Memuat teknik tes dan non tes √ 
Mengarah ke berpikir tingkat tinggi. √ 
Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian. 

√ 

8. 
 
 
 

Sumber 
Belajar/media 
 
 
 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. 

√ 

3 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
sesuai dengan lingkungan siswa 
(misal: referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll.) 

- 

SKOR TOTAL 28 
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Lampiran 26 

 

NILAI PERFORMANSI GURU (APKG 2) SIKLUS II PERTEMUAN 2 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

A. Identitas Guru yang Dinilai 

Nama : Fitriati  

Tempat Mengajar : SD Negeri 01 Moga 

Kelas : IV (Empat) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : Rabu, 15 Mei 2013 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom tanda cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan 
Pendahuluan 
 
Dalam 
kegiatan 
pendahuluan, 
guru: 
 
 
 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

√ 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

√ 

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. √ 

Menyampaikan cakupan materi dan √ 
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penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 

 

2. Eksplorasi 
 
Dalam 
kegiatan 
eksplorasi, 
guru: 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan prinsip alam 
takambang dan belajar dari aneka 
sumber. 

√ 

3 

Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, 
dan sumber belajar lain. 

√ 

Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antar siswa serta antara siswa dan 
guru, lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya. 

√ 

Melibatkan siswa secara aktif dalam 
setiap kegiatan pembelajaran, dan 
memfasilitasi siswa melakukan 
percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

- 

3. Elaborasi 1 
 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi 1, 
guru: 

Membiasakan siswa membaca dan 
menulis yang beragam melalui tugas-
tugas tertentu yang bermakna. 

- 

3 

Memfasilitasi siswa melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru 
baik secara lisan maupun tertulis. 

√ 

Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa takut. 

√ 

Memfasilitasi siswa dalam 
pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif. 

√ 

4. 
 
 
 
 
 
 

Elaborasi 2 
 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi 2, 
guru: 
 

Memfasilitasi siswa berkompetensi 
secara sehat untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 

√ 
 
 
 
3 
 
 
 

Memfasilitasi siswa membuat laporan 
eksplorasi yang dilakukan baik lisan 
maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok. 

√ 
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  Memfasilitasi siswa untuk 
menyajikan, hasil kerja individual 
maupun kelompok. 

√ 
 
 
 
 
 

Memfasilitasi siswa melakukan 
pameran, turnamen, festival, serta 
produk yang dihasilkan. 
Memfasilitasi siswa melakukan 
kegiatan yang menumbuhkan 
kebanggaan dan rasa percaya diri 
siswa. 

- 
 
 
 
 
 
 
 

5. Konfirmasi 1 
 
Dalam 
kegiatan 
konfirmasi 1, 
guru: 

Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan siswa. 

√ 

3 

Memberikaan konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan elaborasi siswa 
melalui berbagai sumber. 

- 

Memfasilitasi siswa melakukan 
refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah 
dilakukan. 

√ 

Memfasilitasi siswa untuk 
memperoleh pengalaman yang 
bermakna. 

√ 

6. Konfirmasi 2 
 
Dalam 
kegiatan 
konfirmasi 2, 
guru: 

Berfungsi sebagai narasumber dan 
fasilitator, membantu menyelesaikan 
masalah. 

√ 

3 

Memberi acuan agar siswa dapat 
melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi. 

- 

Memberi informasi pada siswa untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 

√ 

Memberikan motivasi kepada siswa 
yang kurang atau belum berpartisipasi 
aktif. 

√ 

7. 
 
 
 

Kemampuan 
Mengelola 
Kelas 
 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri 
sesuai dengan rencana. 

√  
 
3 
 

Menciptakan iklim kelas yang 
kondusif. 

√ 
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Tidak terjadi penundaan kegiatan 
selama pembelajaran. √ 

 
 

Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. √ 

8. Ketepatan 
antara Waktu 
dan Materi 
Pelajaran  

Dimulai sesuai dengan rencana. √ 

3 
Waktu digunakan dengan cermat. √ 
Tidak terburu-buru/diperlambat. √ 
Diakhiri dengan rencana. - 

9. Menyampaika
n Materi 
sesuai dengan 
Hierarki 
Belajar dan 
Karakteristik 
Siswa 

Dari konkret ke abstrak. √ 

4 

Materi berkaitan dengan materi lain √ 
Bermuara pada simpulan √ 
Dari hal yang telah diketahui siswa 
(ZPD=Zone Proximal Development). √ 

10. Kegiatan 
Penutup 
 
Dalam 
kegiatan 
penutup, 
guru: 
 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/ 
simpulan pelajaran. 

√ 

 
3 
 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
secara konsisten dan terprogram. 

- 

Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 

√ 

Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan/atau memberikan tugas 
baik tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
siswa, menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

√ 

SKOR TOTAL 32 
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Lampiran 27 
 

Deskriptor Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 
 

Petunjuk Penggunaan 
Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 
disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
No. Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. 
  

  

  

Kegiatan 
Pendahuluan I 
 
 

Siswa datang tepat waktu/tidak 
terlambat 

  

Siswa masuk kelas dengan tertib   

Siswa mengucapkan salam    

Siswa berdoa dengan sikap yang 
benar 

   

2.  Kegiatan 
Pendahuluan 
II 
 
 

Siswa menyiapkan alat tulis   

Siswa melaksanakan presensi   

Siswa memperhatikan tujuan 
pembelajaran yang disampaikan guru 

  

Siswa menjawab pertanyaan apersepsi    

3.  
  

  

  

 

Kegiatan inti 
 
Eksplorasi 

Siswa mendengarkan dengan antusias 
penjelasan materi dari guru 

  

Siswa menjawab pertanyaan dari guru   
Siswa membaca bahan bacaan yang 
sudah disediakan 

  

Siswa memiliki ketertarikan dalam 
mempelajari materi yang disampaikan 
guru 

  

4.  

  

Elaborasi I 
 
 
 
 
 
 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang langkah-langkah Metode 
Everyone Is A Teacher Here 

  

Siswa menulis pertanyaan pada kertas  
yang sudah disediakan 

  

Siswa mengumpulkan kertas yang 
berisi pertanyan pada guru  
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Siswa membaca pertanyaan pada 
kertas yang ia dapatkan dan mencari 
jawabannya 

   

  

5.  Elaborasi II Siswa membacakan pertanyaan yang 
ada di tangannya di depan kelas 

  

Siswa menjawab pertanyaan di depan 
kelas 

  

Siswa menanggapi jawaban temannya   

Siswa termotivasi (bersemangat) 
dengan adanya penguatan/ reward 

  

6.  Elaborasi III Siswa bergabung dengan kelompok   

Siswa bekerjasama dengan anggota 
kelompok mengerjakan LKS 

  

Siswa melaporkan hasil diskusi 
kelompok di depan kelas 

  

Siswa berani mengemukakan 
pendapat/tanggapan. 

  

7.   Konfirmasi 
 
  

Siswa bertanya pada guru tentang 
materi yang belum dipahami 

  

Siswa mendengarkan penjelasan guru 
dalam meluruskan kesalahpahaman 

   

Siswa menulis/merangkum materi 
pelajaran 

   

Siswa bersama guru menyimpulkan 
materi kemudian mencatat. 

   

8.  

 

 

 

 

Kegiatan 
Penutup I 

 

 

 

Siswa mengerjakan evaluasi dengan 
sungguh-sungguh 

  

Siswa mencocokkan hasil evaluasi 
bersama guru 

  

Siswa memperhatikan/mencatat tugas 
(remidi/pengayaan) dari guru sebagai 
tindak lanjut 

  

Siswa merapikan alat belajar   

9.  Kegiatan 
Penutup II 

Siswa berdoa dengan sikap yang benar   
Siswa mengucapan salam   
Siswa berjabat tangan dengan guru 
sebelum meninggalkan kelas 

  

Siswa keluar kelas dengan tertib   
SKOR TOTAL  
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Nilai A B C D E F G H I 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Lukman Hakim √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √  √ √ √  √ √ √ √ √  29 80,56 
2. Lukmanul Hakim √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √ √  29 80,56 
3. M.Sofyan Hanif  √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √   √ √  √   √ 28 77,78 
4. Suci Rahmawati  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √   √ 27 75 
5. Ulfatul Ilahiyah √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 27 75
6. Abid Alzar √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 30 83,33 
7. Amin Taha Khurizi √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  30 83,33 
8. Khodliqotul F √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ 29 80,56 
9. Khotibul Umam √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √   √ √  √ 27 75 
10. M. Arsyad Dani √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √  √ √  √ √ √ 28 77,78 
11. M.Zidan Maulana  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30 83,33
12. M. Najmi Humam √ √ √ √ √  √ √  √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √ √  28 77,78 
13. M. Arya Maulana F √ √ √  √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ 27 75 
14. M. Zaldi Maulana √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ 28 77,78 
15. M. Yusuf Ramadani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  31 86,11 
16. Nur Halisa Oktaviya  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ 28 77,78 
17. Putri Maulida √ √   √ √  √ √  √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 27 75 
18. Sandy Afrizal R √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √  √  √  √ √ √  √ √ √ √ √   √ √  27 75 
19. Tazkiya Lunufus √  √ √   √ √ √  √ √   √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  26 72,22 
20. Ulfa Timah √ √   √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ 27 75 
21. Uliya Farah Nabila √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ 28 77,78 
22. Zidni Laela Rizqia √ √   √ √  √ √  √  √ √   √ √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √  24 66,67 
23. Ainun Najid √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √  √  √  √  √  √ √ 24 66,67 
24. Akmal Khaerul M √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ 30 83,33 
25. Alisa Qotrunnada √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 31 86,11 
26. Binta Sahlatun A √ √ √ √ √  √ √ √  √  √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ 29 80,56 
27. Gusenova Safina  √ √ √ √  √  √ √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ 27 75 
28. Fatasa Nur Khilda √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √  √ √ 28 77,78 
29. Fishayatul Arifah √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √   √ √ √  √ √  √ 27 75 
30.  Furqon Linuron F √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √  √  29 80,56 
31. Hadyanurlida U √ √ √ √ √ √   √ √ √  √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  26 72,22 
32. Iman Nur Riski √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ 28 77,78 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Nilai A B C D E F G H I 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

33 Ismi Alia √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  27 75 
34. Kharisma Yogi N √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 27 75
35. Mafroh Isfa Waida √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √  √  √ √ √ √ √  √ 28 77,78 
36. Masdarul Abid √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √  28 77,78 
37. M.Abdi Faza √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √  √   √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ 26 72,22 
38. M.Afdika √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √   √  √  √  √ √ 26 72,22 
39. M.Ariq Alim H √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30 83,33 
40. M.Mudinar Qadafi √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 27 75
41. M.Naufal Sauki √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √  √ √ 26 72,22 
42. M. Syafiqulatif √ √  √ √ √  √ √ √  √  √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ 27 75 
43. Nurul Aeni √ √ √  √ √  √ √   √ √  √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √  √ √ 26 72,22 
44. Qorfatul Aulia √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 28 77,78 
45. Riska Arifatul K √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √  √ 29 80,56 
46. Sri Mulyani √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 27 75
47 Zidan Nurul Iman √ √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √   29 80,56 

Jumlah  152 142 130 154 143 145 146 150 143 1305 3625,03 
Persentase 3633,37/(47x100) x 100%  77,13% 

Keterangan : 

A: kegiatan pendahuluan I 

B: kegiatan pendahuluan II 

C: kegiatan inti (eksplorasi) 

D: kegiatan inti (elaborasi I) 

E: kegiatan inti (elaborasi II) 

F: kegiatan inti (elaborasi III) 

G: kegiatan inti (konfirmasi) 

H: kegiatan penutup I 

I: kegiatan penutup II 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Nilai A B C D E F G H I 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Lukman Hakim √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √  √  √ √ √  √ √ √ √ √  28 77,78 
2. Lukmanul Hakim √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  31 86,11 
3. M.Sofyan Hanif  √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √   √ √  √  √ √ 29 80,56 
4. Suci Rahmawati  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ 28 77,78 
5. Ulfatul Ilahiyah √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30 83,33
6. Abid Alzar √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ 29 80,56 
7. Amin Taha Khurizi √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  30 83,33 
8. Khodliqotul F √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ 29 80,56 
9. Khotibul Umam √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √   √ √  √ 28 77,78 
10. M. Arsyad Dani √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 31 86,11 
11. M.Zidan Maulana  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 29 80,56
12. M. Najmi Humam √ √ √ √ √  √ √  √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √   27 75 
13. M. Arya Maulana F √ √ √  √ √   √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 29 80,56 
14. M. Zaldi Maulana √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ 27 75 
15. M. Yusuf Ramadani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √  30 83,33 
16. Nur Halisa Oktaviya  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 30 83,33 
17. Putri Maulida √ √   √ √  √ √  √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ 26 72,22 
18. Sandy Afrizal R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √  √  √ √ √  √ √ √ √ √   √ √  29 80,56 
19. Tazkiya Lunufus √ √ √ √   √ √ √  √ √   √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  27 75 
20. Ulfa Timah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ 30 83,33 
21. Uliya Farah Nabila √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √   √ √ √ √ √   √  √ √  √ √ √ 26 72,22 
22. Zidni Laela Rizqia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √  28 77,78 
23. Ainun Najid √ √  √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  √  √ √ √  √ √ 27 75 
24. Akmal Khaerul M √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √  √ √ 28 77,78 
25. Alisa Qotrunnada √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √   √ √ √ √  √ √ √   √ √ √  √ √ √ √ √ 28 77,78 
26. Binta Sahlatun A √ √ √ √ √  √ √ √  √  √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ 29 80,56 
27. Gusenova Safina  √ √ √ √  √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ 28 77,78 
28. Fatasa Nur Khilda √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √  √ √ 29 80,56 
29. Fishayatul Arifah √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √   √ √ √  √ √  √ 26 72,22 
30.  Furqon Linuron F √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 77,78
31. Hadyanurlida U √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  31 86,11 
32. Iman Nur Riski √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 29 80,56 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Nilai A B C D E F G H I 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

33 Ismi Alia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  29 80,56 
34. Kharisma Yogi N √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30 83,33
35. Mafroh Isfa Waida √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √  √  √ √ √ √ √  √ 29 80,56 
36. Masdarul Abid √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √  29 80,56 
37. M.Abdi Faza √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √   √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ 27 75 
38. M.Afdika √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √   √  √  √  √ √ 29 80,56 
39. M.Ariq Alim H √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √  √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ 28 77,78 
40. M.Mudinar Qadafi √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 29 80,56
41. M.Naufal Sauki √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 30 83,33 
42. M. Syafiqulatif √ √  √ √ √  √ √ √  √  √ √  √  √ √ √ √  √ √ √ √  √  √ √ √ √  √ 26 72,22 
43. Nurul Aeni √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √  √ √ 29 80,56 
44. Qorfatul Aulia √ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 30 83,33 
45. Riska Arifatul K √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √   √ √  √ 28 77,78 
46. Sri Mulyani √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 28 77,78
47 Zidan Nurul Iman √ √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √   30 83,33 

Jumlah  150 145 150 160 144 147 150 148 151 1345 3736,16 
Persentase (%) 3727,83/(47x100) x 100%   79,49% 

Keterangan : 

A: kegiatan pendahuluan I 

B: kegiatan pendahuluan II 

C: kegiatan inti (eksplorasi) 

D: kegiatan inti (elaborasi I) 

E: kegiatan inti (elaborasi II) 

F: kegiatan inti (elaborasi III) 

G: kegiatan inti (konfirmasi) 

H: kegiatan penutup I 

I: kegiatan penutup II
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Lampiran 30 

LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN METODE EVERYONE IS A TEACHER HERE  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Petunjuk Penggunaan 
Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 
disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
Tabel Lembar Pengamatan Penerapan Metode Everyone Is A Teacher Here 

untuk Guru 
 

No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 
Cek 
(√) 

Skor 

1. Guru 
mengorganisasikan 
siswa pada materi 

Memberikan penjelasan mengenai 
materi yang hendak dipelajari siswa 

√ 

4 

Menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami siswa

√ 

Membimbing siswa memahami 
materi yang hendak dipelajari. 

√ 

Menjawab pertanyaan siswa jika 
ada hal yang kurang jelas tentang 
materi 

√ 

4.  Guru 
mengorganisasikan 
siswa untuk belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menjelaskan langkah-langkah 
metode Everyone Is A Teacher 
Here 

√ 

4 

Membimbing siswa untuk menulis 
pertanyaan berkaitan dengan materi 
yang sedang dipelajari 

√ 

Membimbing siswa untuk 
mengumpulkan kertas berisi 
pertanyaan dan dibagikan secara 
acak 

√ 

Membimbing siswa untuk 
memahami pertanyaan yang 
diperoleh siswa dan mencari 
jawaban yang sesuai dengan 
pertanyaan 
 

√ 
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Membimbing 
mengembangkan 
sdiskusi (tanya 
jawab) 

Membimbing siswa untuk 
membacakan pertanyaan dan 
menyampaikan jawaban 

√  
 
 
4 Membimbing siswa untuk 

menanggapi jawaban temannya  
√ 

Memberikan apresiasi/pujian pada 
siswa yang aktif menjawab dan 
bertanya  

√ 

Membimbing siswa 
mengembangkan diskusi.

√ 

SKOR TOTAL 12 
 
Tabel Lembar Pengamatan Penerapan Metode Everyone Is A Teacher Here 

untuk Siswa 
 
No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. Ketekunan siswa 
mengorganisasikan 
materi 
 

Memperhatikan penjelasan yang  
diberikan guru berkaitan dengan materi 
yang hendak dipelajari 

√ 

4 

Perhatian siswa terpusat pada hal-hal 
yang sedang dipelajari

√ 

Memahami materi yang hendak 
dipelajari. 

√ 

Bertanya kepada guru jika terdapat hal 
yang kurang jelas tentang materi yang 
hendak dipelajari 

√ 

6.  Ketekunan siswa 
dalam belajar 
 
 

Memperhatikan penjelasan guru 
tentang langkah-langkah metode 
Everyone Is A Teacher Here 

√ 

4 
 

Menulis pertanyaan pada kertas yang 
telah disediakan. 

√ 

Mengumpulkan kertas yang berisi 
pertanyaan pada guru 

√ 

Memahami pertanyaan dan 
memikirkan jawaban yang sesuai 
dengan pertanyaan 

√ 

7.  Keaktifan siswa 
mengembangkan 
diskusi (tanya jawab) 
 
 

Membacakan pertanyaan dan 
menyampaikan jawaban 

√ 

4 
 
 

Menanggapi jawaban teman  √ 
Termotivasi (bersemangat) dengan 
adanya apresiasi/pujian dari guru  

√ 

Bergantian membaca dan menjawab 
pertanyaan yang diperoleh siswa 

√ 

SKOR TOTAL 12 
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Lampiran 31 

LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN METODE EVERYONE IS A TEACHER HERE 

 SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Petunjuk Penggunaan 
Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 
disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Jumah deskriptor yang tampak Skor 
Satu 
Dua 
Tiga 

Empat 

1 
2 
3 
4 

 
Tabel Lembar Pengamatan Penerapan Metode untuk Guru 

 
No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. Guru 
mengorganisasikan 
siswa pada materi 

Memberikan penjelasan mengenai 
materi yang hendak dipelajari siswa 

√ 

4 

Menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami siswa 

√ 

Membimbing siswa memahami 
materi yang hendak dipelajari. 

√ 

Menjawab pertanyaan siswa jika 
ada hal yang kurang jelas tentang 
materi 

√ 

5.  Guru 
mengorganisasikan 
siswa untuk belajar 
 

Menjelaskan langkah-langkah 
metode Everyone Is A Teacher 
Here 

√ 

4 

Membimbing siswa untuk menulis 
pertanyaan berkaitan dengan materi 
yang sedang dipelajari 

√ 

Membimbing siswa untuk 
mengumpulkan kertas berisi 
pertanyaan dan dibagikan secara 
acak 

√ 

Membimbing siswa untuk 
memahami pertanyaan yang 
diperoleh siswa dan mencari 
jawaban yang sesuai dengan 
pertanyaan 

√ 

 
 

Membimbing 
mengembangkan 

Membimbing siswa untuk 
membacakan pertanyaan dan 

√  
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sdiskusi (tanya 
jawab) 

menyampaikan jawaban  
2 Membimbing siswa untuk 

menanggapi jawaban temannya  
√ 

Memberikan apresiasi/pujian pada 
siswa yang aktif menjawab dan 
bertanya  

√ 

Membimbing siswa 
mengembangkan diskusi. 

√ 

SKOR TOTAL 12 
 

Tabel Lembar Pengamatan Penerapan Metode Siswa 
 
No. Aspek yang Diamati Deskriptor Tanda 

Cek 
(√) 

Skor 

1. Ketekunan siswa 
mengorganisasikan 
materi 
 

Memperhatikan penjelasan yang  
diberikan guru berkaitan dengan materi 
yang hendak dipelajari 

√ 

4 

Perhatian siswa terpusat pada hal-hal 
yang sedang dipelajari 

√ 

Memahami materi yang hendak 
dipelajari. 

√ 

Bertanya kepada guru jika terdapat hal 
yang kurang jelas tentang materi yang 
hendak dipelajari 

√ 

8.  Ketekunan siswa 
dalam belajar 
 
 

Memperhatikan penjelasan guru 
tentang langkah-langkah metode 
Everyone Is A Teacher Here 

√ 

4 
 

Menulis pertanyaan pada kertas yang 
telah disediakan. 

√ 

Mengumpulkan kertas yang berisi 
pertanyaan pada guru 

√ 

Memahami pertanyaan dan 
memikirkan jawaban yang sesuai 
dengan pertanyaan 

√ 

9.  Keaktifan siswa 
mengembangkan 
diskusi (tanya jawab) 
 
 

Membacakan pertanyaan dan 
menyampaikan jawaban 

√ 

4 
 
 

Menanggapi jawaban teman  √ 
Termotivasi (bersemangat) dengan 
adanya apresiasi/pujian dari guru  

√ 

Bergantian membaca dan menjawab 
pertanyaan yang diperoleh siswa 

√ 

SKOR TOTAL 12 
 

  

 



226 
 

 
 

Lampiran 32 
 

REKAPITULASI NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN SIKLUS II 
 

No Nama Siswa 
Perolehan Nilai 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Lukman Hakim 80 90 
2 Lukmanul Hakim 90 95 
3 M.Sofyan Hanif  80 90 
4 Suci Rahmawati 90 85 
5 Ulfatul Ilahiyah 100 90 
6 Abid Alzar 80 60 
7 Amin Taha Khurizi 80 90 
8 Khodliqotul Fikriyah 90 85 
9 Khotibul Umam 80 90 
10 M. Arsyad Dani 100 95 
11 M.Zidan Maulana Fikri 90 85 
12 M. Najmi Humam 100 90 
13 M. Arya Maulana Fahreza 80 65 
14 M. Zaldi Maulana 90 95 
15 M. Yusuf Ramadani 90 90 
16 Nur Halisa Oktaviya 80 85 
17 Putri Maulida 80 90 
18 Sandy Afrizal Ropendhy 60 85 
19 Tazkiya Lunufus 90 90 
20 Ulfa Timah 100 90 
21 Uliya Farah Nabila 80 85 
22 Zidni Laela Rizqia 100 90 
23 Ainun Najid 65 85 
24 Akmal Khaerul Muadin 90 95 
25 Alisa Qotrunnada 80 85 
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26 Binta Sahlatun Aflahu N 90 90 
27 Gusenova Safina 80 95 
28 Fatasa Nur Khilda 80 90 
29 Fishayatul Arifah 60 85 
30 Furqon Linuron Fardani 80 75 
31 Hadyanurlida Undatus 90 85 
32 Iman Nur Riski 100 90 
33 Ismi Alia 90 85 
34 Kharisma Yogi Noviana 90 90 
35 Mafroh Isfa Waida 80 90 
36 Masdarul Abid 60 85 
37 M.Abdi Faza 80 95 
38 M.Afdika 71 90 
39 M.Ariq Alim Hibatullah 71 90 
40 M.Mudinar Qadafi 90 85 
40 M.Naufal Sauki 90 90 
42 M. Syafiqulatif 80 90 
43 Nurul Aeni 100 85 
44 Qorfatul Aulia 90 80 
45 Riska Arifatul Khikmah 90 85 
46 Sri Mulyani 80 95 
47 Zidan Nurul Iman 80 90 
Jumlah Nilai 3967 4110 
Rata-rata 84,40 87,45 
Ketuntasan Belajar Klasikal (%) 93,62 95,74 
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Lampiran 33 
 

REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU 

Nama Sekolah : SD Negeri 01 Moga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : IV/2 

 

Siklus Pertemuan APKG Skor 
Perolehan 

Konversi 
Nilai 

Nilai 
Akhir 

Rata-
rata 

I 
1 1 25 78,125 71,04 

71,25 2 27 67,50 

2 1 27 84,375 71,46 2 26 65 

II 
1 1 27 84,375 78,13 

80,32 2 30 75 

2 1 28 87,5 82,50  2 32 80 
 

Pemalang,  Mei 2013 

Mengetahui, 
Kepala SD Negeri  

 

  

Komar 
NIP 1
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Lampiran 34 
 

REKAPITULASI NILAI AKTIVITAS SISWA  
 

Nama Sekolah : SD Negeri 01 Moga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas / Semester : IV/2 

 

No. 
 

Nama Siswa 
 

Total Skor 
Siklus I 

 

Total Skor 
Siklus II 

 
1 2 1 2 

1 Lukman Hakim 26 27 29 28 
2 Lukmanul Hakim 28 26 29 31 
3 M.Sofyan Hanif  26 28 28 29 
4 Suci Rahmawati 25 28 27 28 
5 Ulfatul Ilahiyah 28 27 27 30 
6 Abid Alzar 25 29 30 29 
7 Amin Taha Khurizi 24 28 30 30 
8 Khodliqotul Fikriyah 24 26 29 29 
9 Khotibul Umam 25 26 27 28 
10 M. Arsyad Dani 24 29 28 31 
11 M.Zidan Maulana Fikri 29 31 30 29 
12 M. Najmi Humam 27 29 28 27 
13 M. Arya Maulana Fahreza 28 25 27 29 
14 M. Zaldi Maulana 26 27 28 27 
15 M. Yusuf Ramadani 25 31 31 30 
16 Nur Halisa Oktaviya 25 26 28 30 
17 Putri Maulida 24 27 27 26 
18 Sandy Afrizal Ropendhy 24 27 27 29 
19 Tazkiya Lunufus 23 25 26 27 
20 Ulfa Timah 27 23 27 30 
21 Uliya Farah Nabila 25 26 28 26 
22 Zidni Laela Rizqia 21 25 24 28 
23 Ainun Najid 25 24 24 27 
24 Akmal Khaerul Muadin 28 28 30 28 
25 Alisa Qotrunnada 29 30 31 28 
26 Binta Sahlatun Aflahu N 28 28 29 29 
27 Gusenova Safina 23 25 27 28 
28 Fatasa Nur Khilda 27 28 28 29 
29 Fishayatul Arifah 25 29 27 26 



230 
 

 
 

30 Furqon Linuron Fardani 27 25 29 28 
31 Hadyanurlida Undatus 26 30 26 31 
32 Iman Nur Riski 29 28 28 29 
33 Ismi Alia 26 27 27 29 
34 Kharisma Yogi Noviana 26 28 27 30 
35 Mafroh Isfa Waida 24 26 28 29 
36 Masdarul Abid 29 30 28 29 
37 M.Abdi Faza 26 27 26 27 
38 M.Afdika 26 29 26 29 
39 M.Ariq Alim Hibatullah 25 29 30 28 
40 M.Mudinar Qadafi 24 26 27 29 
41 M.Naufal Sauki 27 28 26 30 
42 M. Syafiqulatif 24 27 27 26 
43 Nurul Aeni 22 24 26 29 
44 Qorfatul Aulia 28 26 28 30 
45 Riska Arifatul Khikmah 26 28 29 28 
46 Sri Mulyani 25 28 27 28 
47 Zidan Nurul Iman 27 28 29 30 

Skor Total Perolehan 1211 1282 1305 1345 
Persentase Aktivitas Siswa (%) 71,57 75,77 77,13 79,49 

Rata-rata Aktivitas Siswa (%) 73,67 78,31 

 
Pemalang,  Mei 2013 

Mengetahui, 
Kepala S 

   

 

  

Komarudin, S.
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Lampiran 35 
 
 

REKAPITULASI NILAI TES FORMATIF 
 

No Nama Siswa 
Perolehan Nilai 

Formatif 1 Formatif 2 
1 Lukman Hakim 75 85 
2 Lukmanul Hakim 60 100 
3 M.Sofyan Hanif  50 85 
4 Suci Rahmawati 71 95 
5 Ulfatul Ilahiyah 71 75 
6 Abid Alzar 85 100 
7 Amin Taha Khurizi 75 90 
8 Khodliqotul Fikriyah 60 60 
9 Khotibul Umam 75 65 
10 M. Arsyad Dani 60 90 
11 M.Zidan Maulana Fikri 50 85 
12 M. Najmi Humam 60 90 
13 M. Arya Maulana Fahreza 80 90 
14 M. Zaldi Maulana 71 100 
15 M. Yusuf Ramadani 80 100 
16 Nur Halisa Oktaviya 75 85 
17 Putri Maulida 75 90 
18 Sandy Afrizal Ropendhy 65 90 
19 Tazkiya Lunufus 90 90 
20 Ulfa Timah 71 85 
21 Uliya Farah Nabila 85 95 
22 Zidni Laela Rizqia 85 90 
23 Ainun Najid 50 95 
24 Akmal Khaerul Muadin 60 100 
25 Alisa Qotrunnada 85 45 
26 Binta Sahlatun Aflahu N 71 90 
27 Gusenova Safina 75 95 
28 Fatasa Nur Khilda 80 90 
29 Fishayatul Arifah 90 85 
30 Furqon Linuron Fardani 80 90 
31 Hadyanurlida Undatus 71 80 
32 Iman Nur Riski 90 95 
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33 Ismi Alia 71 85 
34 Kharisma Yogi Noviana 60 95 
35 Mafroh Isfa Waida 75 90 
36 Masdarul Abid 85 100 
37 M.Abdi Faza 71 95 
38 M.Afdika 75 95 
39 M.Ariq Alim Hibatullah 71 60 
40 M.Mudinar Qadafi 80 90 
41 M.Naufal Sauki 85 95 
42 M. Syafiqulatif 55 65 
43 Nurul Aeni 71 90 
44 Qorfatul Aulia 71 60 
45 Riska Arifatul Khikmah 85 90 
46 Sri Mulyani 75 95 
47 Zidan Nurul Iman 65 90 
Jumlah Nilai 3416 4095 
Rata-rata 72,68 87,13 
Ketuntasan Belajar Klasikal (%) 74,47 87,23 

 

Pemalang,  Mei 2013 

Mengetahui, 
Kepala SD Ne 
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Lampiran 36 
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Lampiran 37 



235 
 

 
 

Lampiran 38 

 

FOTO-FOTO PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

Siswa mendengarkan penjelasan materi oleh guru 

 

Siswa menulis pertanyaan 
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Siswa menjawab pertanyaan 

 

 

Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok 
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Perwakilan kelompok melaporkan hasil diskusi 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi
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