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ABSTRAK 
Sari, Angelia Puspita. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model 

Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan Media Video 
Pembelajaran pada Siswa Kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. 
Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: (1) Dra. Arini Esthi Astuti, M.Pd. dan 
(2) Dr. Ali Sunarso, M.Pd. 361 halaman. 

 
Berdasarkan refleksi diri peneliti di SDNegeriNgaliyan 01 Semarang ditemukan 

masalah dalam pembelajaran di kelas VB semester 1 tahun 2012/2013: Guru masih 
menerapkan model pembelajaran konvensional. Guru hanya menggunakan alat peraga 
berupa gambar. Pembelajaran yang demikian menyebabkan aktivitas siswa kurang 
terlihat sehingga hasil belajar siswa rendah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah “Apakah penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 
dengan media Video Pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada 
siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang?”. Tujuan penelitian tindakan kelas ini 
adalah untuk Meningkatkan kualitas pembelajaran IPSmelalui model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) dengan media video pembelajaran pada siswa kelas 
VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media video pembelajaranyang 
diterapkan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas VB SDNegeri 
Ngaliyan 01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi/pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru dalam siklus I 
pertemuan pertama mendapat skor23(baik), kemudian meningkat pada siklus I pertemuan 
keduamenjadi 27 (baik), siklus II pertemuan pertama mendapat skor 30 (sangat baik), dan 
siklus II pertemuan keduamendapat skor35 (sangat baik). (2) Aktivitas siswa pada siklus I 
pertemuan pertama mendapat skor 21,8 (cukup), kemudian meningkat pada siklus I 
pertemuan kedua menjadi 25,3 (baik), siklus II pertemuan pertama mendapat skor 28,6 
(baik), dan siklus II pertemuan kedua mendapat skor 32 (sangat baik). (3) Persentase 
ketuntasan belajar klasikal pada siklus I pertemuan pertama sebesar 54%, kemudian 
meningkat pada siklus I pertemuan kedua menjadi 74 %, siklus II pertemuan pertama 
sebesar 77%, dan pada siklus II pertemuan kedua sebesar 91%. Hal ini menunjukkan 
bahwa indikator keberhasilan yang ditetapkan sebesar 80% telah terpenuhi sehingga 
penelitian ini dinyatakan berhasil. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran Numbered Heads 
Together (NHT) dengan media video pembelajarandapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran IPS kelas V yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 
belajar siswa. Saran bagi guru adalah model pembelajaran Numbered Heads Together 
(NHT) dengan media video pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan untuk 
melaksanakan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

 
Kata kunci: Kualitas PembelajaranIPS, model pembelajaran Numbered Heads Together 
(NHT), Media video pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

meningkatkan kemajuan suatu bangsa karena pendidikan dapat menciptakan 

sumber daya manusia yang lebih baik serta berwawasan luas. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tujuan 

menciptakan manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa,berbudi luhur,berkepribadianmandiri, maju,tangguh,cerdas,kreatif,terampil, 

berdisiplin,bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani. Melalui Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)pemerintah berusaha memenuhi tuntutan 

pembaharuan tersebut yang dijabarkan dalam Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) di SD/MI yang merupakan standar minimum yang secara 

nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi 

oleh guru(BNSP, 2006). Selain itu guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
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formal, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar (PP. No 74 tahun 2008). 

Dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diamanatkan 

ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu: (1) kompetensi pedagogik; (2) 

kompetensi kepribadian: (3) kompetensi sosial; dan (4)  kompetensi profesional. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang inovatif atau interaktif untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. 

Berdasarkan Permendiknas RI No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

mata pelajaran IPS SD/MI, yang memuat bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

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

sampai SMP/MTs/SMPLB, dimana IPS dalam pembelajarannya mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Di masa yang akan datang peserta 

didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global 

selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

menganalisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis (Permendiknas 2006: 575). 

Hadi, dkk (2008:1) menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

adalah program pendidikan yang mengintegrasikan secara interdisiplin konsep 
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ilmu ilmu sosial dan humaniora. Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah 

untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai bakat, minat, kemampuan dan lingkunganya, serta 

berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi.  Tujuan mata pelajaran IPS berdasarkan Permendiknas no. 22 Tahun 2006 

dijelaskan bahwa pembelajaran mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan: 1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) memiliki kemampuan dasar untuk 

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

keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan,  4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global (Permendiknas, 2006: 575). Tujuan IPS 

menurut Nursid Sumaatmaja adalah membina anak didik menjadi warga negara 

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

berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat (dalam Hidayati, 2008: 1-24).  

Keberadaan Ilmu Pengetahuan Sosial pada pendidikan dasar sebagai 

sarana dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang bagaimana individu dan 

kelompok hidup bersama dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu siswa 

dibimbing untuk mengembangkan rasa bangga terhadap warisan budaya yang 

positif dan kritis terhadap yang negatif serta memiliki kepedulian terhadap 

kegiatan sosial, proses demokrasi, kegagalan ekologi, memberikan pengetahuan 
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sosio kultural yang majemuk, mengembangkan kesadaran hidup bermasyarakat 

serta memiliki keterampilan hidup secara mandiri. 

Tujuan pembelajaran IPS dan kompetensinya dapat dicapai dengan 

menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan 

secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar siswa 

maupun siswa dengan guru. Pembelajaran dapat berlangsung secara aktif jika 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran, siswa mengalami apa yang dipelajarinya sehingga menemukan 

sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya, dan siswa membangun pengetahuannya 

berdasarkan pengalaman yang dimilikinya dengan berinteraksi dengan teman atau 

gurunya, serta menggunakan berbagai sumber atau media. 

Lapono (2008: 6-20) mengidentifikasi beberapa masalah dalam 

pembelajaran, antara lain bahwa peserta didik sulit untuk menganalisis, 

menangkap isi mata pelajaran, dan mengaplikasikan apa yang dipelajari. Begitu 

juga dalam pembelajaran IPS, siswa kurang mampu menghubungkan konsep-

konsep dasar dengan kehidupan di lingkungannya. Pembelajaran yang diterapkan 

selama ini di sekolah adalah pembelajaran konvensional yang bersifat teoritik dan 

mekanistik. Hal ini diperkuat oleh temuan Depdiknas(2007) yaitu ada 

kecenderungan pemahaman yang salah bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran yang 

cenderung pada hafalan. Guru dalam menerapkan metode pembelajaran IPS lebih 

menekankan pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas siswa. Pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kurang variatif. Guru hanya terfokus untuk menghabiskan 
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materi yang harus diajarkan, sehingga siswa kurang antusias dan kurang 

memahami materi yang dipelajari. 

Permasalahan tersebut juga terjadi di SD Negeri Ngaliyan 01 

Semarang. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran IPS berdasarkan hasil 

kolaborasi yang dilakukan dengan guru kelas VB antara lain yaitu siswa kurang 

aktif dan kurang antusias dalam pembelajaran IPS, hal ini dapat diketahui dari: 1) 

Siswa lebih banyak diam mendengarkan ceramah dari guru dalam KBM sehingga 

terkesan pasif; 2) Siswa sulit bila dikelompokkan dalam jumlah besar, karena rata-

rata siswa belum bisa kerja sama dalam kelompoknya, partisipasi dan tanggung 

jawab antar anggota kelompok kurang, pembagian tugas tidak merata, dalam hal 

ini siswa yang pandailah yang mendominasi kelompoknya, anggota lain hanya 

pasif, akibatnya siswa menjadi bosan dan membuat keributan; 3) kegiatan diskusi 

baik kelas maupun kelompok belum dapat berjalan dengan optimal, disini siswa 

yang pandai saja yang aktif bertanya, sedang yang lain hanya diam sebagai 

pendengar, sehingga menyebabkan kejenuhan akibatnya siswa ramai sendiri; 4) 

Guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional, yaitu guru 

menerangkan materi, siswa mencatat kemudian mengerjakan tugas dan terakhir 

penilaian; 5) Guru hanya menggunakan alat peraga berupa gambar yang tidak 

terlalu jelas jika dilihat dari belakang sehingga tidak semua siswa dapat melihat 

gambar tersebut dengan baik; 6) Masih banyak siswa yang ramai sendiri ketika 

KBM sedang berlangsung sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna. Hal 

ini tentu saja berpengaruh terhadap hasil belajarsiswa dalam pembelajaran IPS. 
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Pembelajaran seperti ini masih kurang mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini mengakibatkan kurang berhasilnya pembelajaran yang 

ditunjukkan melalui hasil analisis data nilai yang diperoleh siswa saat semester 1, 

yaitu pada mata pelajaran IPS, dari 35 siswa hanya 14 siswa yang mendapatkan 

nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65, sedangkan sisanya 21 

siswa (60%) nilainya dibawah KKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai terendah 37 

dan nilai tertinggi 89 dengan nilai rata-rata kelas yang masih dibawah nilai KKM 

yaitu sebesar 59,12. 

Pembelajaran IPS di SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang kurang 

berkualitas, karenaindikator kualitas pembelajaranmenurut Dikti (dalam 

Depdiknas, 2004:7) meliputi perilaku guru, perilaku siswa, dan dampak belajar 

siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan media pembelajaran. 

Sedangkan pada SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang terlihat bahwa siswa kurang 

aktif dan kurang antusias dalam pembelajaran, Guru menerapkan model 

pembelajaran konvensional dan hanya menggunakan alat peraga berupa 

gambar,serta adanya 60% siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM. Maka 

dalam penelitian ini kami menetapkan kualitas pembelajaran yang akan dikaji 

adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran 

IPS. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti bersama guru kelas 

terdorong untuk mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan mengubah 

suasana pembelajaran yang lebih kongkrit dan menyenangkan. Salah satu langkah 

yang dapat membuat peserta didik aktif pada pembelajaran yaitu dengan 
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menggunakan pendekatan kooperatif. Isjoni menyebut pembelajaran kooperatif 

dengan istilah pembelajaran gotong - royong, yaitu sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan  kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain 

dalam tugas – tugas yang terstruktur ( Isjoni 2010 : 23 ). Dalam pendekatan 

kooperatif para peserta didik dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi (sharing) 

pengetahuan, pengalaman, tugas, ataupun tanggung jawab sehingga tercipta sikap 

bekerjasama dan saling membantu. Untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pembelajaran (Hamdani 2011 : 30 ). Pembelajaran kooperatif 

memiliki dampak positif terhadap siswa yang mempunyai hasil belajarrendah dan 

dapat meningkatkan hasil belajar serta penyimpanan materi pelajaran yang akan 

lebih lama. Salah satu pendekatan kooperatif yang sesuai dengan karakteristik 

siswa SD agar dapat memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran serta dapat 

membantu guru menyampaikan materi pembelajaran yang baik adalah model 

pembelajaran Numbered Heads Together. 

Numbered Heads Together merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelaah 

materi yang tercakup dalam suatu pekerjaan dan memantau pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut sebagai gantinya mengajukan pertanyaaan kepada 

seluruh kelas. Di dalam model pembelajaran  Numbered Heads Together peserta 

didik dibagi dalam kelompok dengan tiap anak mendapatkan nomor. Kemudian 

guru memberikan tugas untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Tiap-tiap 

kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota 
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kelompok dapat mengerjakannya/ mengetahui jawabannya. Guru memanggil 

salah satu nomor peserta didik untuk melaporkan hasil kerja sama mereka. 

Teman-teman yang lain menanggapi hasil laporan tersebut dan guru melanjutkan 

nomor yang lain. Numbered Heads Together  dapat menggali keaktifan siswa 

dengan kesiapan menjawab pertanyaan, menumbuhkan jiwa kreatif dan kritis 

siswa dalam diskusi kelompok yang menyenangkan, motivasi siswa dalam 

mengerjakan LKS, dan rasa ingin tahu siswa, model pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga berdampak positif pada hasil belajar siswa. Dengan 

Numbered Heads Together guru juga mempunyai variasi model pembelajaran 

baru tidak hanya sekedar ceramah  dan mampu menarik motivasi siswa dalam 

belajar sehingga menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif. 

Selain menggunakan model pembelajaran yang inovatif, penggunaan 

media audio-visual dalam pembelajaran IPS dianggap paling tepat untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS karena media tersebut mampu menjalin 

kelogisan keseluruhan program yang dapat membangun rasa berkelanjutan, 

sambung-menyambung dan kemudian menuntun pada kesimpulan atau 

rangkuman (Arsyad, 2011:94). Salah satu media audio visual yang dapat 

digunakan adalah video pembelajaran. Media video dapat digunakan sebagai alat 

bantu mengajar pada berbagai bidang studi. Hal itu disebabkan oleh kemampuan 

video memanipulasi kondisi waktu dan ruang (Hamdani, 2011: 254) Dengan 

memanfaatkan media video pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran 

melalui pendekatan kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) guru akan 
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terbantu dalam menarik perhatian siswa dan menampilkan pesan yang memotivasi 

siswa. 

Mengacu pada uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka 

peneliti ingin melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan Media Video Pembelajaran pada Siswa Kelas VB SD 

Negeri Ngaliyan 01 Semarang”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan  masalah 

penelitian sebagai berikut : 

“Apakah penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

dengan media Video Pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

pada siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang?” 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Apakah penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

dengan media Video Pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS di kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang? 

b. Apakah penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

dengan media Video Pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS di kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang? 

c. Apakah penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

dengan media Video Pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada 

siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang? 
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1.3 PEMECAHAN MASALAH 

Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, penulis melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas dengan menerapkan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran.Adapun langkah – 

langkah pembelajaran sebagai solusi masalah adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan 

Guru mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran yang 

akan digunakan, dan Lembar Kerja Siswa (LKS), 

b. Penyampaian materi 

Guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa menggunakan 

media video pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan.  

c. Pembentukan kelompok 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 

4 sampai 5 orang siswa secara heterogen. Guru memberi nama yang berbeda 

kepada setiap kelompok dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 

antara 1 sampai 5. 

d. Diskusi masalah 

Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk dipikirkan 

bersama secara serta meyakinkan bahwa setiap anggota dalam kelompok 

mengetahui jawabannya. 
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e. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan jarinya dan mencoba menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas. 

f. Memberi kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan. 

g. Memberikan penghargaan 

Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok yang 

terlibat aktif serta memperoleh hasil belajar lebih baik selama pembelajaran. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Meningkatkan kualitas pembelajaranIPSmelalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran pada siswa 

kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan keterampilan guru kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. 
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b. Meningkatkan aktivitas siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. 

 
1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi khususnya di bidang pendidikan. Selain itu penelitian ini 

bermanfaat bagi: 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga siswa dapat berprestasi dalam pembelajaran. 

b. Bagi guru 

Sebagai referensi bagi guru atau calon guru SD dalam melaksanakan 

pembelajaran IPS, sebagai pengalaman bagi guru atau calon guru SD untuk 

melaksanakan pembelajaran yang inovatif, untuk memacu rekan-rekan guru 

untuk melakukan penelitian lain yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah, 

meningkatkan aktivitas dan keterampilan guru dalam mengajar sehingga 
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tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, guru dapat membuat suatu RPP 

yang memenuhi kriteria dalam standar isi dan standar proses. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan inovasi baru demi kemajuan sekolah dan prestasi sekolah 

di bidang akademik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Estioni (dalam Hamdani, 2011: 194) kualitas dapat juga 

dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang 

diharapkan. 

Menurut Etzioni (dalam Daryanto.2010: 57)kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. 

Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup 

berbagai faktor di dalam maupun diluar diri seseorang. Dengan demikian 

efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat 

pula dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya. Di samping itu, efektivitas juga 

dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang (Robbins, 

dalam Daryanto. 2010: 57). 

Istilah kualitas menurut Glaser (dalam Uno Hamzah, 2007: 153) 

pemikiran peserta didik tertuju pada suatu benda atau keadaan yang baik. Kualitas 

pembelajaran merupakan upaya mengajarkan siswa untuk mengarahkan pada 

sesuatu yang baik. Jadi membicarakan tentang kualitas pembelajaran dapat 
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diartikan mempersoalkan bagaimana kegiatan belajar dan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang baik 

pula. 

Simpulan dari beberapa pendapat ahli diatas adalah bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan kegiatan belajar dan pembelajaran yang berlangsung 

secara efektif sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan yang diharapkan. Suatu 

pembelajaran dapat dikatakan berkualitas jika berhasil mengubah sikap, perilaku 

dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. 

Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari perilaku guru, 

perilaku siswa, dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, dan media pembelajaran. Dalam hal ini, hanya perilaku guru yang 

berupa keterampilan dasar mengajar, perilaku siswa yang berupa aktivitas siswa, 

dan dampak belajar yang berupa hasil belajar, yang akan dikaji oleh peneliti. 

2.1.1.1 Hakikat Belajar 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 : 729) menyebutkan ”belajar 

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu tertentu dengan tergantung 

pada kekuatan harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh suatu hasil 

tertentu dan pada daya tarik hasil itu bagi orang bersangkutan”. 

Slavin (dalam Rifa’i, 2009: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Witherington (dalam 

Thobroni, 2011: 20) menyatakan belajar adalah suatu perubahan di dalam 

kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang 

berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Hilgard, 
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(dalam Suryabrata. 2005: 232)menyatakan bahwa learning is the process by which 

an activity originates or is changed through training procedures (whether in the 

laboratory or in natural environment) as distinguished from change by factors not 

attributable to training. 

Belajar menurut Morgan dalam Suprijono (2010:3) merupakan 

perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktek atau 

pengalaman. Tujuan belajar menurut Suprijono (2010:5) meliputi tujuan belajar 

yang eksplisit yang diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional,lazim 

dinamakan instructional effects, yang biasa berbentuk pengetahuan dan 

keterampilan. Sementara tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan 

belajar instruksional lazim disebut nurturant effects. Bentuknya berupa 

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

orang lain, dan sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari peserta 

didik “menghidupi” (live in) suatu system belajar tertentu. 

Belajar diartikan sebagai perolehan keterampilan dan ilmu 

pengetahuan. Pengetahuan mutakhir proses belajar diperoleh dari kajian 

pengolahan informasi, neurofisiologi, neuropsikologi dan sain kognitif. Forrest W. 

Parkay dan Beverly Hardeastle Stanford (dalam Lapono. 2008: 1-14) menyebut 

belajar  sebagai kegiatan  pemrosesan informasi, membuat penalaran, 

mengembangkan  pemahaman dan  meningkatkan  penguasaan keterampilan  

dalam proses pembelajaran.  

Simpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa belajar 

merupakan perubahan perilaku dari yang semula tidak tahu menjadi tahu dan 
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dalam perubahan perilaku yang terjadi itu akan menimbulkan reaksi berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. 

2.1.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 17) mendefinisikan kata 

pembelajaran berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada 

orang supaya diketahui atau diturut, sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, 

perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. 

Rombepajung (dalam Thobroni, 2011: 18) berpendapat bahwa 

pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan suatu 

keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran. Selanjutnya 

menurut Corey (dalam Siti Hawa, 2007:1-3) bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respon terhadap situasi tertentu. 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta 

didik. Pembelajaran harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar 

terjadi karena pembelajaran (Winataputra. 2008: 1.18) 

Pembelajaran,  diartikan sebagai upaya  membuat individu belajar, 

yang dirumuskan Robert W. Gagne (dalam Lapono. 2008: 1-14) sebagai 

pengaturan peristiwa yang ada di luar diri seseorang peserta didik, dan dirancang 

serta dimanfaatkan untuk memudahkan proses belajar. Pengaturan situasi 
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pembelajaran  biasanya disebut management of learning and conditions of 

learning. 

Pembelajaran berdasarkan makna lesikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru 

menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarinya. 

Pembelajaran merupakan proses organic dan konstruktif, bukan mekanis seperti 

halnya pengajaran (Isjoni. 2010: 13) 

Sehingga dapat disimpulkan hakikat pembelajaran adalah suatu 

kegiatan dalam proses belajar dan mengajar dimana terjadi komunikasi yang 

berarti menghasilkan respon antara siswa dengan guru dengan siswa sebagai pusat 

pembelajaran dan menghasilkan perubahan perilaku. 

2.1.1.3 Keterampilan Dasar Mengajar 

Keterampilan mengajar atau membelajarkan merupakan kompetensi 

pedagogik yang cukup kompleks karena merupakan integrasi dari berbagai 

kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, keterampilan merupakan “kecakapan untuk menyelesaikan 

tugas”,  sedangkan mengajar adalah “melatih”. 

Menurut hasil penelitian Turney (dalam Winataputra dkk, 2004: 7.2), 

terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap menentukan keberhasilan 

pembelajaran, yaitu : 

a. Keterampilan Bertanya 

G. A.Brown dan R. Edmondson (dalam Winataputra,dkk,2004:7.7) 

mendefinisikan pertanyaan sebagai segala pernyataan yang yang 
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menginginkan tanggapan verbal (lisan). Kegiatan bertanya yang dilakukan 

oleh guru tidak semata untuk memperoleh informasi dari siswa, tetapi 

meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa, dan antara siswa 

dengan siswa, mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, serta mengembangkan keterampilan kognitif tingkat tinggi. 

b. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan adalan respon yang diberikan terhadap perilaku atau 

perbuatan yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau 

meningkatnya perilaku/perbuatan yang dianggap baik tersebut. Penguatan 

berupa respon positif (pujian) ditujukan terhadap perilaku yang baik sehingga 

frekuensinya berulang atau bertambah, sedangkan respon negatif 

(hukuman)ditujukan terhadap perilaku kurang baik sehingga frekuensinya 

berkurang atau hilang. Penguatan diberikan dengan tujuan meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar, mengontrol dan memotivasi perilaku yang 

negatif, menumbuhkan rasa percaya diri, serta memelihara iklim kelas yang 

kondusif. Penguatan dibagi menjadi penguatan verbal dan penguatan non 

verbal. Penguatan verbal diberikan dalam bentuk kata-kata pujian. Penguatan 

non verbal dapat ditunjukkan dengan cara mimik dan gerakan badan 

(gestural), gerak mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, serta 

benda atau simbol. 

c. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. 

Variasi dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk menghilangkan 
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kebosanan, meningkatkan motivasi dan keingintahuan siswa, melayani gaya 

belajar siswa yang beragam, meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. keterampilan mengadakan variasi dalam proses 

pembelajaran meliputi tiga aspek, yaitu: (a) variasi dalam gaya mengajar yang 

meliputi variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang, 

gerakan anggota badan dan mimik, serta pindah posisi, (b) variasi media dan 

bahan ajaran yang meliputi media pndang, media dengar dan media taktil atau 

media yang dapat dimanipulasi oleh siswa, (c) variasi pola interaksi dan 

kegiatan yang meliputi perubahan pola interaksi dari interaksi satu arah (guru 

ke siswa) ke interaksi dua arah sampai ke semua arah (siswa ke siswa-siswa ke 

guru dan seterusnya). 

d. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan menyajikan bahan 

belajaran yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang 

berarti, sehingga mudah dipahami siswa. Seorang guru dalam menjelaskan 

hendaknya menyiapkan dan menguasai bahan, menjelaskan dengan bahasa 

sederhana dan jelas, memberikan contoh, serta menyimpulkan dan mengecek 

pemahaman siswa. Penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah dan akhir 

pelajaran, dengan selalu memperhatikan karakteristik siswa. 

e. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran  

Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha guru untuk 

mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran 

sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam 
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mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Tujuan membuka pelajaran adalah 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran sedangkan menutup 

pelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, disamping itu juga untuk memantapkan penguasaan 

siswa pada inti pelajaran. Penerapan keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran hendaknya mengikuti prinsip kebermaknaan serta berurutan dan 

berkesinambungan. 

f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan 

dalam kerjasama kelompok yang bertujuan memecahkan suatu permasalahan, 

mengkaji konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Guru perlu menguasai 

keterampilan ini karena diskusi mempunyai peran khusus dalam pencapaian 

tujuan pendidikan yang bersifat pembentukan sikap, nilai, kebiasaan dan 

keterampilan. Komponen keterampilan membimbing diskusi kecil terdiri dari 

memusatkan perhatian, memperjelas masalah siswa, menganalisis pandangan 

siswa, meningkatkan uraian siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, 

dan menutup diskusi. 

g. Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam 

mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar-mengajar yang optimal. 

Kondisi belajar yang optimal sangat menentuka berhasilnya kegiatan 

pembelajaran. komponen keterampilan mengelola kelas terdiri dari 

keterampilan yang bersifat preventif dan keterampilan yang bersifat represif. 
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Keterampilan yang bersifat preventif berkaitan dengan usaha mencegah 

terjadinya gangguan dengan cara menunjukkan sikap tanggap, membagi 

perhatian, memusatkan perhatian, memberi petunjuk yang jelas, menegur 

danmemberi penguatan. Keterampilan yang bersifat represif berkaitan dengan 

usaha mengatasi gangguan yang muncul dengan cara modifikasi tingkah laku, 

pengelolaan kelompok dan menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah. Agar dapat mengelola kelas secara efektif guru harus 

memperhatikan beberapa hal disamping harus menghindari sejumlah perilaku 

yang dianggap mudah menimbulkan gangguan. 

h. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan. 

Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru 

melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah 

berkisar 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang setiap kelompok, 

sedangkan keterampilan mengajar perorangan merupakan kemampuan guru 

dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan 

dalam pembelajaran dengan memperhatikan tuntutan atau perbedaan 

individual peserta didik. Agar dapat mengelola kegiatan kelompok kecil dan 

perorangan, guru harus menguasai 4 kelompok komponen keterampilan 

diantaranya keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, 

keterampilan mengorganisasikan, keterampilan membimbing belajar, serta 

keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan 

keterampilan dasar mengajar guru adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan 
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yang harus dimiliki oleh guru untuk dapat melatih atau membimbing aktivitas dan 

pengalaman seseorang serta membantunya berkembang dan menyesuaikan diri 

kepada lingkungan. 

Adapun indikator keterampilan guru yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: (1) membuka pelajaran: mengucapkan salam, mengelola 

kelas, menyiapkan alat-alat pembelajaran, presensi, (2) menjelaskankan materi 

pelajaran dan menampilkan media video pembelajaran, (3) membimbing 

pembentukan kelompok diskusi (NHT: guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok. tiap kelompok terdiri dari 5-6 anak dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 – 6), (4) memberikan pertanyaan untuk 

didiskusikan dalam kelompok (NHT: guru membagikan kertas yang berisi 

beberapa pertanyaan untuk dikerjakan secara berkelompok), (5) membimbing 

diskusi kelompok (NHT: siswa mengerjakan lembar kerja  secara kelompok dan 

meyakinkan tiap anggota dalam kelompok mengetahui jawaban kelompok), (6) 

menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa (NHT: guru memanggil suatu 

nomor tertentu, siswa yang nomornya disebutkan menyampaikan hasil diskusinya, 

kemudian guru memanggil nomor dalam anggota kelompok lain untuk 

menanggapi atas apa yang disampaikan temannya), (7) memberikan penghargaan 

(NHT: kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan penghargaan dari guru), (8) ketepatan  mengelola waktu, (9) 

menutup pelajaran. 
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2.1.1.4 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang 

standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa 

“aktivitas belajar adalah kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan 

cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksikan rangsangan 

dan memecahkan masalah”. 

Menurut Paul B. Dierich (dalam Sardiman, 2011: 99) menggolongkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a. Visual activities (aktivitas melihat), yang termasuk di dalamnya misalnya, 

membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang 

lain. 

b. Oral activities (aktivitas lisan) seperti, menyatakan, merumuskan, bertanya, 

dan memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

c. Listening activities (aktivitas mendengarkan), sebagai contoh mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities(aktivitas menulis), misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities (aktivitas menggambar), misalnya, menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities (aktivitas motorik), yang termasuk di dalamnya antara lain, 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 
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g. Mental activities (aktivitas mental), sebagai contoh misalnya, menganggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

h. Emotional activities (aktivitas emosi), seperti misalnya, menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

siswa adalah kegiatan yang dilaksanakan siswa untuk mengolah pengalaman 

dengan praktik mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksikan 

rangsangan dan memecahkan masalah. 

Adapun indikator aktivitas siswa yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yaitu: (1) kesiapan dan semangat  siswa mengikuti proses pembelajaran, (2) 

memberi tanggapan apersepsi yang disampaikan guru, (3) memperhatikan 

informasi (media video pembelajaran) yang disampaikan guru, (4) ketertiban pada 

saat pembentukan kelompok dan penomoran(NHT: guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 5-6 anak dan kepada setiap 

anggota kelompok diberi nomor antara 1 – 6), (5) mengerjakan lembar pertanyaan 

yang diberikan guru, NHT: guru membagikan kertas yang berisi beberapa 

pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok (mengajukan pertanyaan), (6) 

kerjasama dalam kelompok (NHT: siswa mengerjakan tugas berupa pertanyaan 

dari guru secara kelompok dan meyakinkan tiap anggota dalam kelompok 

mengetahui jawaban kelompok ), (7) melaporkan hasil diskusi kelompok (NHT: 

guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya dipanggil 

mengacungkan tangannya dan menyampaikan hasil diskusinya, dan guru 
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memanggil salah satu nomor anggota kelompok lain untuk menanggapi), (8) 

ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru (NHT: kelompok 

yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan 

penghargaan dari guru), (9) membuat kesimpulan diskusi/ pembelajaran bersama 

guru. 

2.1.1.5 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (dalam Thobroni, 2011: 22), hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa hal-hal berikut: (a) 

informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis, (b) keterampilan intelaktual, yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang, (c) strategi kognitif, yaitu kecakapan 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya, (d) keterampilan motorik, 

yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan 

koordinasi sehinga terwujud otomatisme gerak jasmani, dan (e) sikap adalah 

kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek 

tersebut. 

Benyamin S. Bloom (Anni, 2009 :7-13) mengusulkan tiga taksonomi 

yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. 

2.1.1.5.1 Ranah Kognitif (cognitive domain) 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual. Sekitar tahun 1990 murid Benjamin 



27 
 

 
 

Bloom yaitu Lorin Anderson dan David Krathwohl merevisi Taksonomi Bloom 

pada domain kognitif dan revisinya diterbitkan tahun 2001 

(http://edunesiana.blogspot.com/2012/03/revisi-taxonomi-bloom.html ).  Ranah 

kognitif revisi Bloom mencakup kategori berikut: 

a. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi pembelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya. 

b. Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna 

dari materi pembelajaran. Hal ini ditunjukkan melalui penerjemahan materi 

pembelajaran dan melalui mengestimasikan kecenderungan masa depan. 

c. Penerapan (application) 

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan kongkrit.  

d. Analisis (analysis) 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam 

bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. 

e. Penilaian (evaluation) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 

materi pembelajaran (pernyataan, novel, puisi, laporan) untuk tujuan tertentu.  

Keputusan itu didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu mungkin berupa 

kriteria internal (organisasi) atau kriteria eksternal (relevansi terhadap tujuan) 

dan pembelajar dapat menetapkan kriteria sendiri. 
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f. Penciptaan (creation) 

Penciptaan mengacu pada kemampuan menempatkan beberapa elemen 

secara bersama-sama untuk membangun suatu keseluruhan yang logis dan 

fungsional, dan mengatur elemen-elemen tersebut ke dalam pola atau struktur 

yang baru. 

Gambar 2.1 
Bagan Taksonomi Bloom Revisi 

 

Adapun kriteria hasil balajar yang digunakan pada penelitian ini 

adalah: 

Tabel 2.1 Kriteria Hasil Belajar 

Tingkat Keberhasilan Arti 
> 80  Sangat Tinggi 

60 – 79  Tinggi 
40 – 59  Sedang 
20 – 39  Rendah 

< 20  Sangat Rendah 
       (Aqip, 2010: 41) 

2.1.1.5.2 Ranah Afektif (affective domain) 
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Taksonomi tujuan pembelajaran afektif, dikembangkan oleh 

Krathwohl dan kawan-kawan, merupakan hasil belajar yang paling sukar diukur. 

Tujuan pembelajaran ini berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Kategori tujuan pembelajaran ini mencerminkan hirarkhi yang berentangan dari 

keinginan untuk menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori 

tujuan pembelajaran afektif adalah sebagai berikut. 

a. Penerimaan (receiving) 

Penerimaan mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan 

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

sebagainya). Dari sudut pandang pembelajaran, ia berkaitan dengan 

memperoleh, menangani, dan mengarahkan perhatian siswa. 

b. Penanggapan (responding) 

Penanggapan mengacu pada partisipasi aktif pada diri siswa. Pada 

tingkat ini siswa tidak hanya menghadirkan fenomena tetentu tetapi juga 

mereaksinya dengan berbagai cara. 

c. Penilaian (valuing) 

Penilaian berkitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri siswa. Penilaian ini bertentangan 

dari penerimaan nilai yang lebih sederhana (keinginan memperbaiki 

keterampilan kelompok), sampai pada tingkat kesepakatan yang kompleks 

(bertanggung jawab agar berfungsi secara efektif pada kelompok). Penilaian 

didasarkan pada internalisasi seperangkat nilai tertentu, namun menunjukkan 

nilai-nilai yang diungkapkan di dalam perilaku yang ditampakkan oleh siswa. 
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d. Pengorganisasian (organization) 

Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang 

berbeda, memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan mulai 

menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal. 

e. Pembentukan Pola Hidup (organization by a value complex) 

Pembentukan pola hidup yang dimaksud pada tingkat ranah afektif ini 

adalah individu siswa memiliki sistem nilai yang telah mengendalikan 

perilakunya dalam waktu cukup lama sehingga mampu mengembangkannya 

menjadi karakteristik gaya hidupnya. Perilaku pada tingkat ini adalah bersifat 

persuasif, konsisten, dan dapat diramalkan. 

Adapun indikator ranah afektif yang akan dicapai pada penelitian ini 

adalah: 1. Kesiapan dan semangat  siswa mengikuti proses pembelajaran, 2. 

Memberi tanggapan apersepsi yang disampaikan guru, 3. Ketertiban pada saat 

pembentukan kelompok dan penomoran, 4. Kerjasama dalam kelompok, 5. 

Ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru. 

2.1.1.5.3 Ranah Psikomotorik (psychomotoric domain) 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth 

Simpson (Anni, 2009: 10-12) adalah sebagai berikut: Persepsi (perception), 

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

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

(adaption), Kreativitas (originality). 

Adapun indikator ranah psikomotorik yang akan dicapai pada 

penelitian ini mengacu pada aktivitas siswa, antara lain: 1. Memperhatikan 
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informasi (media video pembelajaran) yang disampaikan guru, 2. Mengerjakan 

lembar pertanyaan yang diberikan guru, 3. Kerjasama dalam kelompok, 4. 

Melaporkan hasil diskusi kelompok, 5. Membuat kesimpulan diskusi/ 

pembelajaran bersama guru. 

Simpulan dari paparan para ahli di atas adalah bahwa hasil belajar 

merupakan wujud perubahan perilaku yang diperoleh setelah mengalami aktifitas 

belajar yang dapat diaamati dan dapat diukur, berupa penguasaan konsep yang 

dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik 

2.1.2 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.2.1 PengertianIlmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 

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

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). 

Menurut Hidayati (2008:1.19) hakikat IPS adalah telaah tentang 

manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama 

dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia harus mengahadapi tantangan-

tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. IPS 

memandang manusia dari berbagai sudut Pandang. IPS merupakan suatu program 
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pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan 

baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), 

maupun ilmu pendidikan.  

Menurut Hadi, dkk (2008:1) ilmu pengetahuan sosial adalah program 

pendidikan yang mengintegrasikan secara interdisiplin konsep ilmu ilmu sosial 

dan humaniora. 

Menurut Harianti (2007:14) IPS adalah suatu bahan kajian yang 

terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang 

diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, 

Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi. IPS adalah  mata pelajaran yang 

diberikan di sekolah mulai dari tingkat dasar (SD) hingga tingkat menengah 

(SMP/SMA) Kurikulum IPS yang dikembangkan harus memperhatikan tingkat 

perkembangan psikologi siswa.  

Berdasarkan pendapat ahli diatas peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa IPS adalah suatu bahan kajian yang mempelajari tentang telaah manusia 

dan dunianya. 

2.1.2.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Setiap usaha pendidikan senantiasa memiliki tujuan tertentu yang 

hendak dicapai. Tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja adalah 

membina anak didik menjadi warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan, 

ketrampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya dan bagi 

masyarakat. Selain itu menurut Oemar Hamalik tujuan pendidikan berorientasi 

pada tingkah laku para siswa, yaitu pengetahuan dan pemahaman, sikap hidup 
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belajar, nilai-nilai sosial dan sikap, serta ketrampilan (dalam Hidayati, 2008: 1-

24). 

Sejalan dengan tujuan tersebut, Permendiknas no. 22 Tahun 2006 

menjelaskan bahwa pembelajaran mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan: 

a. mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya, 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial,  

c. memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan,  

d. memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global ( 

Permendiknas 2006:575). 

2.1.2.3 Pembelajaran IPS di SD 

2.1.4.3.1 Ruang Lingkup IPS di SD 

Ruang lingkup pengajaran pengetahuan sosial di SD berdasarkan  

Permendiknas (2006:575) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Manusia, tempat, dan lingkungan 

Winataputra (2007: 3.10) mengatakan bahwa sejak masa prasejarah 

nenek moyang kita sudah mempunyai kemampuan merefleksikan bagaimana 

dunia sekelilingnya mempengaruhi dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut 

pemikiran geografi, manusia secara aktif merupakan faktor dominan yang 
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mampu memanipulasi dan memodifikasi habitatnya (lingkungan sekitarnya). 

Walaupun demikian kita tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan alam. 

b. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan, 

Konsep waktu secara implicit mempunyai tiga dimensi, yaitu masa 

lampau, masa kini dan masa depan. Peristiwa pada masa lampau itu tidak 

pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa yang akan datang 

sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah suatu kontinuitas 

(kesinambungan). Jadi waktu dalam sejarah terjadi empat hal, yaitu 1) 

perkembangan, 2) kesinambungan, 3) pengulangan, dan 4) perubahan 

(Winataputra, 2007: 5.9) 

c. Sistem sosial dan budaya, 

Kebudayaan tidak diturunkan secara biologis tetapi melalui proses 

belajar, yang didukung, diteruskan melalui masyarakat. Kebudayaan juga 

merupakan pernyataan atau perwujudtan kehendak, perasaan dan pikiran 

manusia. Kebudayaan memiliki unsur-unsur yang universal diwujudkan dalam 

sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik (Koentjaraningrat dalam 

Winataputra, 2007: 5.47) 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Setiap manusia selalu berusaha untuk mengembangkan diri sekaligus 

berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan bahan kajian 

mengenai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak 

terbatas, dihadapkan dengan alat-alat pemenuh kebutuhan (sumber daya 

ekonomi) yang terbatas jumlahnya (Arini Esti Astuti, 2009: 95) 
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2.1.4.3.2 Materi IPS di SD 

Menurut Mulyono Tjokrodikaryo (dalam Hidayati, 2008: 1-26) materi 

IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Ada 5 

macam sumber materi IPS antara lain: 

a. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

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

dunia dengan berbagai permasalahannya.  

b. Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi.  

c. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

yang terjauh.  

d. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-

tokoh dan kejadian-kejadian yang besar.  

e. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Materi pembelajaran IPS yang diambil pada penelitian ini adalah  

materi pembelajaran IPS semester 2 dengan Standar Kompetensi 2. Menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan Kompetensi Dasar 2.2 Menghargai 

jasadan peranan tokohperjuangan dalammempersiapkankemerdekaanIndonesia. 

2.1.4.3.3 Strategi Penyampaian IPS di SD 
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Strategi penyampaian pengajaran IPS, sebagian besar adalah 

didasarkan padasuatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri 

sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia.Tipe 

kurikulum tersebut, didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan 

atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat 

atau diri sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam 

lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan 

kemampuannya untuk menghadapai unsur-unsur dunia yanglebih luas (Hidayati, 

2008: 1-27). 

Kegiatan pembelajaran IPS sebaiknya dilakukan dengan pendekatan 

yang memungkinkan seorang siswa memperoleh pengalaman langsung agar para 

siswa dapat menyimpan serta memaknai pengetahuan sebagai bekal dalam 

menghadapi hidup bermasyarakat. 

2.1.3 Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang melibatkan 

siswa aktif dalam pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Selain itu 

juga, guru mempunyai peranan sebagai organisator pembelajaran, yang 

merancang pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi 

siswa. Salah satu strategi untuk melibatkan siswa secara aktif adalah melalui 

pembelajaran kooperatif. 

Eggen dan Kauchak (dalam Trianto, 2007: 42) menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. 
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Selanjutnya Roger, dkk. (dalam Huda, 2011: 29) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu 

prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara 

sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang didalamnya setiap pebelajar 

bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk 

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. 

Selanjutnya, menurut Lie (dalam Thobroni, 2011: 286), sistem 

pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama 

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur disebut sebagai “system 

pembelajaran gotong royong” atau Cooperative Learning.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi belajar melalui penempatan siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan 

membantu memahami suatu bahan pelajaran. Pembelajaran kooperatif 

menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok. Hal ini dilandasi oleh 

pemikiran bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami suatu konsep 

jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. 

2.1.4 Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Menurut Trianto (2007: 62) Number Head Together (NHT) atau 

kepala bernomor pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. NHT 



38 
 

 
 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa dan sebagai alternative terhadap struktur kelas tradisional. 

Kelebihan dari pembelajaran NHT menurut Hamdani (2011: 90) adalah: 

a. Setiap siswa menjadi siap semua; 

b. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh; 

c. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks NHT, untuk 

mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, antara lain yaitu: 

a. Penomoran 

Fase ini dilaksanakan dengan membagi siswa ke dalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang atau disesuaikan dengan jumlah 

peserta didik dalam satu kelas tersebut. Setiap anggota kelompok dalam setiap 

kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

b. Mengajukan Pertanyaan 

Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-

tiap kelompok. Berikan kesempatan tiap-tiap kelompok menemukan 

jawabannya. 

c. Berfikir Bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan yang 

diberikan guru dan meyakinkan tiap anggota dalam kelompoknya mengetahui 

jawaban kelompok. 

d. Menjawab 
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Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan jarinya dan mencoba menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas. 

Numbered Heads Together adalah suatu model pembelajaran yang 

tidak hanya dapat menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa dalam 

memperoleh pengetahuan namun juga meningkatkan tanggung jawab siswa 

terhadap pemahaman pribadinya sendiri karena dalam model pembelajaran ini 

setiap siswa dituntut untuk siap untuk mempresentasikan hasil pemikiran 

kelompok. 

2.1.5 Media Video Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Menurut Hamidjojo (dalam Arsyad, 2011: 3) mengatakan bahwa media sebagai 

semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau 

menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang 

dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. 

Media pembelajaran berkaitan dengan proses penyampaian informasi 

dalam proses pembelajaran. Urgensi dari media pembelajaran dapat ditinjau dari 

cakupan materi dan strategi yang digunakan guru serta aktivitas yang ditimbulkan 

sebagai akibat dari penggunaan suatu media pembelajaran. Media pembelajaran 

dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran, seperti pendapat dari 

Hamalik (dalam Azhar, 2011:2) yang mengungkapkan bahwa media sebagai alat 

komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar.  
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Kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sebaagai 

berikut: (a) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka), (b) mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, dan daya indera, (c) penggunaan media pembelajaran secara tepat 

dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik, (d) dengan sifat yang unik 

pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang 

berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk 

setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu 

harus diatasi sendiri (Sadiman, dkk. 2011: 19). 

Menurut Kemp & Dayton (Arsyad, 2011:21) terdapat beberapa 

manfaat dari penggunaan media pembelajaran, antara lain: (a) penyampaian 

pelajaran menjadi lebih baku, (b) pembelajaran bisa lebih menarik, (c) 

pembelajaran menjadi lebih interaktif, (d) lama waktu pembelajaran yang 

diperlukan bisa dipersingkat, (d) kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan, (e) 

pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau diperlukan, (f) 

sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dapat ditingkatkan, dan (g) 

peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. 

Edgar Dale menyatakan, dalam dunia pendidikan, penggunaan media 

pembelajaran seringkali menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman, yang 

membutuhkan media seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh guru dan 

audio-visual. 

Kualitas media pembelajaran (Depdiknas,2004) tampak dari: 

a. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna 
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b. Mampu memfasilitasi proses interaksi antara guru dengan siswa 

c. Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajara siswa 

d. Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajardari siswa  

pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu satunya. 

Berdasarkan pendapat para  ahli mengenai pengetian media di atas 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Dalam penelitian 

ini masalah yang dikaji yaitu penggunaan media video pembelajaran. 

Video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat 

dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensional. Video merupakan 

suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik 

untuk pembelajaran masal, individual, maupun berkelompok. Program video 

dapat dimanfatkan dalam program pembelajaran karena dapat memberikan 

pengalaman yang tidak terduga serta membantu menyampaikan materi (Daryanto, 

2010:88). 

Media video dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar pada 

berbagai bidang studi. Hal itu disebabkan oleh kemampuan video untuk 

emanipulasi kondisi waktu dan ruang sehingga peserta didik atau siswa dapat 

diajak untuk melihat objek yang sangat kecil maupun objek yang sangat besar, 

objek yang berbahaya, objek yang lokasinya jauh maupun objek yang diluar 

angkasa. Umumnya siswa menganggap bahwa belajar melalui video lebih mudah 

dibandingkan melalui teks sehingga mereka kurang terdorong untuk lebih aktif 

dalam berinteraksi dengan materi. Video memaparkan keadaan real dari suatu 
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proses, fenomena atau kejadian sehingga dapat mempekaya pemaparan(Hamdani, 

2011:254). 

Menurut Wibawa (2001:72) video memiliki kelebihan yaitu: : 

a. Penyajianya tidak memerlukan ruang gelap 

b. Program dapat diputar berulang ulang 

c. Program sajian yang rumit atau berbahaya dapat direkam sebelumnya 

sehingga waktu mengajar guru  bisa memusatkan perhatian pada 

penyajianya,dan 

d. Mudah dikontrol oleh guru 

Penelitian ini menggunakan media video pembelajaran karena media 

video pembelajaran memungkinkan kita dapat mencapai peristiwa langka dan 

sukar dicapai. Dengan adanya video pembelajaran peserta didik akan dapat 

merasa lebih dekat, seolah-olah menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. 

2.1.6 Teori yang Mendasari Pembelajaran NHT dengan Media Video 

Pembelajaran 

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai 

lagi (Trianto, 2007: 13). Salah satu tujuan penggunaan pembelajaran 

konstruktivistik adalah peserta didik belajar caca-cara mempelajari sesuatu 

dengan cara memberikan pelatihan untuk mengambil prakarsa belajar. Untuk 

mendorong agar peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan belajar, maka: (a) 
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lingkungan belajar harus menunjukkan suasana demokratis, (b) kegiatan 

pembelajaran berlangsung interaktif terpusat pada peserta didik, (c) pendidik 

memperlancar proses belajar sehingga mampu mendorong peserta didik 

melakukan kegiatan belajar mandiri dan bertanggung jawab atas kegiatan 

belajarnya (Rifa’i, 2009: 227). 

Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan 

interaksi aktif anak dengan lingkungan. Piaget menyatakan perkembangan 

kognitif sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi 

dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut teori Piaget, setiap individu 

pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia 

dewasa mengalami empat tingkat perkembangan kognitif.  

Tabel 2.2 
 Tahap-Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tingkat Usia yang Sesuai Karakter 

Sensorimotor 0-2 tahun Mulai menggunakan imitasi (meniru), 

memori, dan pikiran. 

Mulai mengetahui bahwa objek tidak 

sirna ketika hilang. 

Berubah dari tindakan refleks menuju 

aktivitas dengan tujuan terarah. 

Praoperasional  2-7 tahun Mulai perkembangan bahasa dan 

kemampuan untuk berpikir dengan bentuk 

simbolis. 
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Mampu memikirkan operasi secara logis 

dengan satu petunjuk. 

Memiliki kesulitan untuk mengetahui 

sudut pandang orang lain. 

Operasional 

Konkret 

7-11 tahun Mampu memecahkan masalah-masalah 

konkret (yang ada) dengan cara logis. 

Memahami hukum perlindungan dan 

mampu mengklasifikasi dan 

mengurutkan. 

Memahami reversibilitas. 

Operasional 

Formal 

11-15 tahun Mampu memecahkan masalah abstrak 

dengan cara logis. 

Pemikiran menjadi lebih ilmiah. 

Mengembangkan perhatian atas isu-isu 

sosial, identitas. 

(Trianto, 2007: 14-16) 

Teori pemrosesan informasi (Trianto, 2007: 21-24) menjelaskan 

tentang pemrosesan, penyimpanan, dan pemenggilan kembali pengetahuan dan 

otak. Peristiwa-peristiwa mental diuraikan sebagai transformasi-transformasi 

informasi dari input (stimulus) ke output (respon). Model pemrosesan informasi 

mempunyai empat tahapan yaitu: 

a. Pentingnya pengetahuan awal, adalah sekumpulan pengetahuan dan 

pengalaman individu yang diperoleh sepanjang perjalanan hidup mereka, dan 
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apa yang ia bawa kepada suatu pengalaman belajar baru (Nur dalam Trianto, 

2007:21). 

b. Register penginderaan menerima sejumlah besar informasi dari indera 

(penglihatan, pendengaran, peraba, pembau, dan pengecap).  

c. Sistem penyimpanan memori jangka pendek, dalam jumlah yang terbatas dan 

dalam waktu yang terbatas (beberapa detik). 

d. Memori jangka panjang adalah tempat dimana pengetahuan disimpan secara 

permanen untuk dipanggil lagi kemudian, apabila ingin digunakan (Arends 

dalam Trianto, 2007: 23). 

Gambar 2.2 
Skema pemrosesan informasi 

 

(Anita E. Woolfolk dalam Lapono, 2008: 1-22) 

Teori belajar bermakna oleh david Ausubel yaitu belajar bermakna 

merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan 

yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang (Dahar dalam Trianto, 2007: 25). 

Dengan demikian agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru 
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harus dikaitkan dengan konsep-konsep yng sudah ada dalam struktur kognisi 

siswa. 

Teori pembelajaran sosial Vygotsky (dalam trianto, 2007: 26), 

berpendapat bahwa siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan 

kegiatan siswa sendiri melalui bahasa. Vygotsky lebih menekankan pada aspek 

sosial dari pembelajaran. teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa 

pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, artinya pengetahuan 

didistribusikan diantara orang dan lingkungan, yang mencakup objek, aryifak, 

alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain (dalam 

Anni, 2009:34).  Proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih 

berada dalam jangkauan mereka yang disebut dengan zone of proximal 

development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah 

perkembangan seseorang saat ini. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran dapat meningkatkan 

aktivitas siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Ada pun 

hasil penelitian tersebut adalah: 

Penelitian tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran telah dilakukan 

sebelumnya oleh Siti Maftukhah. 2011. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe 
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Numbered Heads Together (NHT) dalam Peningkatan Pembelajaran IPS Kelas IV 

SD. 

Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I siswa yang melakukan 

aktivitas dengan sangat baik sejumlah 5 siswa (14%), pada siklus II rata-rata yang 

diperoleh sejumlah 11 siswa (31%) telah melakukan aktivitas belajar dengan 

sangat baik, sedangkan pada siklus III diperoleh rata-rata 30 siswa (86%) 

melakukan aktivitas siswa dengan sangat baik. Rata-rata kelasnya pun meningkat 

dari  sebelum tindakan (pratindakan) mengalami peningkatan dari 53 menjadi 

62,79 pada siklus I. Selanjutnya dari siklus I meningkat menjadi 68,43 pada  

pelaksanaan siklus II. Setelah melakukan tindakan pada pelaksanaan siklus III, 

rata-rata tes hasil belajar pun meningkat menjadi 79,70. 

Penelitian dilakukan oleh Syuswari Friskayani. 2012. Penggunaan 

Model Pembelajaran Tipe NHT (Numbered Heads Together) untuk meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa dalam Materi Permasalahan Sosial pada Mata Pelajaran IPS 

Kelas IV SDN 3 Wangunsari. Memperoleh hasil bahwa adanya peningkatan 

proses pembelajaran yang dapat dilihat dari nilai siswa pada siklus I siswa yang 

lulus KKM sebanyak 59,3%. Pada siklus II siswa yang lulus KKM meningkat 

menjadi 81,5%. Sedangkan pada siklus III siswa yang lulus KKM menjadi 88,8% 

Penelitian dilakukan oleh Angga Silvani. 2011. Pemanfaatan media 

timeline video pembelajaran untuk meningkatkan proses dan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SDN Gunung Jati 01 Kec. Jabung Kab. Malang, memperoleh hasil 

yang menunjukkan bahwa pemanfaatan media timeline video pembelajaran dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gunung Jati 01 
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Kec. Jabung Kab. Malang. Penilaian proses belajar siswa mengalami peningkatan 

yaitu berdasarkan kemampuan siswa dalam kerjasama meningkat 7,41%, rasa 

ingin tahu meningkat 0,46% dan komunikasi siswa meningkat 13,42%. Pada 

siklus I ke siklus II prosentase ketuntasan belajar mengalami peningkatan 33,34%. 

Sedangkan hasil belajar siswa meningkat dari siklus I 65,88 menjadi 71,78 pada 

siklus II, meningkat 8,96%. 

Penelitian dilakukan oleh Shelvianita Mugi Dewanti, 2012. 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn dengan Menggunakan Model Kooperatif 

Tipe Number Head Together Berbasis ICT Pada Siswa Kelas IV-A SD Negeri 

Sampangan 02. Memperoleh hasil bahwa: (1) Hasil Keterampilan Guru pada 

siklus I mendapat skor 24 (cukup), pada siklus II meningkat menjadi 31 (baik), 

dan pada siklus III meningkat menjadi 35 (sangat baik). (2) Hasil observasi 

aktivitas siswa pada siklus I mendapat jumlah rata-rata 22,9 (cukup), meningkat 

menjadi 31 (baik) pada siklus II, dan 34,7 (sangat baik) pada siklus III. (3) 

Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 68,6% (cukup), siklus II 

77,8% (baik), dan 83,3% (sangat baik) pada siklus III. 

Mengacu pada kajian empiris tersebut di atas didapatkan informasi 

bahwa baik penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

maupun penggunaan media video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 

dan aktivitas siswa. Hal ini memacu peneliti untuk melakukan penelitian serupa 

dengan penelitian yang telah ada dengan memadukan penggunaan model 

pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) dan media video pembelajaran 

demi menguatkan hasil temuan yang telah ada.. Oleh karena itu, peneliti 
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menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan 

media video pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada 

siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Suasana belajar mengajar di kelas sering dijumpai beberapa masalah. 

Hasil refleksi diri peneliti dan dokumentasi data hasil belajar siswa kelas VB 

semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 dalam mata pelajaran IPS, diperoleh fakta 

bahwa tingkat ketuntasan klasikal hasil belajar siswa kelas VB SD Negeri 

Ngaliyan 01 Semarang pada mata pelajaran IPS belum mencapai 100%. 21 siswa 

(57%) nilainya dibawah KKM, yaitu dibawah skor 60dengan nilai rata-rata kelas 

yang masih dibawah nilai KKM yaitu sebesar 58,85. Dilihat dari aktivitas guru 

selama pembelajaran yang dilaksanakan,guru kurang variatif dalam menerapkan 

model pembelajaran inovatif, selain itu guru kurang terampil dalam 

memaksimalkan penggunaan media pembelajaran interaktif yang tersedia. 

Keadaan tersebut berdampak pada aktivitas siswa yaitu siswa kurang 

berpartisipasi dalam pembelajaran.  

Solusi pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) dengan media video pembelajaran dimana dalam pembelajaran ini guru 

menggunakan model dan media yang menarik untuk memudahkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran IPS. Sehingga diharapkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang dapat 

meningkat. 
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Gambar 2.3 
Bagan Kerangka Berfikir Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran 

Numbered Heads Together dengan Media Video Pembelajaran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI  

AWAL 

PELAKSA-

NAAN 

KONDISI 

 AKHIR 

1. Pembelajaran berpusat pada 
guru. 

2. Guru kurang memanfaatkan 
media pembelajaran. 

3. Siswa kurang berpartisipasi 
dalam pembelajaran. 

4. Hasil belajar masih kurang 

Guru menerapkan model pembelajaran NHT 
dengan media video pembelajaran sebagai berikut: 
1) Siswa memperhatikan tayangan media video 

pembelajaran. 
2) Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok. Tiap kelompok dan kepada setiap 
anggota kelompok diberi nomor antara 1 - 6. 

3) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa. 
4) Siswa mengerjakan secara kelompok. 
5) Guru memanggil salah satu nomor dalam 

kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, 
kemudian guru memanggil nomor dalam 
kelompok lain untuk menanggapi jawaban 
temannya. 

6) Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. 
7) Kelompok yang paling banyak menjawab 

pertanyaan dengan benar akan mendapatkan 
penghargaan dari guru. 

1. Pembelajaran berpusat pada siswa 
2. Guru memaksimalkan penggunaan 

media pembelajaran yang inovatif. 
3. Siswa aktif dalam pembelajaran 
4. Hasil belajar IPS meningkat. 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video 

Pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas VB SD 

Negeri Ngaliyan 01 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas,langkah-langkah penelitian tindakan kelas dibagi menjadi empat kegiatan, 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan/observasi, dan refleksi (Suhardjono, 

dalam Arikunto, 2009).  

Gambar 3.1  

Bagan alur langkah-langkah PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2009:18) 

 

 

Refleksi Pelaksanaan 

Observasi

SIKLUS I

Perencanaan

Perencanaan

SIKLUS II

Observasi

Pelaksanaan Refleksi 

?



53 
 

 
 

3.1.1 Perencanaan 

Menurut Suhardjono (Arikunto, 2009:75) pada tahap perencanaan 

peneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 

untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk merekam 

fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

Adapun rincian langkah-langkah pada tahap perencanaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menelaah materi pembelajaran IPS kelas V semester 2 yang akan dilakukan 

tindakan penelitian dengan menelaah indikator-indikator pelajaran. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan. 

c. Menyiapkan alat peraga yang digunakan dalam penelitian. 

d. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian 

e. Menyiapkan alat evaluasi yang berupa lembar kerja siswa dan tes tertulis. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi rancangan 

di dalam kancah yaitu mengenai tindakan kelas. (Arikunto, 2006;99). Pelaksanaan 

tindakan pada dasarnya disesuaikan dengan setting tindakan yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam pelaksanaan PTK ini 

direncanakan dalam dua siklus. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pembelajaran IPS 

melalui model pembelajaran Numbered Heads Together dengan media Video 

Pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. 
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Penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

dilaksanakan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu: (a) kegiatan awal, (b) kegiatan 

inti, dan (c) kegiatan akhir. 

3.1.3 Observasi 

Pada tahap ini, peneliti (atau guru apabila ia bertindak sebagai peneliti) 

melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan 

dengan menggunakan format observasi/penilaian yang telah disusun, termasuk 

juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke 

waktu serta dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. (Suhardjono, 

dalam Arikunto, 2009:78). 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas 

untuk mengamati tingkah laku siswa dan sikap siswa ketika mengikuti 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

dengan media Video Pembelajaran. Observasi juga dilakukan terhadap 

keterampilan guru yang menerapkan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. 

3.1.4 Refleksi 

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Refleksi dalam PTK 

mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan 

yang dilakukan. Jika terdapat masalah dari proses refleksi, maka dilakukan proses 
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pengkajian ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan 

dapat teratasi (Hopkins, dalam Arikunto, 2009:80). 

Refleksi dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kembali apa 

yang telah diamati dalam kegiatan pembelajaran seperti keterampilan guru dalam 

pembelajaran, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa, apakah sudah efektif 

dengan melihat ketercapaian dalam indikator keberhasilan pada siklus pertama, 

serta mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang muncul dalam 

pelaksanaan siklus pertama, maka peneliti melakukan beberapa perubahan pada 

siklus kedua dan seterusnya agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan 

sesuai harapan peneliti. 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini ditetapkan berdasarkan tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas. Tahap penelitian sebagai berikut: 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Pertemuan Pertama 

3.2.1.1.1 Perencanaan 

a. Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS kelas V dengan 

Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar 2.2 Menghargai jasadan peranan tokohperjuangan 

dalammempersiapkankemerdekaanIndonesia. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPS, alat 

tulis, serta media video pembelajaran tetang BPUPKI. 
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c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar 

kerja siswa (LKS) 

d. Membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

e. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

3.2.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan presensi. 

b. Guru memberikan motivasidengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila 

c. Apersepsi  

Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya Jawab. Guru 

bertanya, “Apakah dasar dari Negara kita?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan pembelajaran 

secara singkat. 

Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

‐ Siswa menyaksikan tampilan media video pembelajaran tentang peranan 

BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan. 

‐ Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi video pembelajaran 

b. Elaborasi (30 menit) 

‐ Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri 

dari 5-6 anak dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 - 6. 
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‐ Guru membagikan Lembar Kerja tentang Persiapan Kemerdekaan oleh 

BPUPKI untuk dikerjakan siswa secara berkelompok. 

‐ Siswa mengerjakan secara kelompok dan meyakinkan tiap anggota dalam 

kelompok mengetahui jawaban kelompok. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

‐ Guru memanggil salah satu nomor dalam kelompok dan siswa yang merasa 

nomornya terpanggil mengacungkan jarinya dan menyampaikan hasil 

diskusinya, kemudian guru memanggil nomor dalam kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban temannya. Demikianseterusnya. 

‐ Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. 

‐ Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan penghargaan dari guru. 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. 

d. Guru memberi penguatan dan motivasi. 

e. Guru memberikan umpan balik 

f. Guru menyampaikan refleksi. 

g. Guru memberikan tindak lanjut. 

h. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. 

3.2.1.1.3 Observasi 
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Melakukan pengamatan keterampilan guru dan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran IPSdengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. Pengamatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

3.2.1.1.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dari hasil pembelajaran siklus I pertemuan 1, 

menganalisis kekurangan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video 

Pembelajaran, kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terutama 

dalam mengelola kelas, saat siswa melakukan diskusi kelompok. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus I pertemuan 1 

apakah efektif atau tidak. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 1 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus I pertemuan 2. 

3.2.1.2 Pertemuan Kedua 

3.2.1.2.1 Perencanaan 

a. Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS kelas Vdengan 

Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar 2.2 Menghargai jasadan peranan tokohperjuangan 

dalammempersiapkankemerdekaanIndonesia. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPS, alat 

tulis, serta media video pembelajaran tetang PPKI. 
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c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar 

kerja siswa (LKS) 

d. Membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

e. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

3.2.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan presensi. 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyanyikan lagu “Sorak-sorak 

Bergembira” 

c. Apersepsi  

Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya Jawab. Guru 

bertanya, “Peristiwa apakah yang membuat Indonesia merdeka?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan pembelajaran 

secara singkat. 

Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

‐ Siswa menyaksikan tampilan media video pembelajaran tentang peranan 

PPKI dalam persiapan kemerdekaan. 

‐ Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi video pembelajaran 

b. Elaborasi (30 menit) 
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‐ Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri 

dari 5-6 anak dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 - 6. 

‐ Guru membagikan Lembar Kerja tentang Persiapan Kemerdekaan oleh PPKI 

untuk dikerjakan siswa secara berkelompok. 

‐ Siswa mengerjakan secara kelompok dan meyakinkan tiap anggota dalam 

kelompok mengetahui jawaban kelompok. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

‐ Guru memanggil salah satu nomor dalam kelompok dan siswa yang merasa 

nomornya terpanggil mengacungkan jarinya dan menyampaikan hasil 

diskusinya, kemudian guru memanggil nomor dalam kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban temannya. Demikianseterusnya. 

‐ Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. 

‐ Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan penghargaan dari guru. 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. 

d. Guru memberi penguatan dan motivasi. 

e. Guru memberikan umpan balik 

f. Guru menyampaikan refleksi. 

g. Guru memberikan tindak lanjut. 

h. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. 
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3.2.1.2.3 Observasi 

Melakukan pengamatan keterampilan guru dan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran IPSdengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. Pengamatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

3.2.1.2.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dari hasil pembelajaran siklus I pertemuan 2, 

menganalisis kekurangan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video 

Pembelajaran, kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terutama 

dalam mengelola kelas, saat siswa melakukan diskusi kelompok. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus I pertemuan 2 

apakah efektif atau tidak. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 2 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II pertemuan 1. 

3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Pertemuan Pertama 

3.2.2.1.1 Perencanaan 

a. Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS kelas Vdengan 

Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar 2.2 Menghargai jasadan peranan tokohperjuangan 

dalammempersiapkankemerdekaan Indonesia. 
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b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPS, alat 

tulis, serta media video pembelajaran tentang tokoh-tokoh perjuangan 

kemerdekaan. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar 

kerja siswa (LKS) 

d. Membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

e. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

3.2.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan presensi. 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyanyikan lagu “Hari Merdeka” 

c. Apersepsi  

Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya Jawab. Guru 

bertanya, “Siapa sajakah yang telah membuat Indonesia merdeka?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan pembelajaran 

secara singkat. 

Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

‐ Siswa menyaksikan tampilan media video pembelajaran tentang tokoh-tokoh 

persiapan kemerdekaan. 

‐ Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi video pembelajaran 



63 
 

 
 

b. Elaborasi (30 menit) 

‐ Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri 

dari 5-6 anak dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 - 6. 

‐ Guru membagikan Lembar Kerja tentangtokoh-tokoh persiapan kemerdekaan 

untuk dikerjakan siswa secara berkelompok. 

‐ Siswa mengerjakan secara kelompok dan meyakinkan tiap anggota dalam 

kelompok mengetahui jawaban kelompok. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

‐ Guru memanggil salah satu nomor dalam kelompok dan siswa yang merasa 

nomornya terpanggil mengacungkan jarinya dan menyampaikan hasil 

diskusinya, kemudian guru memanggil nomor dalam kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban temannya. Demikianseterusnya. 

‐ Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. 

‐ Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan penghargaan dari guru. 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. 

d. Guru memberi penguatan dan motivasi. 

e. Guru memberikan umpan balik 

f. Guru menyampaikan refleksi. 

g. Guru memberikan tindak lanjut. 
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h. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. 

3.2.2.1.3 Observasi 

Melakukan pengamatan keterampilan guru dan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran IPSdengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. Pengamatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

3.2.2.1.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dari hasil pembelajaran siklus II pertemuan 1, 

menganalisis kekurangan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video 

Pembelajaran, kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terutama 

dalam mengelola kelas, saat siswa melakukan diskusi kelompok. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus II pertemuan 1 

apakah efektif atau tidak. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II pertemuan 1. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II pertemuan 2. 

3.2.2.2 Pertemuan Kedua 

3.2.2.2.1 Perencanaan 

a. Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS kelas Vdengan 

Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 
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Kompetensi Dasar 2.2 Menghargai jasadan peranan tokohperjuangan 

dalammempersiapkankemerdekaanIndonesia. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPS, alat 

tulis, serta media video pembelajaran tetang cara menghargai jasa pahlawan. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar 

kerja siswa (LKS) 

d. Membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

e. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

3.2.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pendahuluan (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan presensi. 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyanyikan lagu “Bangun Pemudi 

Pemuda” 

c. Apersepsi  

Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya Jawab. Guru 

bertanya, “Dalam lagu disebutkan bahwa masa depan adalah kewajiban 

siapa?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan pembelajaran 

secara singkat. 

Kegiatan Inti (55 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 
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‐ Siswa menyaksikan tampilan media video pembelajaran tentang cara 

menghargai jasa para pahlawan. 

‐ Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai isi video pembelajaran 

b. Elaborasi (30 menit) 

‐ Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri 

dari 5-6 anak dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 - 6. 

‐ Guru membagikan Lembar Kerja tentangcara menghargai jasa para 

pahlawanuntuk dikerjakan siswa secara berkelompok. 

‐ Siswa mengerjakan secara kelompok dan meyakinkan tiap anggota dalam 

kelompok mengetahui jawaban kelompok. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

‐ Guru memanggil salah satu nomor dalam kelompok dan siswa yang merasa 

nomornya terpanggil mengacungkan jarinya dan menyampaikan hasil 

diskusinya, kemudian guru memanggil nomor dalam kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban temannya. Demikianseterusnya. 

‐ Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. 

‐ Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan penghargaan dari guru. 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. 

d. Guru memberi penguatan dan motivasi. 
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e. Guru memberikan umpan balik 

f. Guru menyampaikan refleksi. 

g. Guru memberikan tindak lanjut. 

h. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. 

3.2.2.2.3 Observasi 

Melakukan pengamatan keterampilan guru dan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran IPSdengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. Pengamatan keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

3.2.2.2.4 Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dari hasil pembelajaran siklus II pertemuan 2, 

menganalisis kekurangan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video 

Pembelajaran, kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terutama 

dalam mengelola kelas, saat siswa melakukan diskusi kelompok. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus II pertemuan 

2. 

c. Menarik kesimpulan apakah siklus harus dilanjutkan atau dapat dihentikan. 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD 

Negeri Ngaliyan 01 Semarang ini adalah guru dan seluruh siswa kelas VB SD 
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Negeri Ngaliyan 01 Semarang yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 28 siswa 

perempuan. 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SD Negeri Ngaliyan 01 

Semarang, yaitu pada siswa kelas VB.SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang ini 

terletak di kota Semarang. Dengan kondisi sekolah yang memenuhi standar 

kelayakan dan berada pada tempat yang tidak terlalu ramai dan jauh dari 

kebisingan. 

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

a. Siswa 

Data dari siswa diperoleh melalui observasi langsung dan hasil 

evaluasi siswa. Data tentang aktivitas siswa dilakukan dengan observasi 

langsung. 

b. Guru 

Sumber data guru bersumber dari lembar observasi keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. 

c. Data Dokumen 

Sumber data dokumen diperoleh dari data awal hasil belajar siswa 

yaitu nilai ulangan siswa, hasil pengamatan keterampilan guru danaktivitas 

siswa, catatan lapangan dan hasil foto. 
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d. Catatan Lapangan 

Sumber data dari catatan lapangan diperoleh dari catatan pada saat 

mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

3.5.2 Jenis Data 

a. Data Kuantatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Herrhyanto dan 

Akib, 2008). Data kuantitatif berupa peningkatan hasil belajar siswa setelah 

dilakukan penelitian tindakan dengan lembar penilaian hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut 

(Herrhyanto dan Akib, 2008). Data kualitatif menerangkan minat siswa 

dalam belajar, suasana kelas, dan aktifitas siswa yang dapat diperoleh dari 

lembar observasi mengenai aktifitas siswa baik secara individu maupun 

dalam kelompok.Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan 

menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktifitas siswadalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) dengan media Video Pembelajaran. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Marshall (Sugiyono, 2010:310) menyatakan bahwa melalui observasi 

peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Melalui 
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kegiatan observasi, peneliti dituntut untuk mampu mengamati perilaku-

perilaku atau fenomena-fenomena yang terjadi kemudian mencatatnya dalam 

suatu lembar observasi dan menarik makna dari obervasi tersebut. 

Model observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS. Sasaran dalam observasi ini adalah guru dan siswa dengan menggunakan 

alat lembar observasi yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

keberhasilan dalam pembelajaran IPS. 

b. Metode Tes 

Menurut Ebster’s Collegiate (Arikunto, 1995 dalam Poerwanti, 2008), 

tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensia, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Metode tes dalam penilitian ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan awal dan pencapaian atau prestasi belajar. Tes diberikan kepada 

siswa secara individu untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes ini 

dilaksanakan pada pembelajaran siklus I dan siklus II. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2010: 329).  
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Menurut Goetz dan LeCompte dokumen menyangkut para partisipan 

penelitian yang akan menyediakan kerangka bagi data yang mendasar 

(Wiriaatmadja, 2008: 121) 

Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah referensi-referensi, foto-

foto, rekaman kaset. Dalam penelitian, peneliti dapat mencari dan 

mengumpulkan data-data teks atau image. Metode dokumentasi dilakukan 

untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa daftar kelompok siswa dan daftar nilai 

siswa. 

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses pembelajaran, catatan 

lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi 

dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi (Arikunto, 2002: 127-

206). Kekayaan data dalam catatan lapangan ini, yang memuat secara 

deskriptif berbagai kegiatan, suasana kelas, iklim sekolah, kepemimpinan, 

berbagai bentuk interaksi sosial, dan nuansa-nuansa lainnya merupakan 

kekuatan tersendiri dari Peneliti Tindakan Kelas. (Wiriaatmadja, 2008: 125) 

Dalam penelitian ini, catatan lapangan diperoleh dari catatan pada 

proses pembelajaran. Hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran dicatat 

dan dipergunakan sebagai suatu refleksi kegiatan pembelajaran dan 

pertimbangan untuk rencana tindak lanjut. 
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3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1 Data Kuantitatif 

Aspek-aspek yang di analisa pada penelitian ini adalah berupa jumlah 

jawaban yang benar, jumlah jawaban yang  salah, nilai rata-rata kelas, ketuntasan 

belajar secara individu dan ketuntasan belajar secara klasikal. Data kuantitatif 

berupa hasil belajar kognitif pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran yang 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu 

metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang 

dicapai siswa dalam pembelajaran. 

Analisis tingkat keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar siswa 

setelah proses belajar mengajar berlangsung pada setiap siklusnya, dilakukan 

dengan cara memberikan evaluasi atau tes akhir siklus berupa soal tes tertulis, 

dihitung menggunakan rumus: 

a. Data hasil belajar siswa dianalisa dengan menggunakan  rumus: 

 

Keterangan: 

B= Nilai yang Diperoleh 

N= Nilai Maksimal 

 ( Poerwanti, 2008:6-3) 

b. Data nilai rata-rata dianalisa dengan rumus : 

 

Nilai =   x 100 

X = 
∑
∑
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Keterangan:  

X   = nilai rata-rata 

∑X =  jumlah semua nilai siswa  

∑N = jumlah siswa 

        ( Aqib, 2010:40) 

c. Data ketuntasan belajar dianalisa dengan rumus: 

Ada dua ketuntasan belajar, yaitu secara perseorangan dan secara klasikal. 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

 

      (Aqib, 2010 :41) 

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan berdasarkan kriteria 

ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu, tuntas 

dan belum tuntas dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Kriteria ketuntasan belajar 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

<65 Belum tuntas 

    ( KKM SDN Ngaliyan 01 Semarang) 

P = 
∑ 

∑  x 100% 
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Tabel 3.2 
Kriteria Tingkat Keberhasilan Siswa 

Tingkat Keberhasilan Arti 

> 80  Sangat Tinggi 

60 – 79  Tinggi 

40 – 59  Sedang 

20 – 39  Rendah 

< 20  Sangat Rendah 

( Aqib, 2010:41)  

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran yang dianalisis dengan 

analisis deskriptif kualitatif.Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang 

dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Menurut Poerwanti, dkk (2008:6.9) dalam mengolah data skor dapat 

dilakukan langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah. 

b. Menentukan skor tertinggi. 

c. Mencari median. 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang) 
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Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data 

skor dengan carasebagai berikut : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Q2 = median    

Letak Q2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama  

Letak Q1 = 
 
( n +2 ) untuk data genap 

Letak Q1 = 
 
( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga  

Letak Q3 =  (n +2 ) untuk data genap 

Letak Q3 = 
 
( n +1 ) untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 

Tabel 3.3 
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria 

Ketuntasan 
Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

n = ( T – R ) + 1
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R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

(Poerwanti, dkk, 2008:6.9) 

Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan 

nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas 

siswa. Data keterampilan guru dan aktivitas siswamenggunakan instrumen dari 

Poerwanti. Data Aktivitas siswa ditunjukkan dengan pemberian skor sebagai 

berikut: 

3.6.2.1 Klasifikasi tingkatan nilai keterampilan guru 

Skor diperoleh dari tiap indikator keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran yang terdiri dari beberapa 

keterampilan guru yaitu: Ketrampilan bertanya, ketrampilan memberi penguatan, 

ketrampilan mengadakan variasi, ketrampilan menjelaskan, ketrampilan membuka 

dan menutup pelajaran, ketrampilan membimbing diskusi kelompok, ketrampilan 

mengelola kelas, dan ketrampilan mengajar kelompok kecil. 

Tabel 3.4 
Klasifikasi tingkatan nilai keterampilan guru 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor <29,5 Baik Tuntas 

15,5 ≤ skor <22,5 Cukup Tidak Tuntas 

9 ≤ skor <15,5 Kurang Tidak Tuntas 
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3.6.2.2 Klasifikasi tingkatan nilai aktivitas siswa 

Skor diperoleh dari tiap indikator aktivitas siswa  pembelajaran dengan 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video 

Pembelajaran. 

Tabel 3.5 
Klasifikasi tingkatan nilai aktivitas siswa 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

29,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor <29,5 Baik Tuntas 

15,5 ≤ skor <22,5 Cukup Tidak Tuntas 

9 ≤ skor <15,5 Kurang Tidak Tuntas 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan untuk mengukur peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang adalah 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video Pembelajaran 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik,yaitu minimal 

memperoleh skor di antara rentang  22,5 ≤ skor < 29,5. 

b. Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dengan media Video 
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Pembelajaranmeningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik, yaitu 

minimal memperoleh skor di antara rentang  22,5 ≤ skor < 29,5. 

c. Hasil belajar IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) dengan media Video Pembelajaran meningkat dengan ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 65 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 80%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas melalui model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dengan  media Video Pembelajaran diperoleh melalui 

pengumpulan data baik tes maupun non tes yang dilakukan dalam dua siklus. 

Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan selama dua jam pelajaran. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 

Pertama 

4.1.1.1 Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti membuat berbagai 

perencanaan yaitu: 

f. Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS kelas Vdengan 

Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar 2.2 Menghargai jasadan peranan tokohperjuangan 

dalammempersiapkankemerdekaan Indonesia. 

g. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPS, alat 

tulis, serta media video pembelajaran tentang BPUPKI. 
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h. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar 

kerja siswa (LKS) 

i. Membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

j. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada 

hari Kamis, 7 Februari 2013 di kelas VB SDNegeriNgaliyan 01 Semarang. Pokok 

bahasan pada pembelajaran siklus I pertemuan pertama adalah Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia oleh BPUPKI. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

alokasi waktu selama 2 x 35 menit. Siswa kelas V yang mengikuti pembelajaran 

adalah semua siswa kelas VB SDNegeriNgaliyan 01 Semarang tahun ajaran 

2012/2013 sejumlah 35 siswa. 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari  berbagai kegiatan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi serta kegiatan 

penutup. 

a. Kegiatan pra pembelajaran dilakukan guru sebelum pembelajaran IPS dimulai. 

Pada kegiatan ini guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. 

Media yang digunakan pada pertemuan pertama berupa Laptop, LCD, dan 

video pembelajaran tentang peranan BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan 

Indonesia.  
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b. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 5 menit dengan mengkondisikan 

kelas, memberikan salam, berdoa, melakukan presensi, memberikan motivasi 

dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila pada pertemuan pertama. Setelah 

itu guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dan mengaitkan 

lagu motivasi pada materi yang akan disampaikan, serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran, uraian materi dan kegiatan pembelajaran secara singkat. 

c. Kegiatan Inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi mengenai materi yang akan dipelajari. 

Kegiatan Eksplorasi (15 menit) 

Kegiatan eksplorasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

awal siswa. Kegiatan eksplorasi dilakukan dengan melibatkan siswa untuk 

mencari informasi yang luas dan dalam pada materi yang disajikan. Kegiatan 

eksplorasi yang dilakukan oleh guru pada siklus I pertemuan pertama adalah 

dengan cara menampilkan video pembelajaran tentang peranan BPUPKI 

dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah video selesai ditampilkan 

guru melakukan tanya jawab dengan siswa. Kemudian siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru mengenai materi sesuai dengan video yang ditampilkan.  

Kegiatan Elaborasi (30 menit) 

Kegiatan Elaborasi merupakan lanjutan dari eksplorasidengan menfasilitasi 

siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, 

kelompok. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan kelompok dengan cara 

membagi siswa menjadi 6 kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa secara heterogen dan guru memberikan penomoran 1-6 di setiap 



82 
 

 
 

anggota kelompok. Guru menjelaskan proses berlangsungnya diskusi dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) pada 

siswa dan tugas yang harus dilaksanakan siswa dalam diskusi kelompok. Guru 

membagikan pertanyaan berupa  lembar kerja kelompok. Guru membimbing 

jalannya diskusi dengan membimbing siswa dalam kelompok dan memberi 

motivasi agar siswa segera menyelesaikan tugas kelompok mereka dengan 

jawaban yang tepat dan sesuai serta mengingatkan setiap kelompok agar setiap 

anggota kelompok harus mengetahui hasil diskusi kelompok. Setelah 

melaksanakan diskusi dalam kelompok dengan berbagi pengetahuan dan 

adanya kerja sama pada setiap kelompok. Guru memanggil nomor kepala pada 

anggota kelompok, anggota kelompok yang nomornya terpanggil berdiri dan 

membacakan hasil diskusinya sedangkan kelompok lain menanggapi jawaban 

dari temannya. Siswa mendengarkan tambahan dari guru. Guru memberikan 

penguatan pada siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal 

berupa pujian dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural 

berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

Kegiatan Konfirmasi (10 menit) 

Setelah kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, guru 

mengkonfirmasikan hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban 

yang benar dan menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang kurang 

tepat. 



83 
 

 
 

d. Kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit yang meliputi penyimpulan 

materi, kegiatan evaluasi, dan pemberian tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan 

materi yang dilakukan adalah dengan pemberian berbagai pertanyaan 

mengenai persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI. Siswa menarik kesimpulan 

dari jawaban yang dilontarkan oleh guru. Evaluasi dilakukan dengan soal 

evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak 5, isian sebanyak 5 dan uraian 

sebanyak 3 soal.  

4.1.1.3 Observasi 

4.1.1.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan guru 

Hasil observasi Keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I 

yaitu pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan media video pembelajaran pada kelas VB SDNegeri Ngaliyan 01 

Semarang didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Hasil Observasi Keterampilan guru Siklus I Pertemuan Pertama 

No 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 
melalui Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan Media Video 
Pembelajaran 

Perolehan 
Skor 

Pert 1 

1 
Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan 
menutup pelajaran). 3 

2 

Menjelaskan materi pembelajaran dan 
menampilkan media video pembelajaran 
(keterampilan menjelaskan dan keterampilan 
menggunakan variasi). 

2 

3 
Membimbing pembentukan kelompok diskusi 
(keterampilan membimbing diskusi kelompok 
kecil). 

3 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat data keterampilan guru yang 

diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan pertama skor yang 

diperoleh yaitu 23 dengan kategori baik dan termasuk dalam kualifikasi tuntas. 

Setiap Indikator akan dirinci secara lebih jelas sebagai berikut. 

a. Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran). 

Indikator membuka pelajaran  pada siklus I pertemuan pertama 

memperoleh skor 3 dimana pada pertemuan pertama ini guru tidak 

melakukan pengkondisian kelas. Guru hanya mengucapkan salam, 

menyampaikan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media video 

pembelajaran (keterampilan menjelaskan dan keterampilan menggunakan 

variasi). 

Indikator menjelaskan materi pembelajaran kurang dapat terpenuhi 

dengan baik pada siklus I pertemuan pertama. Hal ini terbukti dengan 

kurangnya penekanan pada hal-hal penting dan tidak pula mengaitkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga pada siklus I ini, indikator 

menjelaskan materi pembelajaran hanya memperoleh skor 2 yakni materi 

pada media video pembelajaran sesuai dengan  tujuan pembelajaran dan 

materi ajar memiliki keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia. 

c. Membimbing pembentukan kelompok diskusi (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil). 
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Proses pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama berlangsung 

dengan bimbingan guru dalam pembagian kelompok, guru mengatur tempat 

duduk siswa, dan guru memberikan nomor kepala pada setiap anggota 

kelompok. Namun guru belum bisa mengkondisikan siswa agar tertib dalam 

berkelompok. Maka dalam indikator ini guru memperoleh skor 3. 

d. Memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok (Keterampilan 

bertanya). 

Kegiatan memberikan pertanyaan pada siklus I pertemuan pertama 

memperoleh skor 3 karena guru hanya menyampaikan pertanyaan secara jelas 

dan singkat, pertanyaan yang diajukan telah difokuskan pada suatu masalah 

atau tugas tertentu, dan memberikan waktu berfikir pada siswa saja. Namun 

guru kurang memberikan arahan untuk menjawab sehingga jawaban siswa 

masih menyimpang dari materi. 

e. Membimbing diskusi kelompok (Keterampilan  mengajar kelompok kecil dan 

perorangan). 

Guru memperoleh skor 3 dalam membimbing diskusi kelompok pada 

siklus I pertemuan pertama karena guru melaksanakan 3 deskritor dalam 

indikator ini yaitu memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan 

kelompoknya,  memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya dan menghargai pendapat siswa. Guru tidak memberi bantuan 

kepada siswa yang kurang paham, sehingga siswa yang kurang paham 

menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran. 
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f. Menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa (Keterampilan 

menggunakan variasi). 

Penggunaan variasi guru dalam berinteraksi dengan siswa pada siklus I 

pertemuan pertama memperoleh skor 2 karena guru hanya menggunakan 

variasi suara dan mimic serta variasi pergantian posisi dalam pembelajaran. 

Namun guru masih belum dapat menggunakan variasi gerakan tubuh dan 

variasi pemusatan perhatian. 

g. Memberikan penghargaan (Keterampilan memberi penguatan). 

Indikator pemberian penghargaan pada siklus I pertemuan pertama 

hanya mendapat skor 2, dalam pertemuan pertama ini guru hanya 

memunculkan descriptor untuk berlaku adil dalam memberikan penghargaan 

kepada kelompok dan memberikan penghargaan yang bersifat mendidik, 

namun tidak memotivasi siswa yang kurang aktif serta tidak menggunakan 

penguatan verbal/gestural. 

h. Ketepatan  mengelola waktu (Keterampilan mengelola kelas). 

Indikator ini menunjukan ketertiban dan kedisiplinan guru pada 

pembagian waktu yang telah ditetapkan. Pada siklus I pertemuan pertama 

guru memperoleh 3 skor yaitu guru dapat mencapai tujuan pembelajaran, 

melaksanakan evaluasi dan pembelajaran dilakukan sesuai dengan alokasi 

waktu yang telah ditentukan. Tetapi pada akhir pembelajaran masih terdapat 

waktu yang tidak terpakai walaupun akhirnya guru dapat menyiasatinya 

dengan baik. 

i. Menutup pelajaran (Keterampilan membuka dan menutup pelajaran). 
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Pelaksanaan indikator menutup pelajaran dalam siklus I pertemuan 

pertamaguru tidak membimbing siswa mengurutkan kegiatan dan 

tidakmemberikan umpan balik pertanyaan. Sehingga diperoleh skor 2 karena 

guru hanya  memberikan penilaian pada siswa pada siswa dan guru bersama 

siswa menarik kesimpulan materi  pada akhir pembelajaran. 

4.1.1.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas pada pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 

pertama pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan media video pembelajaran pada kelas VB SD Negeri Ngaliyan 

01 Semarangdiambil dengan mengamati seluruh siswa di dalam kelas yang 

mengikuti pembelajaran yaitu ada 35 siswa dengan jumlah siswa laki- laki 

sebanyak 17 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 28. Aktivitas siswa dalam 

setiap indikator diamati dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 

yang telah dibuat, didapatkan data sebagai berikut: 

 
Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Pertama 

No Indikator 
Perolehan Skor 

Jumlah Rata-
rata 1 2 3 4 

1 
Kesiapan dan semangat  siswa 
mengikuti proses pembelajaran 
(Emotional activities). 

- 15 19 1 91 2,6 

2 
Menanggapi apersepsi (Mental 
activities). 

2 18 14 1 84 2,4 

3 
Memperhatikan informasi yang 
disampaikan guru (Listening 
activities,Visual activities). 

2 17 16 - 84 2,4 

4 Ketertiban pada saat pembentukan 5 15 11 4 84 2,4 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh seluruh siswa di kelas VB pada siklus I pertemuan yang pertama adalah 

21,8 dan termasuk dalam kategori cukup, dengan perolehan skor setiap indikator 

yang berbeda-beda yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. 

a. Kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran (Emotional 

activities). 

Selama proses pembelajaran siklus I pertemuan pertama dalam 

penelitian melalui model pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

media video pembelajaran terlihat descriptor yang muncul pada indikator 

kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran antara 2 sampai 

4 deskriptor. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata descriptor yang muncul pada 

siklus I pertemuan pertama, yakni 15 siswa telah duduk rapi di kelas sebelum 

pembelajaran dimulai serta bersikap sopan dan senang selama pembelajaran 

berlangsung. Selain duduk rapi dan bersikap sopan, 19 siswa terlihat juga 

mengeluarkan buku yang berkaitan dengan pembelajaran. Namun sebagian 

besar dari mereka merasa malas untuk mengeluarkan peralatan menulis. 

Hanya ada 1 siswa yang terlihat memenuhi semua descriptor pada indikator 

ini.  

b. Menanggapi apersepsi (Mental activities). 

Kegiatan menanggapi apersepsi pada siklus I pertemuan pertama 

mendapatkan skor antara 1 sampai 4, dengan 18 siswa mendapatkan skor 2 

karena hanya dapat memenuhi2 deskriptor yakni siswa menganggapi 

pertanyaan yang diberikan guru dan siswa dapat menjawab pertanyaan 
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dengan tepat. 14 siswa mendapat skor 3 dan 1 siswa mampu memenuhi 

semua deskiptor. Selain itu juga terdapat 2 siswa yang hanya memenuhi 1 

deskriptor. 

c. Memperhatikan informasi guru (Listening activities,Visual activities). 

Aktivitas siswa pada indikator memperhatikan informasi yang 

disampaikan guru pada siklus I pertemuan pertama ini hanya terdapat 2 siswa 

yang tidak memperhatikan materi yang disampaikan guru, 17 siswa yang 

memperhatikan guru, 16 siswa yang memperhatikan sambil mengamati 

media yang ditampilkan guru, dan tidak ada siswa yang bertanya kaitannya 

dengan materi.  

d. Ketertiban pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa pada saat pembentukan kelompok dan penomoran di 

siklus I pertemuan pertama ini mendapat skor antara 1 sampai 4 dengan 

adanya 5 siswa yang membuat kegaduhan dan melakukan perdebatan dalam 

pengorganisasian kelompok, 15 siswa mau berkelompok namun masih 

membuat kegaduhan, 11 siswa duduk di tempat duduk yang telah di tentukan 

guru dengan tertib, dan 4 siswa berkelompok dengan tertib dan mengenakan 

nomor kepala dengan sendirinya.  

e. Mendiskusikan lembar pertanyaan  yang diberikan guru (Mental activities, 

Motor activities, Writing activities). 

Kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru pada 

siklus I pertemuan pertama terdapat 4 siswa yang hanya memperoleh 1 skor 
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karena siswa hanya menjawab dengan penuh semangat namun tidak 

memperhatikan petunjuk dan alokasi waktu yang tertera pada lembar kerja 

kelompok sehingga menyebabkan kegaduhan dalam kelompok. Sebanyak 20 

siswa mendapat 2 skor karena dapat menjawab dengan penuh semangat dan 

memperhatikan petunjuk serta alokasi waktu yang tertera pada lembar kerja, 

namun siswa masih enggan mengajukan pertanyaan dan menerima 

bimbingan guru saat berkelompok. Sisanya 11 siswa mendapat 3 skor dalam 

indikator mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru.  

f. Kerjasama dalam kelompok. (Mental activities, Motor activities, Writing 

activities). 

Kerjasama dalam kelompok yang terlihat pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 2 sampai 4. Dimana 18 siswa mendapat 2 

skor dengan memenuhi descriptor siswa bekerjasama dengan teman 

sekelompok dan siswa menyatukan pendapat untuk menemukan jawaban 

yang tepat. Pada pertemuan pertama ini 18 siswa belum berani 

mengemukakan pendapatnya ke dalam kelompok. 13 siswa mampu 

menyampaikan pendapatnya namun bersikap mendominasi kelompoknya. 

Hanya 4 siswa yang mampu memunculkan 4 deskriptor pada indikator ini.  

g. Melaporkan hasil diskusi kelompok.(Oral activities). 

Indikator melaporkan hasil diskusi kelompok pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 1 sampai 4. Terdapat 3 siswa mendapatkan 

1 skor karena hanya mampu memunculkan 1 deskriptor yaitu siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan 
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kelompoknya, tetapi tidak mampu menyampaikan hasil diskusi dengan 

berani, tidak dengan suara lantang dan jelas, serta tidak memberikan 

tanggapan pada jawaban dari kelompok lain. Sebanyak 17 siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan kelompoknya 

dan mampu menyampaikan hasil diskusi dengan berani maka mendapat 2 

skor. Terdapat 1 siswa yang mampu memunculkan semua descriptor dengan 

baik sehingga mendapatkan 4 skor, sedangkan sisanya yakni 12 siswa 

mendapatkan 3 skor.  

h. Ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa ketika mendapat penghargaan dari guru  pada siklus I 

pertemuan pertama terlihat semua siswa dapat bersikap santun ketika 

mendapat penghargaan dari guru. Skor yang didapat pada pertemuan ini 

berkisar antara 2 sampai 4 dengan sebanyak 16 siswa dapat bersikap santun 

ketika mendapat penghargaan dari guru dansiswa merasa senang ketika 

mendapatkan penghargaan, namun belum mengucapkan terimakasih kepada 

guru dan tidak bersikap rendah hati dengan memamerkan penghargaannya 

kepada kelompok lain sehingga hanya mendapat 2 skor. Sebanyak 17 siswa 

mendapat 3 skor dan 2 siswa mampu memunculkan semua descriptor dengan 

bersikap santun ketika mendapat penghargaan dari guru dansiswa merasa 

senang ketika mendapatkan penghargaan, mengucapkan terimakasih kepada 

guru dan bersikap rendah hati dengan tidak memamerkan penghargaannya 

kepada kelompok lain sehingga mendapatkan 4 skor.  
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i. Membuat kesimpulan pembelajaran bersama guru (Oral activities). 

Indikator membuat kesimpulan pembelajaran pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 1 sampai 4. Skor yang paling banyak 

didapatkan oleh siswa adalah skor 2 dengan 21 siswa, karena rata-rata siswa 

hanya mampu mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang 

telah dilaksanakan dan siswa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran 

namun belum aktif menjawab pertanyaan guru  dan bertanya jika belum 

paham. Sedangkan 11 siswa mendapatkan 3 skor dan 2 siswa mendapatkan 4 

skor dengan mampu mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa 

yang telah dilaksanakan, siswa membuat kesimpulan dari proses 

pembelajaran, aktif menjawab pertanyaan guru  dan bertanya jika belum 

paham, serta siswa mampu menemukan kekurangan-kekurangan selama 

pembelajaran.  

4.1.1.3.3 Deskripsi Observasi Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together dengan media video pembelajaran pada 

siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang pada siklus I pertemuan 

pertama dibandingkan dengan data awal yang ada diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Perbandingan Hasil Belajar Data Awal dengan Data Siklus 1 Pertemuan Pertama 

 

No Pencapaian Data awal 
Data Siklus I 

Pertemuan pertama 

1 Nilai terendah 37 37 
2 Nilai tertinggi 89 93 
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Berdasarkan diagram di atas diketahui data awal sebelum dilaksanakan 

tindakan nilai terendah siswa di kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang pada 

mata pelajaran IPS adalah 37, nilai tertinggi 89 dengan rata- rata 59,12 dan 

ketuntasan klasikal 40%. Setelah dilakukan tindakan melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together dengan media video pembelajaran pada siklus I 

pertemuan pertama meningkat diperoleh data nilai terendah 37, tertinggi 93 

dengan rata-rata 63,05 dan ketuntasan klasikal 54%. Ada peningkatan hasil belajar 

yang diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I, pada pertemuan pertama 

dibandingkan sebelum dilaksanakan tindakan, akan tetapi peningkatan yang 

diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan sehingga perlu dilaksanakan 

siklus berikutnya dengan segala perbaikan. 

4.1.1.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus I pertemuan pertama difokuskan pada berbagai 

masalah yang muncul pada pelaksanaan tindakan. Adapun permasalahan yang ada 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan media video pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Dalam indikator membuka pelajaran guru tidak melaksanakan salah satu 

deskriptor, yaitu mengkondisikan kelas. 

b. Pada indikator menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media 

video pembelajaran guru tidak melaksanakan dua deskriptor, yaitu 

memberikan penekanan pada hal-hal penting dan mengaitkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari. 
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c. Saat membimbing pembentukan kelompok diskusi guru tidak melaksanakan 

salah satu deskriptor, yaitu mengkondisikan siswa dalam berkelompok. 

d. Untuk indikator memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok 

guru tidak melaksanakan salah satu deskriptor, yakni memberikan arahan 

pada siswa untuk menjawab agar tidak melenceng dari materi. 

e. Pada indikator membimbing diskusi kelompok guru tidak melaksanakan salah 

satu descriptor yaitu memberi bantuan kepada siswa yang kurang paham. 

f. Ketika menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa guru tidak 

melakukan dua deskriptor yaitu menggunakan variasi gerakan tubuh dan 

variasi pemusatan perhatian. 

g. Ketika memberikan penghargaan guru tidak melaksanakan dua descriptor 

yaitu memotivasi siswa yang kurang aktif dan menggunakan penguatan 

verbal atau gestural. 

h. Saat menutup pelajaran guru tidak melaksanakan dua descriptor yaitu 

memberikan umpan balik pertanyaan kepada siswa dan memberikan tindak 

lanjut berupa tugas rumah maupun saran-saran untuk selalu mengingat materi 

yang telah disampaikan. 

i. Aktivitas siswa pada penelitian ini sudah lebih baik. Pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan media 

video pembelajaran dirasa tepat karena siswa menjadi lebih aktif. Pada 

pertemuan pertama mendapatkan rata- rata skor 21,8 dengan kategori cukup.  

j. Hasil belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada 
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pertemuan pertama adalah 54% dan rata-rata nilai siswa 63,05. Untuk 

mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan perbaikan bagi siswa yang belum 

tuntas. 

Dari berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan 

siklus I pertemuan pertama maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan 

tindakan di siklus I pertemuan kedua. 

4.1.1.5 Revisi 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal 

yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan pertemuan  

berikutnya antara lain; 

a. Guru hendaknya melakukan pengkondisikan kelas dalam indikator membuka 

pelajaran. 

b. Guru hendaknya memberikan penekanan pada hal-hal penting dan 

mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dalam indikator 

menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media video 

pembelajaran. 

c. Guru hendaknya melakukan pengkondisian siswa dalam berkelompok saat 

membimbing pembentukan kelompok diskusi. 

d. Guru hendaknya memberikan arahan pada siswa untuk menjawab agar tidak 

melenceng dari materi dalam indikator memberikan pertanyaan untuk 

didiskusikan dalam kelompok. 

e. Guru hendaknya memberi bantuan kepada siswa yang kurang paham pada 

indikator membimbing diskusi kelompok. 
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f. Guru hendaknya menggunakan variasi gerakan tubuh dan variasi pemusatan 

perhatian pada indikator menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa. 

g. Guru hendaknya memotivasi siswa yang kurang aktif dan menggunakan 

penguatan verbal atau gestural dalam indikator memberikan penghargaan. 

h. Guru hendaknya memberikan umpan balik pertanyaan kepada siswa dan 

memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah maupun saran-saran untuk 

selalu mengingat materi yang telah disampaikan pada saat menutup pelajaran. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan Kedua 

4.1.2.1 Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti membuat berbagai 

perencanaan yaitu: 

a. Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS kelas Vdengan 

Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar 2.2 Menghargai jasadan peranan tokohperjuangan 

dalammempersiapkankemerdekaan Indonesia. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPS, alat 

tulis, serta media video pembelajaran tentang PPKI. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar 

kerja siswa (LKS) 

d. Membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

e. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 



100 
 

 
 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 

Jumat, 8 Februari 2013 di kelas VB SDNegeriNgaliyan 01 Semarang. Pokok 

bahasan pada pembelajaran siklus I pertemuan kedua adalah Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi 

waktu selama 2 x 35 menit. Siswa kelas V yang mengikuti pembelajaran adalah 

semua siswa kelas VB SDNegeriNgaliyan 01 Semarang tahun ajaran 2012/2013 

sejumlah 35 siswa. 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan kedua terdiri dari  

berbagai kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran, 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi serta kegiatan penutup. 

a. Kegiatan pra pembelajaran dilakukan guru sebelum pembelajaran IPS dimulai. 

Pada kegiatan ini guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. 

Media yang digunakan pada pertemuan kedua adalahLaptop, LCD, dan video 

pembelajaran tentang peranan PPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. 

b. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 5 menit dengan mengkondisikan 

kelas, memberikan salam, berdoa, melakukan presensi, memberikan motivasi 

dengan menyanyikan lagu Sorak-sorak Bergembira. Setelah itu guru 

melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dan mengaitkan lagu 

motivasi pada materi yang akan disampaikan, serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran, uraian materi dan kegiatan pembelajaran secara singkat. 
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c. Kegiatan Inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi mengenai materi yang akan dipelajari. 

Kegiatan Eksplorasi (15 menit) 

Kegiatan eksplorasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

awal siswa. Kegiatan eksplorasi dilakukan dengan melibatkan siswa untuk 

mencari informasi yang luas dan dalam pada materi yang disajikan. Kegiatan 

eksplorasi yang dilakukan oleh guru pada siklus I pertemuan kedua 

ditampilkan video pembelajaran tentang peranan PPKI dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia. Setelah video selesai ditampilkan guru melakukan 

tanya jawab dengan siswa. Kemudian siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru mengenai materi sesuai dengan video yang ditampilkan.  

Kegiatan Elaborasi (30 menit) 

Kegiatan Elaborasi merupakan lanjutan dari eksplorasidengan menfasilitasi 

siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, 

kelompok. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan kelompok dengan cara 

membagi siswa menjadi 6 kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa secara heterogen dan guru memberikan penomoran 1-6 di setiap 

anggota kelompok. Guru menjelaskan proses berlangsungnya diskusi dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) pada 

siswa dan tugas yang harus dilaksanakan siswa dalam diskusi kelompok. Guru 

membagikan pertanyaan berupa  lembar kerja kelompok. Guru membimbing 

jalannya diskusi dengan membimbing siswa dalam kelompok dan memberi 

motivasi agar siswa segera menyelesaikan tugas kelompok mereka 
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denganjawaban yang tepat dan sesuai serta mengingatkan setiap kelompok 

agar setiap anggota kelompok harus mengetahui hasil diskusi kelompok. 

Setelah melaksanakan diskusi dalam kelompok dengan berbagi pengetahuan 

dan adanya kerja sama pada setiap kelompok. Guru memanggil nomor kepala 

pada anggota kelompok, anggota kelompok yang nomornya terpanggil berdiri 

dan membacakan hasil diskusinya sedangkan kelompok lain menanggapi 

jawaban dari temannya. Siswa mendengarkan tambahan dari guru. Guru 

memberikan penguatan pada siswa dengan penguatan verbal dan gestural. 

Penguatan verbal berupa pujian dan membenarkan jawaban kelompok. 

Penguatan gestural berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Kegiatan Konfirmasi (10 menit) 

Setelah kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, guru 

mengkonfirmasikan hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban 

yang benar dan menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang kurang 

tepat. 

d. Kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit yang meliputi penyimpulan 

materi, kegiatan evaluasi, dan pemberian tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan 

materi yang dilakukan adalah dengan pemberian berbagai pertanyaan 

mengenai persiapan kemerdekaan oleh PPKI. Siswa menarik kesimpulan dari 

jawaban yang dilontarkan oleh guru. Evaluasi dilakukan dengan soal evaluasi 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 5, isian sebanyak 5 dan uraian sebanyak 3 

soal.  
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4.1.2.3 Observasi 

4.1.2.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan guru 

Hasil observasi Keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus I 

pertemuan kedua yaitu pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together dengan media video pembelajaran pada kelas VB 

SDNegeri Ngaliyan 01 Semarang didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan Kedua 

No 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 
melalui Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan Media Video 
Pembelajaran 

Perolehan 
Skor 

Pertemuan 
kedua 

1 
Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan 
menutup pelajaran). 4 

2 

Menjelaskan materi pembelajaran dan 
menampilkan media video pembelajaran 
(keterampilan menjelaskan dan keterampilan 
menggunakan variasi). 

2 

3 
Membimbing pembentukan kelompok diskusi 
(keterampilan membimbing diskusi kelompok 
kecil). 

3 

4 
Memberikan pertanyaan untuk didiskusikan 
dalam kelompok (Keterampilan bertanya). 

3 

5 
Membimbing diskusi kelompok (Keterampilan  
mengajar kelompok kecil dan perorangan). 3 

6 
Menggunakan variasi dalam interaksi dengan 
siswa (Keterampilan menggunakan variasi). 

3 

7 
Memberikan penghargaan (Keterampilan 
memberi penguatan). 

3 

8 
Ketepatan  mengelola waktu (Keterampilan 
mengelola kelas). 3 
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melaksanakan semua descriptor yang ditampilkan yakni Guru mengucapkan 

salam, menyampaikan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 

dapat mengkondisikan kelas. 

b. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media video 

pembelajaran (keterampilan menjelaskan dan keterampilan menggunakan 

variasi). 

Indikator menjelaskan materi pembelajaran kurang dapat terpenuhi 

dengan baik pada siklus I pertemuan kedua. Hal ini terbukti dengan 

kurangnya penekanan pada hal-hal penting dan tidak pula mengaitkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga pada siklus I pertemuan kedua 

ini, indikator menjelaskan materi pembelajaran hanya memperoleh skor 2 

yakni materi pada media video pembelajaran sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran dan materi ajar memiliki keseimbangan antara keluasan dan 

kedalaman materi dengan waktu yang tersedia. 

c. Membimbing pembentukan kelompok diskusi (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil). 

Proses pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua berlangsung 

dengan bimbingan guru dalam pembagian kelompok, guru mengatur tempat 

duduk siswa, dan guru memberikan nomor kepala pada setiap anggota 

kelompok. Namun guru belum bisa mengkondisikan siswa agar tertib dalam 

berkelompok. Maka dalam indikator ini guru memperoleh skor 3. 

d. Memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok (Keterampilan 

bertanya). 
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Kegiatan memberikan pertanyaan pada siklus I pertemuan kedua 

memperoleh skor 3 karena guru hanya menyampaikan pertanyaan secara jelas 

dan singkat, pertanyaan yang diajukan telah difokuskan pada suatu masalah 

atau tugas tertentu, dan memberikan waktu berfikir pada siswa saja. Namun 

guru kurang memberikan arahan untuk menjawab sehingga jawaban siswa 

masih menyimpang dari materi. 

e. Membimbing diskusi kelompok (Keterampilan  mengajar kelompok kecil dan 

perorangan). 

Guru memperoleh skor 3 dalam membimbing diskusi kelompok pada 

siklus I pertemuan kedua karena guru melaksanakan 3 deskritor dalam 

indikator ini yaitu memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan 

kelompoknya,  memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya dan menghargai pendapat siswa. Guru tidak memberi bantuan 

kepada siswa yang kurang paham, sehingga siswa yang kurang paham 

menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

f. Menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa (Keterampilan 

menggunakan variasi). 

Penggunaan variasi guru dalam berinteraksi dengan siswa pada siklus I 

pertemuan kedua guru mengalami sedikit peningkatan dengan memunculkan 

tiga descriptor yakni menggunakan variasi suara dan mimic, variasi 

pergantian posisi dalam pembelajaran, serta variasi gerakan tubuh. Namun 

guru masih belum dapat menggunakan variasi pemusatan perhatian sehingga 

pada siklus I pertemuan kedua ini guru hanya mendapatkan skor 3. 
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g. Memberikan penghargaan (Keterampilan memberi penguatan). 

Indikator pemberian penghargaan pada siklus I kedua guru melakukan 

sedikit peningkatan namun tetap belum dapat memotivasi siswa yang kurang 

aktif, sehingga guru hanya mendapat skor 3 yakni dapat berlaku adil dalam 

memberikan penghargaan kepada kelompok, memberikan penghargaan yang 

bersifat mendidik, dan memberikan penguatan verbal atau gestural kepada 

siswa. 

h. Ketepatan  mengelola waktu (Keterampilan mengelola kelas). 

Indikator ini menunjukan ketertiban dan kedisiplinan guru pada 

pembagian waktu yang telah ditetapkan. Pada siklus I pertemuan kedua guru 

memperoleh 3 skor yaitu guru dapat mencapai tujuan pembelajaran, 

melaksanakan evaluasi dan pembelajaran dilakukan sesuai dengan alokasi 

waktu yang telah ditentukan. Tetapi pada akhir pembelajaran masih terdapat 

waktu yang tidak terpakai walaupun akhirnya guru dapat menyiasatinya 

dengan baik. 

i. Menutup pelajaran (Keterampilan membuka dan menutup pelajaran). 

Pelaksanaan indikator menutup pelajaran dalam siklus I pertemuan 

kedua guru mengalami sedikit peningkatan dengan memperoleh skor 3 yakni 

dapat memberikan umpan balik pertanyaan pada siswa, guru bersama siswa 

menarik kesimpulan materi  pada akhir pembelajaran, dan membimbing 

siswa mengurutkan kegiatan yang telah dilakukan dalam pembelajaran. 

4.1.2.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 
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Hasil observasi aktivitas pada pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 

kedua pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan media video pembelajaran pada kelas VB SD Negeri Ngaliyan 

01 Semarangdiambil dengan mengamati seluruh siswa di dalam kelas yang 

mengikuti pembelajaran yaitu ada 35 siswa dengan jumlah siswa laki- laki 

sebanyak 17 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 28. Aktivitas siswa dalam 

setiap indikator diamati dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 

yang telah dibuat, didapatkan data sebagai berikut: 

 
Tabel 4.5 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan Kedua 

No Indikator 
Perolehan Skor 

Jumlah Rata-
rata 1 2 3 4 

1 
Kesiapan dan semangat  siswa 
mengikuti proses pembelajaran 
(Emotional activities). 

- - 28 7 112 3,2 

2 Menanggapi apersepsi (Mental 
activities). 

- 9 24 2 98 2,8 

3 
Memperhatikan informasi yang 
disampaikan guru (Listening 
activities,Visual activities). 

- 8 26 1 98 2,8 

4 
Ketertiban pada saat pembentukan 
kelompok dan penomoran 
(Emotional activities). 

- 10 17 8 103 2,9 

5 

Mendiskusikan lembar pertanyaan  
yang diberikan guru (Mental 
activities, Motor activities, Writing 
activities). 

- 16 14 5 94 2,7 

6 
Kerjasama dalam kelompok. 
(Mental activities, Motor 
activities, Writing). 

- 15 15 5 95 2,7 

7 
Melaporkan hasil diskusi 
kelompok. (Oral activities). - 18 15 2 79 2,4 
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a. Kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran (Emotional 

activities). 

Selama proses pembelajaran siklus I pertemuan kedua dalam penelitian 

melalui model pembelajaran Numbered Heads Together dengan media video 

pembelajaran terlihat descriptor yang muncul pada indikator kesiapan dan 

semangat siswa mengikuti proses pembelajaran antara 3 sampai 4 deskriptor. 

Hal ini mengalami peningkatan yang cukup baik, terlihat dari jumlah siswa 

yang mendapatkan 3 skor bertambah menjadi 28 anak dan siswa yang mampu 

mendapat 4 skor dengan memunculkan semua descriptor yakni siswa rapi 

ditempat duduk, siswa mengeluarkan peralatan menulis, siswa menyiapkan 

buku yang berkaitan dengan pembelajaran, dan siswa bersikap sopan dan 

merasa senang selama pembelajaran berlangsung sebanyak 7 orang. 

b. Menanggapi apersepsi (Mental activities). 

Kegiatan menanggapi apersepsi pada siklus I pertemuan kedua 

mengalami peningkatan dengan jumlah siswa yang mendapatkan 3 skor 

bertambah dari 14 siswa pada pertemuan pertama menjadi 24 siswa pada 

pertemuan kedua. Pada siklus I pertemuan kedua ini tidak ada siswa yang 

hanya mendapatkan 1 skor, melainkan jumlah siswa yang mendapat 4 skor 

bertambah menjadi 2 orang dengan memenuhi semua descriptor yakni siswa 

menanggapi pertanyaan yang diberikan guru, siswa berpikir kritis dan 

sistematis, siswa mencari pengetahuannya secara mandiri, dan siswa 

menjawab pertanyaan dengan tepat. 

c. Memperhatikan informasi guru (Listening activities,Visual activities). 
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Aktivitas siswa pada indikator memperhatikan informasi yang 

disampaikan guru pada siklus I pertemuan kedua semua siswa telah dapat 

memperhatikan media video pembelajaran dan memusatkan perhatian kepada 

guru dengan baik. Namun hanya ada 1 siswa yang bertanya berkaitan dengan 

materi sehingga dapat memenuhi 4 deskriptor sedangkan 26 siswa lainnya 

hanya mendapat 3 skor dan sisanya mendapatkan 2 skor. 

d. Ketertiban pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa pada saat pembentukan kelompok dan penomoran di 

siklus I pertemuan kedua meningkat dengan tidak adanya siswa yang 

mendapat 1 skor. Sebanyak 20 siswa mendapat 2 skor dengan memenuhi 

indikator siswa tidak melakukan penyimpangan/perdebatan dalam 

pengorganisasian kelompok dan siswa duduk di tempat duduk yang telah 

ditentukan guru, tetapi siswa masih tetap gaduh dan harus diingatkan  untuk 

mengenakan nomor kepalanya. Sedangkan jumlah siswa yang mendapat 4 

skor meningkat menjadi 8 siswa dan sisanya mendapat 3 skor. 

e. Mendiskusikan lembar pertanyaan  yang diberikan guru (Mental activities, 

Motor activities, Writing activities). 

Kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru pada 

siklus I pertemuan kedua mendapat skor antara 2 sampai 4. Hal ini 

merupakan peningkatan dari pertemuan pertama karena terdapat 4 siswa yang 

dapat memunculkan 4 deskriptor yaitu siswa menjawab dengan penuh 

semangat, siswa aktif mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan guru 
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ketika mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas, siswa mengerjakan 

tugas  sesuai dengan uraian petunjuk dan alokasi waktu yang telah disepakati, 

serta siswa mengerjakan tugas dengan tenang dan tidak bergurau. 

f. Kerjasama dalam kelompok. (Mental activities, Motor activities, Writing 

activities). 

Kerjasama dalam kelompok yang terlihat pada siklus I pertemuan 

kedua terjadi peningkatan jumlah siswa yang berani mengemukakan 

pendapatnya menjadi 15 siswa dan 5 siswa mampu mendapat 4 skor dengan 

siswa bekerjasama dengan teman sekelompok, siswa menyampaikan 

pendapatnya pada kelompok, siswa mau mendengarkan pendapat teman satu 

kelompok (tidak mendominasi) dalam diskusi, dan siswa menyatukan 

pendapat untuk menemukan jawaban yang tepat. Sisanya sebanyak 15 orang 

masih mendapatkan 2 skor. 

g. Melaporkan hasil diskusi kelompok.(Oral activities). 

Indikator melaporkan hasil diskusi kelompok pada siklus I kedua 

terjadi peningkatan dengan tidak adanya siswa yang mendapat 1 skor. 

Sebanyak 18 siswa mendapatkan 2 skor yaitu siswa tidak menunjukkan 

frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan kelompoknya dan mampu 

menyampaikan hasil diskusi dengan berani, 15 siswa mendapat 3 skor dan 

jumlah siswa yang mampu memunculkan semua descriptor yaitu siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan 

kelompoknya, mampu menyampaikan hasil diskusi dengan berani, dengan 
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suara lantang dan jelas, serta memberikan tanggapan pada jawaban dari 

kelompok lain. bertambah menjadi 2 siswa.  

h. Ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa ketika mendapat penghargaan dari guru  pada siklus I 

pertemuan kedua terlihat semua siswa dapat bersikap santun ketika mendapat 

penghargaan dari guru.Skor yang didapat pada pertemuan ini berkisar antara 2 

sampai 4 dengan sebanyak 8 siswa dapat bersikap santun ketika mendapat 

penghargaan dari guru dan siswa merasa senang ketika mendapatkan 

penghargaan, namun belum mengucapkan terimakasih kepada guru dan tidak 

bersikap rendah hati dengan memamerkan penghargaannya kepada kelompok 

lain sehingga hanya mendapat 2 skor. Sebanyak 24 siswa mendapat 3 skor dan 

3 siswa mampu memunculkan semua descriptor dengan bersikap santun ketika 

mendapat penghargaan dari guru dan siswa merasa senang ketika 

mendapatkan penghargaan, mengucapkan terimakasih kepada guru dan 

bersikap rendah hati dengan tidak memamerkan penghargaannya kepada 

kelompok lain sehingga mendapatkan 4 skor.  

i. Membuat kesimpulan pembelajaran bersama guru (Oral activities). 

Indikator membuat kesimpulan pembelajaran pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 2 sampai 4. Sebanyak 10 siswa 

mendapatkan skor 2, karena siswa hanya mampu mengurutkan kembali 

kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah dilaksanakan dan siswa membuat 

kesimpulan dari proses pembelajaran namun belum aktif menjawab 
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pertanyaan guru  dan bertanya jika belum paham. Sedangkan 19 siswa 

mendapatkan 3 skor dan 6 siswa mendapatkan 4 skor dengan mampu 

mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah 

dilaksanakan, siswa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran, aktif 

menjawab pertanyaan guru  dan bertanya jika belum paham, serta siswa 

mampu menemukan kekurangan-kekurangan selama pembelajaran.  

4.1.1.3.4 Deskripsi Observasi Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together dengan media video pembelajaran pada 

siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang pada siklus I pertemuan kedua 

dibandingkan dengan data siklus I pertemuan pertama diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 
Perbandingan Hasil Belajar Data Siklus I Pertemuan Pertama dengan Siklus I 

Pertemuan Kedua 
 

No Pencapaian 
Data Siklus I Pertemuan 

pertama 
Data Siklus I Pertemuan 

kedua 

1 Nilai terendah 37 40 
2 Nilai tertinggi 93 93 
3 Rata-rata 63,05 72,74 
4 Ketuntasan Klasikal 54% 74% 
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pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua diperoleh data  nilai terendah 40, 

tertinggi 93 dengan rata-rata 72,74 dan ketutasan klasikal 74%. Ada peningkatan 

hasil belajar yang diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I, baik pada 

pertemuan pertama maupun pertemuan kedua dibandingkan sebelum dilaksanakan 

tindakan, akan tetapi peningkatan yang diperoleh belum mencapai indikator 

keberhasilan sehingga perlu dilaksanakan siklus berikutnya dengan segala 

perbaikan. 

4.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus I pertemuan kedua difokuskan pada berbagai 

masalah yang muncul pada pelaksanaan tindakan. Adapun permasalahan yang ada 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan media video pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Dalam indikator menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media 

video pembelajaran guru tidak melakukan dua descriptor, yaitu memberikan 

penekanan pada hal-hal penting dan mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari. 

b. Saat membimbing pembentukan kelompok diskusi guru tidak melakukan 

salah satu descriptor, yaitu mengkondisikan siswa dalam berkelompok. 

c. Pada indikator memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok 

guru tidak melakukan salah satu descriptor, yaitu memberikan arahan pada 

siswa untuk menjawab agar tidak melenceng dari materi. 

d. Ketika membimbing diskusi kelompok guru tidak melaksanakan salah satu 

indikator yaitu memberi bantuan kepada siswa yang kurang paham. 
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e. Untuk indikator menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa guru 

tidak melakukan salah satu descriptor, yaitu menggunakan variasi pemusatan 

perhatian. 

f. Saat memberikan penghargaan guru tidak melaksanakan dua descriptor yaitu 

memotivasi siswa yang kurang aktif dan menggunakan penguatan verbal atau 

gestural. 

g. Saat menutup pelajaran guru tidak melaksanakan salah satu descriptor yaitu 

memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah maupun saran-saran untuk 

selalu mengingat materi yang telah disampaikan. 

h. Aktivitas siswa pada pertemuan ini sudah lebih baik. Pembelajaran yang 

dilakukan guru dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan media video pembelajaran dirasa tepat karena siswa menjadi 

lebih aktif dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan kedua 

rata-rata sudah meningkat menjadi 25,3 dengan kategori baik. 

i. Hasil belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada 

pertemuan kedua ketuntasan klasikalnya sebesar 74% dan rata-rata nilai siswa 

72,74. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan perbaikan bagi siswa 

yang belum tuntas. 

Dari berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan 

siklus I maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus 

berikutnya yaitu pada siklus II. 

4.1.2.5 Revisi 
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal 

yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan siklus 

berikutnya antara lain; 

a. Guru hendaknya memberikan penekanan pada hal-hal penting dan 

mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dalam indikator 

menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media video 

pembelajaran. 

b. Guru hendaknya mengkondisikan siswa dalam berkelompok saat 

membimbing pembentukan kelompok diskusi. 

c. Guru hendaknya memberikan arahan pada siswa untuk menjawab agar tidak 

melenceng dari materi dalam indikator memberikan pertanyaan untuk 

didiskusikan dalam kelompok. 

d. Guru hendaknya memberi bantuan pada siswa yang kurang paham dalam 

membimbing diskusi kelompok. 

e. Guru hendaknya menggunakan variasi pemusatan perhatian dalam indikator 

menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa. 

f. Guru hendaknya memotivasi siswa yang kurang aktif saat memberikan 

penghargaan. 

g. Guru hendaknya memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah maupun 

saran-saran untuk selalu mengingat materi yang telah disampaikan pada saat 

menutup pelajaran. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 

Pertama 
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4.1.3.1 Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan pada siklus II, peneliti membuat 

berbagai perencanaan yaitu: 

a. Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS kelas V dengan 

Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar 2.2 Menghargai jasadan peranan tokohperjuangan 

dalammempersiapkankemerdekaan Indonesia. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPS, alat 

tulis, serta media video pembelajaran tentang tokoh-tokoh persiapan 

kemerdekaan. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar 

kerja siswa (LKS) 

d. Membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

e. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada 

hari Kamis, 14 Februari 2013. Pokok bahasan pada pembelajaran siklus II 

pertemuan adalah Tokoh Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan alokasi waktu selama 2 x 35 menit. Siswa kelas V yang 

mengikuti pembelajaran adalah semua siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 

Semarang tahun ajaran 2012/2013 sejumlah 35 siswa. 
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Pada pelaksanaan tindakan siklus II terdiri dari  berbagai kegiatan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi serta kegiatan 

penutup. 

a. Kegiatan pra pembelajaran dilakukan guru sebelum pembelajaran IPS dimulai. 

Pada kegiatan ini guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. 

Media yang digunakan pada pertemuan pertama berupa Laptop, LCD, dan 

video pembelajaran tentang tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia.  

b. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 5 menit dengan mengkondisikan 

kelas, memberikan salam, berdoa, melakukan presensi, memberikan motivasi 

dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Setelah itu guru melakukan 

apersepsi dengan melakukan tanya jawab dan mengaitkan lagu motivasi pada 

materi yang akan disampaikan, serta menyampaikan tujuan pembelajaran, 

uraian materi dan kegiatan pembelajaran secara singkat. 

c. Kegiatan Inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi mengenai materi yang akan dipelajari. 

Kegiatan eksplorasi (15 menit) 

Kegiatan eksplorasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

awal siswa. Kegiatan eksplorasi dilakukan dengan melibatkan siswa untuk 

mencari informasi yang luas dan dalam pada materi yang disajikan. Kegiatan 

eksplorasi yang dilakukan oleh guru pada siklus II pertemuan pertama adalah 

dengan cara menampilkan video pembelajaran tentang tokoh-tokoh persiapan 

kemerdekaan Indonesia, sedangkan pada siklus II pertemuan kedua 
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ditampilkan video pembelajaran tentang cara menghargai jasa para pahlawan. 

Setelah video selesai ditampilkan guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Kemudian siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi sesuai 

dengan video yang ditampilkan.  

Kegiatan Elaborasi (30 menit) 

Kegiatan Elaborasi merupakan lanjutan dari eksplorasidengan menfasilitasi 

siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, 

kelompok. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan kelompok dengan cara 

membagi siswa menjadi 6 kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa secara heterogen dan guru memberikan penomoran 1-6 di setiap 

anggota kelompok. Guru menjelaskan proses berlangsungnya diskusi dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Togetherpada siswa dan 

tugas yang harus dilaksanakan siswa dalam diskusi kelompok. Guru 

membagikan pertanyaan berupa  lembar kerja kelompok. Guru membimbing 

jalannya diskusi dengan membimbing siswa dalam kelompok dan memberi 

motivasi agar siswa segera menyelesaikan tugas kelompok mereka dengan 

jawaban yang tepat dan sesuai serta mengingatkan setiap kelompok agar setiap 

anggota kelompok harus mengetahui hasil diskusi kelompok. Setelah 

melaksanakan diskusi dalam kelompok dengan berbagi pengetahuan dan 

adanya kerja sama pada setiap kelompok. Guru memanggil nomor kepala pada 

anggota kelompok, anggota kelompok yang nomornya terpanggil berdiri dan 

membacakan hasil diskusinya sedangkan kelompok lain menanggapi jawaban 

dari temannya. Siswa mendengarkan tambahan dari guru. Guru memberikan 
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penguatan pada siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal 

berupa pujian dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural 

berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

Kegiatan Konfirmasi (10 menit) 

Setelah kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, guru 

mengkonfirmasikan hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban 

yang benar dan menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang kurang 

tepat. 

d. Kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit, meliputi kegiatan evaluasi, 

penyimpulan materi dan pemberian tindak lanjut. Evaluasi dilakukan dengan 

soal evaluasi berupa isian sebanyak 5 dan uraian sebanyak 3 soal. Kegiatan 

penyimpulan materi yang dilakukan adalah dengan pemberian berbagai 

pertanyaan mengenai tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan. Siswa menarik 

kesimpulan dari pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Guru memberikan 

tindak lanjut dengan perbaikan dan pengayaan pada siswa. Guru juga 

menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, dan 

meminta siswa untuk mempelajari terlebih dahulu dirumah. 

4.1.3.3 Observasi 

4.1.3.3.1 Deskrisi Observasi Keterampilan guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus II 

pertemuan pertama yaitu pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 
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Numbered Heads Together dengan media video pembelajaran pada kelas VB 

SDNegeri Ngaliyan 01 Semarang didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan Pertama 

No 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 
melalui Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan Media Video 
Pembelajaran 

Perolehan 
Skor 

Pert 1 

1 
Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan 
menutup pelajaran). 4 

2 

Menjelaskan materi pembelajaran dan 
menampilkan media video pembelajaran 
(keterampilan menjelaskan dan keterampilan 
menggunakan variasi). 

3 

3 
Membimbing pembentukan kelompok diskusi 
(keterampilan membimbing diskusi kelompok 
kecil). 

4 

4 
Memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam 
kelompok (Keterampilan bertanya). 

3 

5 
Membimbing diskusi kelompok (Keterampilan  
mengajar kelompok kecil dan perorangan). 4 

6 
Menggunakan variasi dalam interaksi dengan 
siswa (Keterampilan menggunakan variasi). 

3 

7 
Memberikan penghargaan (Keterampilan memberi 
penguatan). 

3 

8 
Ketepatan  mengelola waktu (Keterampilan 
mengelola kelas). 3 

9 
Menutup pelajaran (Keterampilan membuka dan 
menutup pelajaran). 3 

Jumlah skor yang diperoleh 30 

Kategori 
Sangat 
Baik 

Kualifkasi Tuntas 
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b. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media video 

pembelajaran (keterampilan menjelaskan dan keterampilan menggunakan 

variasi). 

Kegiatan menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media 

video pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama ini mengalami 

peningkatan jika dibanding dengan siklus I pertemuan kedua. Pada siklus II 

pertemuan pertama ini guru mendapatkan 3 skor karena mampu 

memunculkan 3 deskriptor dalam pembelajarannya yaknimateri pada media 

video pembelajaran sesuai dengan  tujuan pembelajaran, materi ajar memiliki 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia, serta memberikan penekanan pada hal-hal penting.  

c. Membimbing pembentukan kelompok diskusi (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil). 

Proses pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama berlangsung 

dengan bimbingan guru dalam pembagian kelompok secara penuh. 

Keterampilan guru dalam indikator ini pun meningkat dibanding dengan 

siklus pertama. Pada siklus kedua baik pertemuan pertama maupun kedua 

guru mampu memenuhi semua descriptor yang ditentukan. Guru 

membimbing pembagian kelompok, mengatur tempat duduk siswa, guru 

memberikan nomor kepala pada setiap anggota kelompok dan 

mengkondisikan siswa agar tertib dalam berkelompok. Maka dalam indikator 

ini guru memperoleh skor 4. 
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d. Memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok (Keterampilan 

bertanya). 

Kegiatan memberikan pertanyaan pada siklus II pertemuan pertama  

memperoleh skor 3 karena guru hanya menyampaikan pertanyaan secara jelas 

dan singkat, pertanyaan yang diajukan telah difokuskan pada suatu masalah 

atau tugas tertentu, dan memberikan waktu berfikir pada siswa saja. Namun 

guru kurang memberikan arahan untuk menjawab sehingga jawaban siswa 

masih menyimpang dari materi.  

e. Membimbing diskusi kelompok (Keterampilan  mengajar kelompok kecil dan 

perorangan). 

Guru mengalami peningkatan dalam membimbing diskusi kelompok 

pada siklus II pertemuan pertama dibandingkan dengan siklus I karena guru 

melaksanakan 4 deskriptor dalam indikator ini yaitu memotivasi siswa untuk 

bekerja sama dengan kelompoknya,  memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya dan menghargai pendapat siswa dan tidak lupa 

guru juga memberikan bantuan kepada siswa yang kurang paham, sehingga 

siswa yang kurang paham dapat menjadi percaya diri dan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

f. Menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa (Keterampilan 

menggunakan variasi). 

Penggunaan variasi guru dalam berinteraksi dengan siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan media video pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama guru 
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memunculkan tiga descriptor yakni menggunakan variasi suara dan mimic, 

variasi pergantian posisi dalam pembelajaran, serta variasi gerakan tubuh. 

Namun guru masih belum dapat menggunakan variasi pemusatan perhatian 

sehingga pada siklus II pertemuan pertama ini guru  mendapatkan skor 3. 

g. Memberikan penghargaan (Keterampilan memberi penguatan). 

Indikator pemberian penghargaan pada siklus II pertemuan pertama 

hanya mendapat skor 3 yakni dapat berlaku adil dalam memberikan 

penghargaan kepada kelompok, memberikan penghargaan yang bersifat 

mendidik, dan memberikan penguatan verbal atau gestural kepada siswa 

berupa tepuk tangan dan kata-kata penguatan positif, namun guru belum 

memberikan motivasi kepada siswa yang belum aktif.  

h. Ketepatan  mengelola waktu (Keterampilan mengelola kelas). 

Indikator ini menunjukan ketertiban dan kedisiplinan guru pada 

pembagian waktu yang telah ditetapkan. Pada siklus I pertemuan pertama 

guru memperoleh 3 skor yaitu guru dapat mencapai tujuan pembelajaran, 

melaksanakan evaluasi dan pembelajaran dilakukan sesuai dengan alokasi 

waktu yang telah ditentukan, tetapi pada akhir pembelajaran masih terdapat 

waktu yang tidak terpakai.  

i. Menutup pelajaran (Keterampilan membuka dan menutup pelajaran). 

Pelaksanaan indikator menutup pelajaran dalam siklus II pertemuan 

pertama guru memperoleh skor 3 yakni dapat memberikan umpan balik 

pertanyaan pada siswa, guru bersama siswa menarik kesimpulan materi  pada 

akhir pembelajaran, dan membimbing siswa mengurutkan kegiatan yang 
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telah dilakukan dalam pembelajaran. Namun belum memberikan tindak lanjut 

(follow up) berupa tugas rumah ataupun saran-saran  untuk selalu mengingat 

materi yang telah diajarkan.  

4.1.3.3.2 Deskrisi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas pada pelaksanaan tindakan siklus II 

pertemuan pertama pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together dengan media video pembelajaran pada kelas VB SD 

Negeri Ngaliyan 01 Semarang diambil dengan mengamati seluruh siswa di dalam 

kelas yang mengikuti pembelajaran yaitu ada 35 siswa dengan jumlah siswa laki- 

laki sebanyak 17 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 28. Aktivitas siswa 

dalam setiap indikator diamati dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

siswa yang telah dibuat, didapatkan data sebagai berikut: 

Pada pertemuan pertama didapatkan data sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Pertama 

No Indikator 
Perolehan Skor 

Jumlah Rata-
rata 1 2 3 4 

1 
Kesiapan dan semangat  siswa 
mengikuti proses pembelajaran 
(Emotional activities). 

- - 21 14 119 3,4 

2 
Menanggapi apersepsi (Mental 
activities). 

- - 27 8 113 3,2 

3 
Memperhatikan informasi yang 
disampaikan guru (Listening 
activities,Visual activities). 

- 2 25 8 111 3,2 

4 
Ketertiban pada saat pembentukan 
kelompok dan penomoran 

- 4 21 10 111 3,2 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh seluruh siswa di kelas VB pada siklus I pertemuan yang pertama adalah 

28,6 dan termasuk dalam kategori baik. Dengan perolehan skor setiap indikator 

yang berbeda-beda yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. 

a. Kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran (Emotional 

activities). 

Selama proses pembelajaran siklus II pertemuan pertama dalam 

penelitian melalui model pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

media video pembelajaran terlihat descriptor yang muncul pada indikator 

kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran antara 3 sampai 

4 deskriptor. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata descriptor yang muncul pada 

siklus II pertemuan pertama, yakni 21 siswa telah duduk rapi di kelas 

sebelum pembelajaran dimulai, bersikap sopan dan senang selama 

pembelajaran berlangsung, serta mengeluarkan buku yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Namun mereka masih merasa malas untuk mengeluarkan 

peralatan menulis. Hanya ada 14 siswa yang terlihat memenuhi semua 

descriptor pada indikator ini.  

b. Menanggapi apersepsi (Mental activities). 

Kegiatan menanggapi apersepsi pada siklus II pertemuan pertama 

mendapatkan skor antara 3 sampai 4, dengan 27 siswa mendapatkan skor 3 

karena hanya dapat memenuhi 3 deskriptor yakni siswa menganggapi 

pertanyaan yang diberikan guru, siswa mencari pengetahuannya secara 
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mandiri, dan siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Selain itu juga 

terdapat 8 siswa yang mampu memenuhi semua deskriptor.  

c. Memperhatikan informasi guru (Listening activities,Visual activities). 

Aktivitas siswa pada indikator memperhatikan informasi yang 

disampaikan guru pada siklus II pertemuan pertama ini terdapat 2 siswa yang 

hanya memperhatikan sambil mengamati media yang ditampilkan guru, 

sehingga hanya mendapatkan 2 skor. Sebanyak 25 siswa mendapatkan 3 skor 

dan tidak berani bertanya kaitannya dengan materi, namun jumlah siswa yang 

mampu memenuhi semua indikator dengan memperhatikan sambil 

mengamati media yang ditampilkan guru, berpikir kritis, serta berani 

bertanya kaitannya dengan materi mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan siklus I yaitu sebanyak 8 siswa.  

d. Ketertiban pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa pada saat pembentukan kelompok dan penomoran di 

siklus II pertemuan pertama ini mendapat skor antara 2 sampai 4 dengan 

adanya 4 yang tidak melakukan perdebatan dalam pengorganisasian 

kelompok namun masih membuat kegaduhan, 21 siswa duduk di tempat 

duduk yang telah di tentukan guru dengan tertib , dan 10 siswa berkelompok 

dengan tertib dan mengenakan nomor kepala dengan sendirinya.  

e. Mendiskusikan lembar pertanyaan  yang diberikan guru (Mental activities, 

Motor activities, Writing activities). 
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Kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru pada 

siklus II pertemuan pertama terdapat 8 siswa mendapat 2 skor karena dapat 

menjawab dengan penuh semangat dan memperhatikan petunjuk serta alokasi 

waktu yang tertera pada lembar kerja, namun siswa masih enggan 

mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan guru saat berkelompok. 

Sebanyak 20 siswa mendapat 3 skor dalam indikator mendiskusikan lembar 

pertanyaan yang diberikan guru dan sisanya sebanyak 7 siswa mampu 

memunculkan 4 deskriptor yaitu siswa menjawab dengan penuh semangat, 

siswa aktif mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan guru ketika 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas, siswa mengerjakan tugas  

sesuai dengan uraian petunjuk dan alokasi waktu yang telah disepakati, serta 

siswa mengerjakan tugas dengan tenang dan tidak bergurau.  

f. Kerjasama dalam kelompok. (Mental activities, Motor activities, Writing 

activities). 

Kerjasama dalam kelompok yang terlihat pada siklus II pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 2 sampai 4. Dimana 7 siswa mendapat 2 

skor dengan memenuhi descriptor siswa bekerjasama dengan teman 

sekelompok dan siswa menyatukan pendapat untuk menemukan jawaban 

yang tepat, namun siswa belum berani mengemukakan pendapatnya ke dalam 

kelompok. 17 siswa mampu menyampaikan pendapatnya namun bersikap 

mendominasi kelompoknya. Hanya 11 siswa yang mampu memunculkan 4 

deskriptor pada indikator ini.  

g. Melaporkan hasil diskusi kelompok.(Oral activities). 
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Indikator melaporkan hasil diskusi kelompok pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 2 sampai 4. Terdapat 6 siswa mendapatkan 

2 skor karena hanya mampu memunculkan 2 deskriptor yaitu siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan kelompoknya 

dan mampu menyampaikan hasil diskusi dengan berani namun tidak dengan 

suara lantang dan jelas, serta tidak memberikan tanggapan pada jawaban dari 

kelompok lain. Sebanyak 22 siswa tidak menunjukkan frustasi ketika maju 

mempresentasikan pekerjaan kelompoknya, mampu menyampaikan hasil 

diskusi dengan berani, serta dengan suara lantang dan jelas maka mendapat 3 

skor. Terdapat 7 siswa yang mampu memunculkan semua descriptor dengan 

baik sehingga mendapatkan 4 skor.  

h. Ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa ketika mendapat penghargaan dari guru  pada siklus I 

pertemuan pertama terlihat semua siswa dapat bersikap santun ketika 

mendapat penghargaan dari guru. Skor yang didapat pada pertemuan ini 

berkisar antara 2 sampai 4 dengan sebanyak 1 siswa dapat bersikap santun 

ketika mendapat penghargaan dari guru dan siswa merasa senang ketika 

mendapatkan penghargaan, namun belum mengucapkan terimakasih kepada 

guru dan tidak bersikap rendah hati dengan memamerkan penghargaannya 

kepada kelompok lain sehingga hanya mendapat 2 skor. Sebanyak 26 siswa 

mendapat 3 skor dan 8 siswa mampu memunculkan semua descriptor dengan 

bersikap santun ketika mendapat penghargaan dari guru dan siswa merasa 
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senang ketika mendapatkan penghargaan, mengucapkan terimakasih kepada 

guru dan bersikap rendah hati dengan tidak memamerkan penghargaannya 

kepada kelompok lain sehingga mendapatkan 4 skor.  

i. Membuat kesimpulan pembelajaran bersama guru (Oral activities). 

Indikator membuat kesimpulan pembelajaran pada siklus II pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 3 sampai 4. Skor yang paling banyak 

didapatkan oleh siswa adalah skor 3 dengan 25 siswa, karena rata-rata siswa 

hanya mampu mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang 

telah dilaksanakan dan siswa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran, 

dan aktif menjawab pertanyaan guru  dan bertanya jika belum paham. 

Sedangkan 10 siswa mendapatkan 4 skor dengan mampu mengurutkan 

kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah dilaksanakan, siswa 

membuat kesimpulan dari proses pembelajaran, aktif menjawab pertanyaan 

guru  dan bertanya jika belum paham, serta siswa mampu menemukan 

kekurangan-kekurangan selama pembelajaran.  

4.1.3.3.3 Deskrisi Observasi Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together dengan media video pembelajaran pada 

siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang pada siklus II pertemuan 

pertama dibandingkan dengan siklus I pertemuan kedua yang ada diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
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a. Hasil observasi keterampilan guru sudah lebih baik dibandingkan pada 

pelaksanaan siklus I. pada siklus II pertemuan pertama ini diperoleh skor 30 

dengan kategori sangat baik. 

b. Dalam indikator menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media 

video pembelajaran guru tidak melakukan salah satu descriptor, yaitu 

mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. 

c. Ketika memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok guru 

tidak melakukan salah satu descriptor, yaitu memberikan arahan pada siswa 

untuk menjawab agar tidak melenceng dari materi. 

d. Pada indikator menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa guru tidak 

melakukan salah satu descriptor, yaitu menggunakan variasi pemusatan 

perhatian. 

e. Saat memberikan penghargaan guru tidak melakukan salah satu descriptor, 

yaitu memotivasi siswa yang kurang aktif. 

f. Saat menutup pelajaran guru tidak melaksanakan salah satu descriptor yaitu 

memberikan umpan balik pertanyaan kepada siswa. 

g. Aktivitas siswa pada penelitian ini sudah lebih baik. Pembelajaran yang 

dilakukan guru dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan media video pembelajaran dirasa tepat karena siswa menjadi 

lebih aktif dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Pada pertemuan pertama 

rata-rata sudah meningkat menjadi 28,6 dengan kategori baik. 

h. Hasil belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada 
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pertemuan kedua ketuntasan klasikalnya sebesar 77% dan rata-rata nilai siswa 

75,26. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan perbaikan bagi siswa 

yang belum tuntas. 

Mengacu pada berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan 

tindakan siklus II pertemuan pertama maka perlu diadakan perbaikan untuk 

pelaksanaan tindakan di pertemuan berikutnya. 

4.1.3.5 Revisi 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal 

yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan pertemuan 

berikutnya antara lain; 

a. Guru hendaknya mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dalam 

indikator menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media video 

pembelajaran. 

b. Guru hendaknya memberikan arahan pada siswa untuk menjawab agar tidak 

melenceng dari materi dalam indikator memberikan pertanyaan untuk 

didiskusikan dalam kelompok. 

c. Guru hendaknya menggunakan variasi pemusatan perhatian dalam indikator 

menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa. 

d. Guru hendaknya memotivasi siswa yang kurang aktif saat memberikan 

penghargaan. 

e. Guru hendaknya memberikan umpan balik pertanyaan kepada siswa dalam 

indikator menutup pelajaran. 

4.1.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan Kedua 
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4.1.4.1 Perencanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan pada siklus II pertemuan kedua, 

peneliti membuat berbagai perencanaan yaitu: 

a. Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran IPS kelas V dengan 

Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan 

Kompetensi Dasar 2.2 Menghargai jasadan peranan tokohperjuangan 

dalammempersiapkankemerdekaan Indonesia. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa buku paket IPS, alat 

tulis, serta media video pembelajaran cara menghargai jasa pahlawan. 

c. Mempersiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis atau lembar soal dan lembar 

kerja siswa (LKS) 

d. Membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

e. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

4.1.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan kedua dilaksanakan pada 

hari Jumat, 15 Februari 2013 di kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. 

Pokok bahasan pada pembelajaran siklus II pertemuan kedua adalah cara 

menghargai jasa pahlawan kemerdekaan. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

alokasi waktu selama 2 x 35 menit. Siswa kelas V yang mengikuti pembelajaran 

adalah semua siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang tahun ajaran 

2012/2013 sejumlah 35 siswa. 
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Pada pelaksanaan tindakan siklus IIpertemuan kedua terdiri dari  

berbagai kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran, 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi serta kegiatan penutup. 

a. Kegiatan pra pembelajaran dilakukan guru sebelum pembelajaran IPS dimulai. 

Pada kegiatan ini guru menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. 

Media yang digunakan pada pertemuan kedua berupa Laptop, LCD, dan video 

pembelajaran tentang menghargai jasa para pahlawan. 

b. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 5 menit dengan mengkondisikan 

kelas, memberikan salam, berdoa, melakukan presensi, memberikan motivasi 

dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Setelah itu guru 

melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dan mengaitkan lagu 

motivasi pada materi yang akan disampaikan, serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran, uraian materi dan kegiatan pembelajaran secara singkat. 

c. Kegiatan Inti pembelajaran terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi mengenai materi yang akan dipelajari. 

Kegiatan eksplorasi (15 menit) 

Kegiatan eksplorasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

awal siswa. Kegiatan eksplorasi dilakukan dengan melibatkan siswa untuk 

mencari informasi yang luas dan dalam pada materi yang disajikan. Kegiatan 

eksplorasi yang dilakukan oleh guru pada siklus II pertemuan pertama adalah 

dengan cara menampilkan video pembelajaran tentang tokoh-tokoh persiapan 

kemerdekaan Indonesia, sedangkan pada siklus II pertemuan kedua 
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ditampilkan video pembelajaran tentang cara menghargai jasa para pahlawan. 

Setelah video selesai ditampilkan guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Kemudian siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi sesuai 

dengan video yang ditampilkan.  

Kegiatan Elaborasi (30 menit) 

Kegiatan Elaborasi merupakan lanjutan dari eksplorasidengan menfasilitasi 

siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, 

kelompok. Kegiatan selanjutnya adalah pembentukan kelompok dengan cara 

membagi siswa menjadi 6 kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa secara heterogen dan guru memberikan penomoran 1-6 di setiap 

anggota kelompok. Guru menjelaskan proses berlangsungnya diskusi dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Togetherpada siswa dan 

tugas yang harus dilaksanakan siswa dalam diskusi kelompok. Guru 

membagikan pertanyaan berupa  lembar kerja kelompok. Guru membimbing 

jalannya diskusi dengan membimbing siswa dalam kelompok dan memberi 

motivasi agar siswa segera menyelesaikan tugas kelompok mereka dengan 

jawaban yang tepat dan sesuai serta mengingatkan setiap kelompok agar setiap 

anggota kelompok harus mengetahui hasil diskusi kelompok. Setelah 

melaksanakan diskusi dalam kelompok dengan berbagi pengetahuan dan 

adanya kerja sama pada setiap kelompok. Guru memanggil nomor kepala pada 

anggota kelompok, anggota kelompok yang nomornya terpanggil berdiri dan 

membacakan hasil diskusinya sedangkan kelompok lain menanggapi jawaban 

dari temannya. Siswa mendengarkan tambahan dari guru. Guru memberikan 
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penguatan pada siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal 

berupa pujian dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural 

berupa pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

Kegiatan Konfirmasi (10 menit) 

Setelah kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, guru 

mengkonfirmasikan hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban 

yang benar dan menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang kurang 

tepat. 

d. Kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit, meliputi kegiatan evaluasi, 

penyimpulan materi dan pemberian tindak lanjut. Evaluasi dilakukan dengan 

soal evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak 5, isian sebanyak 5 dan 

uraian sebanyak 3 soal. Kegiatan penyimpulan materi yang dilakukan adalah 

dengan pemberian berbagai pertanyaan mengenai cara menghargai jasa para 

pahlawan. Siswa menarik kesimpulan dari pertanyaan yang dilontarkan oleh 

guru. Guru memberikan tindak lanjut dengan perbaikan dan pengayaan pada 

siswa. Guru juga menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan 

selanjutnya, dan meminta siswa untuk mempelajari terlebih dahulu dirumah. 

4.1.4.3 Observasi 

4.1.4.3.1 Deskrisi Observasi Keterampilan guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada pelaksanaan tindakan siklus II 

pertemuan kedua yaitu pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 
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Numbered Heads Together dengan media video pembelajaran pada kelas VB 

SDNegeri Ngaliyan 01 Semarang didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.10 
Hasil Observasi Keterampilan guru Siklus II Pertemuan Kedua 

No 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 
melalui Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan Media Video 
Pembelajaran 

Perolehan 
Skor 

Pertemuan 
Kedua 

1 
Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan 
menutup pelajaran). 4 

2 

Menjelaskan materi pembelajaran dan 
menampilkan media video pembelajaran 
(keterampilan menjelaskan dan keterampilan 
menggunakan variasi). 

4 

3 
Membimbing pembentukan kelompok diskusi 
(keterampilan membimbing diskusi kelompok 
kecil). 

4 

4 
Memberikan pertanyaan untuk didiskusikan 
dalam kelompok (Keterampilan bertanya). 

4 

5 
Membimbing diskusi kelompok (Keterampilan  
mengajar kelompok kecil dan perorangan). 4 

6 
Menggunakan variasi dalam interaksi dengan 
siswa (Keterampilan menggunakan variasi). 

3 

7 
Memberikan penghargaan (Keterampilan 
memberi penguatan). 

4 

8 
Ketepatan  mengelola waktu (Keterampilan 
mengelola kelas). 4 

9 
Menutup pelajaran (Keterampilan membuka dan 
menutup pelajaran). 4 

Jumlah skor yang diperoleh 35 

Kategori 
Sangat 
Baik 

Kualifkasi Tuntas 
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b. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media video 

pembelajaran (keterampilan menjelaskan dan keterampilan menggunakan 

variasi). 

Kegiatan menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media 

video pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua guru mampu memenuhi 

semua descriptor yang ditentukan, yaknimateri pada media video 

pembelajaran sesuai dengan  tujuan pembelajaran, materi ajar memiliki 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan guru juga 

mampu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga mampu 

mencapai nilai tertinggi dalam indikator dengan memperoleh skor 4. 

c. Membimbing pembentukan kelompok diskusi (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil). 

Proses pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua berlangsung 

dengan bimbingan guru dalam pembagian kelompok secara penuh. 

Keterampilan guru dalam indikator ini pun meningkat dibanding dengan 

siklus pertama. Pada siklus kedua baik pertemuan pertama maupun kedua 

guru mampu memenuhi semua descriptor yang ditentukan. Guru 

membimbing pembagian kelompok, mengatur tempat duduk siswa, guru 

memberikan nomor kepala pada setiap anggota kelompok dan 

mengkondisikan siswa agar tertib dalam berkelompok. Maka dalam indikator 

ini guru memperoleh skor 4. 
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d. Memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok (Keterampilan 

bertanya). 

Kegiatan memberikan pertanyaan pada siklus II pertemuan kedua guru 

mengalami peningkatan dengan mampu memenuhi semua descriptor yang 

ditentukanyaitu menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat, 

pertanyaan yang diajukan telah difokuskan pada suatu masalah atau tugas 

tertentu, dan memberikan waktu berfikir pada siswa saja, dan memberikan 

arahan untuk menjawab sehingga jawaban siswa masih menyimpang dari 

materi. Sehingga mendapatkan 4 skor dalam indikator ini. 

e. Membimbing diskusi kelompok (Keterampilan  mengajar kelompok kecil dan 

perorangan). 

Guru mengalami peningkatan dalam membimbing diskusi kelompok 

pada siklus II pertemuan kedua dibandingkan dengan siklus I karena guru 

melaksanakan 4 deskriptor dalam indikator ini yaitu memotivasi siswa untuk 

bekerja sama dengan kelompoknya,  memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya dan menghargai pendapat siswa dan tidak lupa 

guru juga memberikan bantuan kepada siswa yang kurang paham, sehingga 

siswa yang kurang paham dapat menjadi percaya diri dan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

f. Menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa (Keterampilan 

menggunakan variasi). 

Penggunaan variasi guru dalam berinteraksi dengan siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together 
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dengan media video pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua guru 

memunculkan tiga descriptor yakni menggunakan variasi suara dan mimic, 

variasi pergantian posisi dalam pembelajaran, serta variasi gerakan tubuh. 

Namun guru masih belum dapat menggunakan variasi pemusatan perhatian 

sehingga pada siklus II pertemuan kedua ini guru  mendapatkan skor 3. 

g. Memberikan penghargaan (Keterampilan memberi penguatan). 

Indikator pemberian penghargaan pada siklus II pertemuan kedua guru 

mampu memunculkan semua descriptor yang ditentukan dan mendapatkan 

skor 4 dalam indikator ini yakni dapat berlaku adil dalam memberikan 

penghargaan kepada kelompok, memberikan penghargaan yang bersifat 

mendidik, dan memberikan penguatan verbal atau gestural kepada siswa 

berupa tepuk tangan dan kata-kata penguatan positif, dan memberikan 

motivasi kepada siswa yang belum aktif. 

h. Ketepatan  mengelola waktu (Keterampilan mengelola kelas). 

Indikator ini menunjukan ketertiban dan kedisiplinan guru pada 

pembagian waktu yang telah ditetapkan. Pada siklus II pertemuan kedua guru 

mengalami peningkatan dengan terpenuhinya 4 deskriptor yang ditentukan 

yakni guru dapat mencapai tujuan pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan 

pembelajaran dilakukan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, 

dan tidak terdapat waktu yang tidak terpakai. Sehingga guru mendapatkan 4 

skor dalam siklus II pertemuan kedua ini. 

i. Menutup pelajaran (Keterampilan membuka dan menutup pelajaran). 
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Pelaksanaan indikator menutup pelajaran dalam siklus II pertemuan 

kedua guru mampu memunculkan semua descriptor indikator menutup 

pelajaran yakni dapat memberikan umpan balik pertanyaan pada siswa, guru 

bersama siswa menarik kesimpulan materi  pada akhir pembelajaran, dan 

membimbing siswa mengurutkan kegiatan yang telah dilakukan dalam 

pembelajaran, dan memberikan tindak lanjut (follow up) berupa tugas rumah 

ataupun saran-saran  untuk selalu mengingat materi yang telah diajarkan. 

Sehingga dalam indikator ini guru berhasil mendapatkan 4 skor. 

Keterampilan guru dalam penelitian ini meningkat pada setiap 

siklusnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini. 

Tabel 4.11 
Rekapitulasi Keterampilan GuruSiklus I dan Siklus II 

No 

Keterampilan Guru dalam 
pembelajaran IPS melalui Model 
Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dengan Media Video 
Pembelajaran 

Perolehan Skor 

Siklus I Siklus II 

1 2 1 2 

1 
Membuka pelajaran (keterampilan 
membuka dan menutup pelajaran). 3 4 4 4 

2 

Menjelaskan materi pembelajaran dan 
menampilkan media video pembelajaran 
(keterampilan menjelaskan dan 
keterampilan menggunakan variasi). 

2 2 3 4 

3 
Membimbing pembentukan kelompok 
diskusi (keterampilan membimbing 
diskusi kelompok kecil). 

3 3 4 4 

4 
Memberikan pertanyaan untuk 
didiskusikan dalam kelompok 
(Keterampilan bertanya). 

3 3 3 4 

5 
Membimbing diskusi kelompok 
(Keterampilan  mengajar kelompok kecil 
dan perorangan). 

3 3 4 4 
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meningkat menjadi 27 dengan kriteria baik. Pada siklus II pertemuan pertama 

meningkat menjadi 30 dengan kriteria sangat baik, dan pada siklus II pertemuan 

kedua meningkat dengan perolehan skor 35 termasuk dalam kriteria sangat baik. 

4.1.4.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas pada pelaksanaan tindakan siklus II 

pertemuan kedua pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered 

Heads Together dengan media video pembelajaran pada kelas VB SD Negeri 

Ngaliyan 01 Semarang diambil dengan mengamati seluruh siswa di dalam kelas 

yang mengikuti pembelajaran yaitu ada 35 siswa dengan jumlah siswa laki- laki 

sebanyak 17 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 28. Aktivitas siswa dalam 

setiap indikator diamati dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 

yang telah dibuat, didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.12 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan Kedua 

No Indikator 
Perolehan Skor 

Jumlah Rata-
rata 1 2 3 4 

1 
Kesiapan dan semangat  siswa 
mengikuti proses pembelajaran 
(Emotional activities). 

- - 13 22 127 3,6 

2 Menanggapi apersepsi (Mental 
activities). 

- - 16 19 124 3,5 

3 
Memperhatikan informasi yang 
disampaikan guru (Listening 
activities,Visual activities). 

- - 17 18 123 3,5 

4 
Ketertiban pada saat pembentukan 
kelompok dan penomoran 
(Emotional activities). 

- 1 13 21 125 3,6 

5 
Mendiskusikan lembar pertanyaan  
yang diberikan guru (Mental - 2 18 15 118 3,4 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh seluruh siswa di kelas VB pada siklus II pertemuan kedua terjadi 

peningkatan skor rata-rata 32 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan 

perolehan skor setiap indikator yang berbeda-beda yang akan dijelaskan secara 

lebih rinci berikut ini. 

a. Kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran (Emotional 

activities). 

Selama proses pembelajaran siklus II pertemuan kedua dalam 

penelitian melalui model pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

media video pembelajaran terlihat descriptor yang muncul pada indikator 

kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran antara 3 sampai 

4 deskriptor. Hal ini mengalami peningkatan yang sangat baik, terlihat dari 

jumlah siswa yang mendapatkan 3 skor berkurang menjadi 13 siswa dan 

siswa yang mampu mendapat 4 skor dengan memunculkan semua descriptor 

yakni siswa rapi ditempat duduk, siswa mengeluarkan peralatan menulis, 

siswa menyiapkan buku yang berkaitan dengan pembelajaran, dan siswa 

bersikap sopan dan merasa senang selama pembelajaran berlangsung 

sebanyak 22 orang. 

b. Menanggapi apersepsi (Mental activities). 

Kegiatan menanggapi apersepsi pada siklus II pertemuan kedua 

mendapatkan skor antara 3 sampai 4, dengan jumlah siswa yang 

mendapatkan 3 skor berkurang dari 27 siswa pada pertemuan pertama 

menjadi 16 siswa pada pertemuan kedua dan sebaliknya jumlah siswa yang 
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mendapat 4 skor bertambah menjadi 19 orang dengan memenuhi semua 

descriptor yakni siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan guru, siswa 

berpikir kritis dan sistematis, siswa mencari pengetahuannya secara mandiri, 

dan siswa menjawab pertanyaan dengan tepat. 

c. Memperhatikan informasi guru (Listening activities,Visual activities). 

Aktivitas siswa pada indikator memperhatikan informasi yang 

disampaikan guru pada siklus II pertemuan kedua semua siswa telah dapat 

memperhatikan media video pembelajaran, berpikir kritis, dan memusatkan 

perhatian kepada guru dengan baik. Sebanyak 17 siswa mendapatkan 3 skor 

karena belum berani bertanya kaitannya dengan materi. Sisanya sebanyak 18 

siswa mampu meningkatkan aktivitasnya dengan berani bertanya sehingga 

bisa mendapatkan skor maksimal pada indikator ini yaitu 4 skor. 

d. Ketertiban pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa pada saat pembentukan kelompok dan penomoran di 

siklus II pertemuan kedua meningkat dengan hanya 1 siswa mendapat 2 skor 

dengan memenuhi indikator siswa tidak melakukan 

penyimpangan/perdebatan dalam pengorganisasian kelompok dan siswa 

duduk di tempat duduk yang telah ditentukan guru, tetapi siswa masih tetap 

gaduh dan harus diingatkan  untuk mengenakan nomor kepalanya. Sedangkan 

jumlah siswa yang mendapat 4 skor meningkat menjadi 21 siswa dan sisanya 

sebanyak 13 siswa mendapat 3 skor karena masih gaduh dalam pembentukan 

kelompok. 
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e. Mendiskusikan lembar pertanyaan  yang diberikan guru (Mental activities, 

Motor activities, Writing activities). 

Kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru pada 

siklus II pertemuan kedua terdapat 3 siswa mendapat 2 skor karena dapat 

menjawab dengan penuh semangat dan memperhatikan petunjuk serta alokasi 

waktu yang tertera pada lembar kerja, namun siswa masih enggan 

mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan guru saat berkelompok. 

Sebanyak 18 siswa mendapat 3 skor dalam indikator mendiskusikan lembar 

pertanyaan yang diberikan guru dan sisanya sebanyak 14 siswa mampu 

memunculkan 4 deskriptor yaitu siswa menjawab dengan penuh semangat, 

siswa aktif mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan guru ketika 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas, siswa mengerjakan tugas  

sesuai dengan uraian petunjuk dan alokasi waktu yang telah disepakati, serta 

siswa mengerjakan tugas dengan tenang dan tidak bergurau.  

f. Kerjasama dalam kelompok. (Mental activities, Motor activities, Writing 

activities). 

Kerjasama dalam kelompok yang terlihat pada siklus II pertemuan 

kedua terjadi peningkatan jumlah siswa yang berani mengemukakan 

pendapatnya menjadi 13 siswa dan 19 siswa mampu mendapat 4 skor dengan 

siswa bekerjasama dengan teman sekelompok, siswa menyampaikan 

pendapatnya pada kelompok, siswa mau mendengarkan pendapat teman satu 

kelompok (tidak mendominasi) dalam diskusi, dan siswa menyatukan 
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pendapat untuk menemukan jawaban yang tepat. Sisanya sebanyak 3 orang 

masih mendapatkan 2 skor. 

g. Melaporkan hasil diskusi kelompok.(Oral activities). 

Indikator melaporkan hasil diskusi kelompok pada siklus II pertemuan 

kedua mendapatkan skor antara 2 sampai 4. Terdapat 2 siswa mendapatkan 2 

skor karena hanya mampu memunculkan 2 deskriptor yaitu siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan kelompoknya 

dan mampu menyampaikan hasil diskusi dengan berani namun tidak dengan 

suara lantang dan jelas, serta tidak memberikan tanggapan pada jawaban dari 

kelompok lain.Sebanyak 17 siswa tidak menunjukkan frustasi ketika maju 

mempresentasikan pekerjaan kelompoknya, mampu menyampaikan hasil 

diskusi dengan berani, serta dengan suara lantang dan jelas maka mendapat 3 

skor.Terdapat 16 siswa yang mampu memunculkan semua descriptor dengan 

baik sehingga mendapatkan 4 skor. 

h. Ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa ketika mendapat penghargaan dari guru  pada siklus 

II pertemuan kedua terlihat semua siswa dapat bersikap santun ketika 

mendapat penghargaan dari guru. Skor yang didapat pada pertemuan ini 

berkisar antara 3 sampai 4 dengan sebanyak 18 siswa mendapat 3 skor dan 17 

siswa mampu memunculkan semua descriptor dengan bersikap santun ketika 

mendapat penghargaan dari guru dan siswa merasa senang ketika 

mendapatkan penghargaan, mengucapkan terimakasih kepada guru dan 
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bersikap rendah hati dengan tidak memamerkan penghargaannya kepada 

kelompok lain sehingga mendapatkan 4 skor. 

i. Membuat kesimpulan pembelajaran bersama guru (Oral activities). 

Indikator membuat kesimpulan pembelajaran pada siklus II pertemuan 

kedua mendapatkan skor antara 3 sampai 4 dan mengalami peningkatan. 

Sebanyak 8 siswa mendapatkan skor 3, karena siswa hanya mampu 

mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah 

dilaksanakan dan siswa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran, dan 

aktif menjawab pertanyaan guru  dan bertanya jika belum paham. Sedangkan 

27 siswa mendapatkan 4 skor dengan mampu mengurutkan kembali kejadian-

kejadian atau peristiwa yang telah dilaksanakan, siswa membuat kesimpulan 

dari proses pembelajaran, aktif menjawab pertanyaan guru  dan bertanya jika 

belum paham, serta siswa mampu menemukan kekurangan-kekurangan 

selama pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini meningkat pada setiap siklusnya. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini: 

Tabel 4.13 
Rekapitulasi Aktivitas Siwa Siklus I dan Siklus II 

N
o Indikator 

Perolehan Skor 
Siklus I Siklus II 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 2 3 4 jml 1 2 3 4 jml 1 2 3 4 jml 1 2 3 4 Jml

1 

Kesiapan dan 
semangat  siswa 
mengikuti proses 
pembelajaran 

- 15 19 1 2,6 - - 28 7 3,2 - - 2114 3,4 - - 1322 3,6
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(Emotional 
activities) 

2 
Menanggapi 
apersepsi (Mental 
activities) 

2 18 14 1 2,4 - 9 24 2 2,8 - - 27 8 3,2 - - 1619 3,5

3 

Memperhatikan 
informasi guru 
(Listening 
activities,Visual 
activities). 

2 17 16 - 2,4 - 8 26 1 2,8 - 2 25 8 3,2 - - 1718 3,5

4 

Ketertiban pada saat 
pembentukan 
kelompok dan 
penomoran 
(Emotional 
activities). 

5 15 11 4 2,4 - 10 17 8 2,9 - 4 2110 3,2 - 1 1321 3,6

5 

Mendiskusikan 
lembar pertanyaan  
yang diberikan guru 
(Mental activities, 
Motor activities, 
Writing activities). 

4 20 11 - 2,2 - 16 14 5 2,7 - 8 20 7 3,0 - 2 1815 3,4

6 

Kerjasama dalam 
kelompok. (Mental 
activities, Motor 
activities, Writing 
activities). 

- 18 13 4 2,6 - 15 15 5 2,7 - 7 1711 3,1 - 3 1319 3,5

7 
Melaporkan hasil 
diskusi kelompok. 
(Oral activities). 

3 17 12 1 2,2 - 18 15 2 2,4 - 6 22 7 3,0 - 2 1716 3,5

8 

Ketertiban siswa 
ketika mendapatkan 
penghargaan dari 
guru (Emotional 
activities). 

- 16 17 2 2,6 - 8 24 3 2,9 - 1 26 8 3,2 - - 1817 3,5

9 

Membuat 
kesimpulan 
pembelajaran 
bersama guru (Oral 
activities). 

1 21 11 2 2,4 - 10 19 6 2,9 - - 2510 3,3 - - 8 27 4,0

Rata-rata 21,8 25,3 28,6 32 
Kategori Cukup Baik Sangat Baik Sangat Baik 
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Gambar 4.20 
Peningkatan Ketuntasan Klasikal 

Berdasarkan diagram di atas terlihat adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dari prasiklus atau data awal sampai dengan siklus II pertemuan kedua. Dari 

prasiklus ke siklus I pertemuan pertama persentase kenaikan ketuntasan klasikal 

adalah 14%, yaitu dari 40% menjadi 54%. Dari siklus I pertemuan pertama ke 

siklus I pertemuan kedua mengalami peningkatan 20%, yaitu dari 54% menjadi 

74%. Dari siklus I pertemuan kedua ke siklus II pertemuan pertama mengalami 

peningkatan sebesar 4%, yaitu dari 74% menjadi 77%, dan dari siklus II 

pertemuan kedua ke siklus II pertemuan kedua mengalami peningkatan sebanyak 

14%, yaitu dari 77% menjadi 91%. 
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Hasil refleksi pada pelaksanaan tindakan siklus II adalah sebagai 

berikut: 

a. Keterampilan guru meningkat dibandingkan dengan siklus sebelumnya dengan 

perolehan skor 35 atau dalam kategori sangat baik dan telah mencapai 

indikator keberhasilan. 

b. Aktivitas siswa juga meningkat dengan perolehan skor rata- rata skor 32 

termasuk dalam kategori sangat baik dan telah mencapai indikator 

keberhasilan. 

c. Hasil belajar yang diperoleh adalah nilai terendah 55 dan tertinggi 100 

dengan rata - rata 84,67 dan persentase ketuntasan klasikal 91% dan telah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan 

klasikal 80%.Untuk mengatasi ketuntasan klasikal yang belum mencapai 

100% telah dilaksanakan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan difokuskan pada hasil observasi dan refleksi kegiatan 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

media video pembelajaran pada setiap siklusnya. Hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini bermakna baik, efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS pada SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang dan akan dijelaskan secara lebih rinci 

berikut ini. 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan guru 



164 
 

 
 

Keterampilan guru dalam penelitian ini meningkat pada setiap 

siklusnya. Hal ini dapat dilihat pada data siklus I pertemuan pertama keterampilan 

guru memperoleh skor 23 dengan kriteria baik. Pada siklus I pertemuan kedua 

meningkat menjadi 27 dengan kriteria baik. Pada siklus II pertemuan pertama 

meningkat menjadi 30 dengan kriteria sangat baik, dan pada siklus II pertemuan 

kedua meningkat dengan perolehan skor 35 termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Peningkatan keterampilan guru tersebut akan dirinci sebagai berikut. 

4.2.1.1.1 Siklus I 

a. Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran). 

Indikator membuka pelajaran  pada siklus I pertemuan pertama 

memperoleh skor 3. Hal ini terbukti dengan 3 deskriptor yang nampak 

yaituguru mengucapkan salam, guru menyampaikan apersepsi, dan guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Sedangkan descriptor yang tidak 

nampak adalah guru dapat mengkondisikan kelas. 

Kegiatan membuka pelajaran pada siklus I pertemuan kedua guru 

mendapat skor 4 karena guru dapat melaksanakan semua descriptor yang 

ditampilkan yakni guru mengucapkan salam, guru menyampaikan apersepsi, 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan guru dapat mengkondisikan 

kelas. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru menurut Winataputra(2004: 8.5) yaitu keterampilan 

membuka pelajaran yang meliputi menarik  perhatian  siswa, menimbulkan  

motivasi, memberi  acuan  melalui  berbagai  usaha, diantaranya  
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mengemukakan  tujuan pembelajaran dan batas-batas  tugas, dan memberikan  

apersepsi. 

b. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media video 

pembelajaran (keterampilan menjelaskan dan keterampilan menggunakan 

variasi). 

Indikator menjelaskan materi pembelajaran pada siklus I pertemuan 

pertama maupun pertemuan kedua memperoleh skor 2 dengan munculnya 2 

deskriptor dalam kegiatan pembelajaran yakni materi pada media video 

pembelajaran sesuai dengan  tujuan pembelajaran dan materi ajar memiliki 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia. Sedangkan descriptor yang belum nampak pada siklus I pertemuan 

pertama dan kedua ini adalah kurangnya penekanan pada hal-hal penting dan 

tidak pula mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa.  

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan keterampilan 

menjelaskan yang berkaitan dengan perencanaan penjelasanmeliputi isi 

penjelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan dalam 

penjelasan (Winataputra, 2004: 7.62). 

Selain itu juga sesuai dengan keterampilan mengadakan variasi yang 

berkaitan dengan variasi penggunaan alat bantu pengajaran (Winataputra, 

2004: 7.51). Media sebagai alat bantu pengajaran mempunyai kedudukan 

yang penting dalam pembelajaran. Media memungkinkan kita dapat 

mencapai peristiwa yang langka dan sukar dicapai (Soewarso, 2010: 71) 
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c. Membimbing pembentukan kelompok diskusi (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil). 

Proses pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama maupun kedua 

berlangsung dengan bimbingan guru dalam pembagian kelompok, dalam 

indikator ini guru memperoleh skor 3. Hal ini terbukti dengan munculnya 3 

deskriptor dalam pembelajaran yakni guru membimbing dalam pembagian 

kelompok dengan beranggotakan 5-6 siswa, mengatur tempat duduk siswa, 

dan guru memberikan nomor kepala pada setiap anggota kelompok. 

Sedangkan descriptor yang belum muncul pada kegiatan ini adalah guru 

mengkondisikan siswa agar tertib dalam berkelompok. 

Kegiatan yang nampak pada penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil diantaranya memusatkan 

perhatian siswa (Winataputra, 2010: 8.21). 

Kegiatan yang nampak pada penelitian juga sesuai dengan tahapan 

Numbered Heads Together (NHT) yaitu kegiatan Numbering, guru membagi 

kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Tiap-tiap orang dalam tiap-tiap 

kelompok diberi nomor 1-6 (Suprijono, 2012: 92) 

d. Memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok (Keterampilan 

bertanya). 

Kegiatan memberikan pertanyaan pada siklus I pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua memperoleh skor 3. Hal ini terbukti dengan munculnya 3 

deskriptor yaitu guru menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat, 

pertanyaan yang diajukan telah difokuskan pada suatu masalah atau tugas 
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tertentu, dan memberikan waktu berfikir pada siswa. Sedangkan descriptor 

yang belum nampak adalah guru memberikan arahan untuk menjawab agar 

jawaban siswa tidak menyimpang dari materi. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan pendapat 

Winataputra (2004: 7.8) bahwa keterampilan bertanya terdiri atas 

pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan 

informasi yang perlu diketahui siswa dalam menjawab, pemusatan 

pertanyaan, dan memberikan waktu berpikir.  

Kegiatan pada indikator ini juga sesuai dengan tahapan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yakni setelah kelompok 

terbentuk, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh 

tiap-tiap anggota kelompok (Suprijono, 2012: 92) 

e. Membimbing diskusi kelompok (Keterampilan  mengajar kelompok kecil dan 

perorangan). 

Guru memperoleh skor 3 dalam membimbing diskusi kelompok pada 

siklus I pertemuan pertama dan pertemuan kedua karena guru mampu 

melaksanakan 3 deskriptor dalam indikator ini yaitu memotivasi siswa untuk 

bekerja sama dengan kelompoknya,  memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya dan menghargai pendapat siswa. Descriptor 

yang tidak nampak pada indikator ini adalah guru memberi bantuan kepada 

siswa yang kurang paham. 

Kegiatan yang nampak dalam indikator ini sesuai dengan 

Keterampilan guru mengajar kelompok kecil dan perseorangan yang 
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berkaitan dengan pendorong siswa untuk belajar (motivator), pendiagnosis 

kesulitan siswa dan memberi bantuan sesuai dengan kebutuhannya, dan 

penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa (Winataputra, 2004: 

8.57). 

Kegiatan membimbing diskusi kelompok ini juga sesuai dengan 

tahapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yaitu Heads 

Together, siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan 

meyakinkan tiap anggota dalam tim nya mengetahui jawaban tim (Trianto, 

2007: 63) 

f. Menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa (Keterampilan 

menggunakan variasi). 

Penggunaan variasi guru dalam berinteraksi dengan siswa pada siklus I 

pertemuan pertama memperoleh skor 2 dengan 2 deskriptor yang nampak 

yakni guru menggunakan variasi suara dan mimic serta variasi pergantian 

posisi dalam pembelajaran. Sedangkan descriptor yang belum nampak antara 

lain guru menggunakan variasi gerakan tubuh dan variasi pemusatan 

perhatian. 

Pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua guru mengalami 

peningkatan dengan memunculkan 3 descriptor yakni menggunakan variasi 

suara dan mimic, variasi pergantian posisi dalam pembelajaran, serta variasi 

gerakan tubuh. Namun guru masih belum dapat menggunakan variasi 

pemusatan perhatian sehingga pada siklus I pertemuan kedua ini guru hanya 

mendapatkan skor 3. 
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Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan pendapat 

Winataputra mengenai keterampilan menggunakan variasi yang terdiri dari 

variasi suara, variasi pemusatan perhatian, variasi mimic, variasi gerakan 

tubuh dan perubahan dalam posisi guru (2004: 7.47). 

Kegiatan menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa ini juga 

sesuai dengan tahapan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) yakni guru memanggil nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya dipanggil mengacungkan tangannya dan menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas (Trianto, 2007: 63) 

g. Memberikan penghargaan (Keterampilan memberi penguatan). 

Indikator pemberian penghargaan pada siklus I pertemuan pertama 

mendapatkan skor 2 dengan memunculkan 2 descriptor yakni berlaku adil 

dalam memberikan penghargaan kepada kelompok dan memberikan 

penghargaan yang bersifat mendidik. Sedangkan descriptor yang belum 

nampak antara lain adalah memotivasi siswa yang kurang aktif dan 

memberikan penguatan verbal atau gestural dengan cara mendekati, 

memberikan kegiatan yang menyenangkan atau berupa tanda maupun benda. 

Kegiatan memberikan penghargaan siklus I pertemuan kedua guru 

melakukan sedikit peningkatan namun tetap belum dapat memotivasi siswa 

yang kurang aktif, sehingga guru hanya mendapat skor 3 yakni dapat berlaku 

adil dalam memberikan penghargaan kepada kelompok, memberikan 

penghargaan yang bersifat mendidik, dan memberikan penguatan verbal atau 

gestural kepada siswa. 
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Kegiatan memberikan penghargaan ini sesuai dengan pendapat 

Winataputra mengenai keterampilan memberikan penguatan yang bertujuan 

membangkitkan dan memotivasi siswa dan jenis-jenis penguatan yang terdiri 

dari penguatan verbal maupun non verbal (gestural) yang berupa gerak 

mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, pemberian simbol atau 

benda berupa benda-benda kecil yang harganya tidak terlalu mahal namun 

berarti bagi siswa (2004: 7.30) 

h. Ketepatan  mengelola waktu (Keterampilan mengelola kelas). 

Indikator ini menunjukan ketertiban dan kedisiplinan guru pada 

pembagian waktu yang telah ditetapkan. Pada siklus I pertemuan pertama dan 

kedua guru memperoleh 3 skor yaitu guru dapat mencapai tujuan 

pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Sedangkan descriptor yang 

belum tercapai pada indikator ini adalah pada akhir pembelajaran masih 

terdapat waktu yang tidak terpakai. 

Ketepatan mengelola waktu ini sesuai dengan Keterampilan guru 

mengelola kelas yakni keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal, serta Keterampilan guru untuk mengembalikan kondisi 

belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal. Definisi ini 

menekankan kemampuan guru dalam mencegah terjadinya gangguan 

sehingga kondisi belajar yang optimal dapat tercipta dan terpelihara 

(Winataputra, 2004: 6.39) 

i. Menutup pelajaran (Keterampilan membuka dan menutup pelajaran). 
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Pelaksanaan indikator menutup pelajaran dalam siklus I pertemuan 

pertama guru memperoleh skor 2 dengan memunculkan 2 deskriptor yakni 

guru memberikan umpan balik pertanyaan pada siswa dan guru bersama 

siswa menarik kesimpulan materi  pada akhir pembelajaran. Sedangkan 

descriptor yang tidak muncul adalah guru memberikan umpan balik 

pertanyaan pada siswa dan memberikan tindak lanjut (follow up) berupa 

tugas rumah ataupun saran-saran untuk selalu mengingat materi yang telah 

diajarkan.  Namun pada siklus I pertemuan kedua guru mengalami sedikit 

peningkatan dengan memperoleh skor 3 yakni dapat, guru bersama siswa 

menarik kesimpulan materi  pada akhir pembelajaran, dan membimbing 

siswa mengurutkan kegiatan yang telah dilakukan dalam pembelajaran. 

Kegiatan menutup pelajaran sesuai dengan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran menurut Winataputra yang menjelaskan bahwa kegiatan 

menutup pelajaran dilakukan dengan meninjau kembali pemahaman siswa 

terhadap inti pelajaran, merangkum inti pelajaran, dan melakukan tanya-

jawab secara lisan (2004: 8.8) 

4.2.1.1.2 Siklus II 

a. Membuka pelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran). 

Indikator membuka pelajaran  pada siklus II pertemuan pertama dan 

kedua pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan media video pembelajaran ini guru memperoleh skor 4 

karena dapat guru melaksanakan semua descriptor yang ditampilkan yakni 
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guru mengucapkan salam, menyampaikan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan dapat mengkondisikan kelas dengan baik. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar mengajar guru menurut Winataputra(2004: 8.5) yaitu 

keterampilan membuka pelajaran yang meliputi menarik  perhatian  siswa, 

menimbulkan  motivasi, memberi  acuan  melalui  berbagai  usaha, 

diantaranya  mengemukakan  tujuan pembelajaran dan batas-batas  tugas, dan 

memberikan  apersepsi. 

b. Menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media video 

pembelajaran (keterampilan menjelaskan dan keterampilan menggunakan 

variasi). 

Kegiatan menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan media 

video pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama ini mengalami 

peningkatan jika dibanding dengan siklus I pertemuan kedua. Pada siklus II 

pertemuan pertama ini guru mendapatkan 3 skor karena mampu 

memunculkan 3 deskriptor dalam pembelajarannya yakni materi pada media 

video pembelajaran sesuai dengan  tujuan pembelajaran, materi ajar memiliki 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia, melakukan penekanan pada hal-hal penting. Sedangkan pada siklus 

II pertemuan kedua guru mampu memenuhi semua descriptor yang 

ditentukan. Selain memenuhi descriptor yang nampak pada siklus II 

pertemuan pertama, pada pertemuan kedua ini guru juga mampu mengaitkan 
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materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga mampu mencapai nilai 

tertinggai dalam indikator dengan memperoleh skor 4. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan keterampilan 

menjelaskan yang berkaitan dengan perencanaan penjelasanmeliputi isi 

penjelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan dalam 

penjelasan (Winataputra, 2004: 7.62). 

Selain itu juga sesuai dengan keterampilan mengadakan variasi yang 

berkaitan dengan variasi penggunaan alat bantu pengajaran (Winataputra, 

2004: 7.51). Media sebagai alat bantu pengajaran mempunyai kedudukan 

yang penting dalam pembelajaran. Media memungkinkan kita dapat 

mencapai peristiwa yang langka dan sukar dicapai (Soewarso, 2010: 71) 

c. Membimbing pembentukan kelompok diskusi (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil). 

Proses pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama maupun kedua 

berlangsung dengan bimbingan guru dalam pembagian kelompok secara 

penuh. Keterampilan guru dalam indikator ini pun meningkat dibanding 

dengan siklus pertama. Pada siklus kedua baik pertemuan pertama maupun 

kedua guru mampu memenuhi semua descriptor yang ditentukan. Guru 

membimbing pembagian kelompok, mengatur tempat duduk siswa, guru 

memberikan nomor kepala pada setiap anggota kelompok dan 

mengkondisikan siswa agar tertib dalam berkelompok. Maka dalam indikator 

ini guru memperoleh skor 4. 
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Kegiatan yang nampak pada penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil diantaranya memusatkan 

perhatian siswa (Winataputra, 2010: 8.21). 

Kegiatan yang nampak pada penelitian juga sesuai dengan tahapan 

Numbered Heads Together (NHT) yaitu kegiatan Numbering, guru membagi 

kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Tiap-tiap orang dalam tiap-tiap 

kelompok diberi nomor 1-6 (Suprijono, 2012: 92) 

d. Memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok (Keterampilan 

bertanya). 

Kegiatan memberikan pertanyaan pada siklus II pertemuan pertama  

memperoleh skor 3 karena guru hanya menyampaikan pertanyaan secara jelas 

dan singkat, pertanyaan yang diajukan telah difokuskan pada suatu masalah 

atau tugas tertentu, dan memberikan waktu berfikir pada siswa saja. Namun 

guru kurang memberikan arahan untuk menjawab sehingga jawaban siswa 

masih menyimpang dari materi. Pada siklus II pertemuan kedua guru 

mengalami peningkatan dengan mampu memenuhi semua descriptor yang 

ditentukan sehingga mendapatkan 4 skor dalam indikator ini. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan pendapat 

Winataputra (2004: 7.8) bahwa keterampilan bertanya terdiri atas 

pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan 

informasi yang perlu diketahui siswa dalam menjawab, pemusatan 

pertanyaan, dan memberikan waktu berpikir.  
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Kegiatan pada indikator ini juga sesuai dengan tahapan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yakni setelah kelompok 

terbentuk, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh 

tiap-tiap anggota kelompok (Suprijono, 2012: 92) 

e. Membimbing diskusi kelompok (Keterampilan  mengajar kelompok kecil dan 

perorangan). 

Guru mengalami peningkatan dalam membimbing diskusi kelompok 

pada siklus II pertemuan pertama dan pertemuan kedua dibandingkan dengan 

siklus I karena guru melaksanakan 4 deskriptor dalam indikator ini yaitu 

memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan kelompoknya,  memberi 

kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapatnya dan menghargai 

pendapat siswa dan tidak lupa guru juga memberikan bantuan kepada siswa 

yang kurang paham, sehingga siswa yang kurang paham dapat menjadi 

percaya diri dan aktif dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan yang nampak dalam indikator ini sesuai dengan 

Keterampilan guru mengajar kelompok kecil dan perseorangan yang 

berkaitan dengan pendorong siswa untuk belajar (motivator), pendiagnosis 

kesulitan siswa dan memberi bantuan sesuai dengan kebutuhannya, dan 

penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa (Winataputra, 2004: 

8.57). 

Kegiatan membimbing diskusi kelompok ini juga sesuai dengan 

tahapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yaitu Heads 

Together, siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan 
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meyakinkan tiap anggota dalam tim nya mengetahui jawaban tim (Trianto, 

2007: 63) 

f. Menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa (Keterampilan 

menggunakan variasi). 

Penggunaan variasi guru dalam berinteraksi dengan siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan media video pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama dan 

kedua guru memunculkan tiga descriptor yakni menggunakan variasi suara 

dan mimic, variasi pergantian posisi dalam pembelajaran, serta variasi 

gerakan tubuh. Namun guru masih belum dapat menggunakan variasi 

pemusatan perhatian sehingga pada siklus II pertemuan pertama dan kedua 

ini guru  mendapatkan skor 3. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan pendapat 

Winataputra mengenai keterampilan menggunakan variasi yang terdiri dari 

variasi suara, variasi pemusatan perhatian, variasi mimic, variasi gerakan 

tubuh dan perubahan dalam posisi guru (2004: 7.47). 

Kegiatan menggunakan variasi dalam interaksi dengan siswa ini juga 

sesuai dengan tahapan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) yakni guru memanggil nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya dipanggil mengacungkan tangannya dan menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas (Trianto, 2007: 63) 

g. Memberikan penghargaan (Keterampilan memberi penguatan). 
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Indikator pemberian penghargaan pada siklus II pertemuan pertama 

hanya mendapat skor 3 yakni dapat berlaku adil dalam memberikan 

penghargaan kepada kelompok, memberikan penghargaan yang bersifat 

mendidik, dan memberikan penguatan verbal atau gestural kepada siswa 

berupa tepuk tangan dan kata-kata penguatan positif, namun guru belum 

memberikan motivasi kepada siswa yang belum aktif. Sedangkan pada siklus 

II pertemuan kedua guru mampu memunculkan semua descriptor yang 

ditentukan dan mendapadkan skor 4 dalam indikator ini. 

Kegiatan memberikan penghargaan ini sesuai dengan pendapat 

Winataputra mengenai keterampilan memberikan penguatan yang bertujuan 

membangkitkan dan memotivasi siswa dan jenis-jenis penguatan yang terdiri 

dari penguatan verbal maupun non verbal (gestural) yang berupa gerak 

mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, pemberian simbol atau 

benda berupa benda-benda kecil yang harganya tidak terlalu mahal namun 

berarti bagi siswa (2004: 7.30) 

h. Ketepatan  mengelola waktu (Keterampilan mengelola kelas). 

Indikator ini menunjukan ketertiban dan kedisiplinan guru pada 

pembagian waktu yang telah ditetapkan. Pada siklus I pertemuan pertama 

guru memperoleh 3 skor yaitu guru dapat mencapai tujuan pembelajaran, 

melaksanakan evaluasi dan pembelajaran dilakukan sesuai dengan alokasi 

waktu yang telah ditentukan, tetapi pada akhir pembelajaran masih terdapat 

waktu yang tidak terpakai. Pada siklus II pertemuan kedua guru mengalami 

peningkatan dengan terpenuhinya 4 deskriptor yang ditentukan yakni guru 
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dapat mencapai tujuan pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan 

pembelajaran dilakukan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, 

dan tidak terdapat waktu yang tidak terpakai. Sehingga guru mendapatkan 4 

skor dalam siklus II pertemuan kedua ini. 

Ketepatan mengelola waktu ini sesuai dengan Keterampilan guru 

mengelola kelas yakni keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi 

belajar yang optimal, serta Keterampilan guru untuk mengembalikan kondisi 

belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang optimal. Definisi ini 

menekankan kemampuan guru dalam mencegah terjadinya gangguan 

sehingga kondisi belajar yang optimal dapat tercipta dan terpelihara 

(Winataputra, 2004: 6.39) 

i. Menutup pelajaran (Keterampilan membuka dan menutup pelajaran). 

Pelaksanaan indikator menutup pelajaran dalam siklus II pertemuan 

pertama guru memperoleh skor 3 yakni dapat memberikan umpan balik 

pertanyaan pada siswa, guru bersama siswa menarik kesimpulan materi  pada 

akhir pembelajaran, dan membimbing siswa mengurutkan kegiatan yang 

telah dilakukan dalam pembelajaran. Namun belum memberikan tindak lanjut 

(follow up) berupa tugas rumah ataupun saran-saran  untuk selalu mengingat 

materi yang telah diajarkan. Pada siklus II pertemuan kedua guru mampu 

memunculkan semua descriptor indikator menutup pelajaran dengan 

memberikan tindak lanjut (follow up) berupa tugas rumah ataupun saran-

saran  untuk selalu mengingat materi yang telah diajarkan kepada siswa. 

Sehingga dalam indikator ini guru berhasil mendapatkan 4 skor. 
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Kegiatan menutup pelajaran sesuai dengan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran menurut Winataputra yang menjelaskan bahwa kegiatan 

menutup pelajaran dilakukan dengan meninjau kembali pemahaman siswa 

terhadap inti pelajaran, merangkum inti pelajaran, dan melakukan tanya-

jawab secara lisan (2004: 8.8) 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini meningkat pada setiap siklusnya. 

Hal ini dapat dilihat pada data siklus I pertemuan pertama mendapatkan skor rata-

rata 21,8 dan dalam kategori cukup. Pada siklus I pertemuan kedua skor 

meningkat menjadi 25,3 dengan kategori baik. Kemudian pada siklus II 

pertemuan pertama skor meningkat lagi menjadi 28,6 dengan kategori baik. Dan 

yang terakhir pada siklus II pertemuan kedua skor meningkat menjadi 32 dengan 

kategori sangat baik. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui Model 

Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan Media Video 

Pembelajaran, dipaparkan sebagai berikut: 

4.2.1.2.1 Siklus I 

a. Kesiapan dan semangatsiswa mengikuti proses pembelajaran (Emotional 

activities). 

Selama proses pembelajaran siklus I pertemuan pertama dalam 

penelitian melalui model pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

media video pembelajaran terlihat descriptor yang muncul pada indikator 
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kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran antara 2 sampai 

4 deskriptor. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata descriptor yang muncul pada 

siklus I pertemuan pertama, yakni 15 siswa telah duduk rapi di kelas sebelum 

pembelajaran dimulai serta bersikap sopan dan senang selama pembelajaran 

berlangsung. Selain duduk rapi dan bersikap sopan, 19 siswa terlihat juga 

mengeluarkan buku yang berkaitan dengan pembelajaran. Namun sebagian 

besar dari mereka merasa malas untuk mengeluarkan peralatan menulis. 

Hanya ada 1 siswa yang terlihat memenuhi semua descriptor pada indikator 

ini. Kesiapan dan semangat siswa pada siklus I pertemuan kedua mengalami 

peningkatan yang cukup baik, terlihat dari jumlah siswa yang mendapatkan 3 

skor bertambah menjadi 28 anak dan siswa yang mampu mendapat 4 skor 

dengan memunculkan semua descriptor yakni siswa rapi ditempat duduk, 

siswa mengeluarkan peralatan menulis, siswa menyiapkan buku yang 

berkaitan dengan pembelajaran, dan siswa bersikap sopan dan merasa senang 

selama pembelajaran berlangsung sebanyak 7 orang. 

Kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran sesuai 

dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) kegiatan-

kegiatan emosional (Emotional activities) misalnya menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

b. Menanggapi apersepsi (Mental activities). 

Kegiatan menanggapi apersepsi pada siklus I pertemuan pertama 

mendapatkan skor antara 1 sampai 4, dengan 18 siswa mendapatkan skor 2 

karena hanya dapat memenuhi 2 deskriptor yakni siswa menganggapi 
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pertanyaan yang diberikan guru dan siswa dapat menjawab pertanyaan 

dengan tepat. Selain itu juga terdapat 2 siswa yang hanya memenuhi 1 

deskriptor. Kegiatan menanggapi apersepsi pada siklus I pertemuan kedua 

mengalami peningkatan dengan jumlah siswa yang mendapatkan 3 skor 

bertambah dari 14 siswa pada pertemuan pertama menjadi 24 siswa pada 

pertemuan kedua. Pada siklus I pertemuan kedua ini tidak ada siswa yang 

hanya mendapatkan 1 skor, melainkan jumlah siswa yang mendapat 4 skor 

bertambah menjadi 2 orang dengan memenuhi semua descriptor yakni siswa 

menanggapi pertanyaan yang diberikan guru, siswa berpikir kritis dan 

sistematis, siswa mencari pengetahuannya secara mandiri, dan siswa 

menjawab pertanyaan dengan tepat. 

Kegiatan menaggapi apersepsi pada penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) kegiatan-kegiatan 

mental (Mental activities)antara lain: menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

c. Memperhatikan informasi guru (Listening activities,Visual activities). 

Aktivitas siswa pada indikator memperhatikan informasi yang 

disampaikan guru pada siklus I pertemuan pertama ini hanya terdapat 2 siswa 

yang tidak memperhatikan materi yang disampaikan guru, 17 siswa yang 

memperhatikan guru, 16 siswa yang memperhatikan sambil mengamati 

media yang ditampilkan guru, dan tidak ada siswa yang bertanya kaitannya 

dengan materi. Sedangkan pada siklus I pertemuan kedua semua siswa telah 

dapat memperhatikan media video pembelajaran dan memusatkan perhatian 
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kepada guru dengan baik. Namun hanya ada 1 siswa yang bertanya berkaitan 

dengan materi sehingga dapat memenuhi 4 deskriptor sedangkan 26 siswa 

lainnya hanya mendapat 3 skor dan sisanya mendapatkan 2 skor. 

Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

penggunaan media sebagai alat bantu pengajaran mempunyai kedudukan 

yang penting dalam pembelajaran. Media memungkinkan kita dapat 

mencapai peristiwa yang langka dan sukar dicapai (Soewarso, 2010: 71) 

Kegiatan memperhatikan informasi pada penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) berkenaan dengan 

kegiatan-kegiatan mendengar (Listening activities) misalnya mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, music, atau pidato.Kegiatan-kegiatan melihat 

(Visual activities) misalnya membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi/percobaan, maupun pekerjaan orang lain.  

d. Ketertiban pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa pada saat pembentukan kelompok dan penomoran di 

siklus I pertemuan pertama ini mendapat skor antara 1 sampai 4 dengan 

adanya 5 siswa yang membuat kegaduhan dan melakukan perdebatan dalam 

pengorganisasian kelompok, 15 siswa mau berkelompok namun masih 

membuat kegaduhan, 11 siswa duduk di tempat duduk yang telah di tentukan 

guru dengan tertib , dan 4 siswa berkelompok dengan tertib dan mengenakan 

nomor kepala dengan sendirinya. Pada  siklus I pertemuan kedua ketertiban 
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siswa meningkat dengan tidak adanya siswa yang mendapat 1 skor. Sebanyak 

20 siswa mendapat 2 skor dengan memenuhi indikator siswa tidak melakukan 

penyimpangan/perdebatan dalam pengorganisasian kelompok dan siswa 

duduk di tempat duduk yang telah ditentukan guru, tetapi siswa masih tetap 

gaduh dan harus diingatkan  untuk mengenakan nomor kepalanya. Sedangkan 

jumlah siswa yang mendapat 4 skor meningkat menjadi 8 siswa dan sisanya 

mendapat 3 skor. 

Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

tahapanNumbered Heads Together (NHT) yaitu kegiatan Numbering, guru 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Tiap-tiap orang dalam 

tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-6 (Suprijono, 2012: 92) 

Ketertiban pada saat pembentukan kelompok dan penomoran pada 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 

2012: 101) berkenaan dengan kegiatan-kegiatan emosional (Emotional 

activities) misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

e. Mendiskusikan lembar pertanyaan  yang diberikan guru (Mental activities, 

Motor activities, Writing activities). 

Kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru pada 

siklus I pertemuan pertama terdapat 4 siswa yang hanya memperoleh 1 skor 

karena siswa hanya menjawab dengan penuh semangat namun tidak 

memperhatikan petunjuk dan alokasi waktu yang tertera pada lembar kerja 
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kelompok sehingga mengebabkan kegaduhan dalam kelompok. Sebanyak 20 

siswa mendapat 2 skor karena dapat menjawab dengan penuh semangat dan 

memperhatikan petunjuk serta alokasi waktu yang tertera pada lembar kerja, 

namun siswa masih enggan mengajukan pertanyaan dan menerima 

bimbingan guru saat berkelompok. Sisanya 11 siswa mendapat 3 skor dalam 

indikator mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru. Pada siklus 

I pertemuan kedua kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang 

diberikan guru mendapat skor antara 2 sampai 4. Hal ini merupakan 

peningkatan dari pertemuan pertama karena terdapat 4 siswa yang dapat 

memunculkan 4 deskriptor yaitu siswa menjawab dengan penuh semangat, 

siswa aktif mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan guru ketika 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas, siswa mengerjakan tugas  

sesuai dengan uraian petunjuk dan alokasi waktu yang telah disepakati, serta 

siswa mengerjakan tugas dengan tenang dan tidak bergurau. 

Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

tahapanNumbered Heads Together (NHT) yaitusetelah kelompok terbentuk, 

guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

anggota kelompok (Suprijono, 2012: 92) 

Kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru pada 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 

2012: 101) berkenaan dengan kegiatan-kegiatan mental (Mental 

activities)antara lain: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 
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menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan.Kegiatan-

kegiatan motorik (Motor activities) misalnya melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model    mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. Kegiatan-

kegiatan menulis (Writing activities) misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

f. Kerjasama dalam kelompok. (Mental activities, Motor activities, Writing 

activities). 

Kerjasama dalam kelompok yang terlihat pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 2 sampai 4. Dimana 18 siswa mendapat 2 

skor dengan memenuhi descriptor siswa bekerjasama dengan teman 

sekelompok dan siswa menyatukan pendapat untuk menemukan jawaban 

yang tepat. Pada pertemuan pertama ini 18 siswa belum berani 

mengemukakan pendapatnya ke dalam kelompok. 13 siswa mampu 

menyampaikan pendapatnya namun bersikap mendominasi kelompoknya. 

Hanya 4 siswa yang mampu memunculkan 4 deskriptor pada indikator ini. 

Pada siklus I pertemuan kedua terjadi peningkatan jumlah siswa yang berani 

mengemukakan pendapatnya menjadi 15 siswa dan 5 siswa mampu mendapat 

4 skor dengan siswa bekerjasama dengan teman sekelompok, siswa 

menyampaikan pendapatnya pada kelompok, siswa mau mendengarkan 

pendapat teman satu kelompok (tidak mendominasi) dalam diskusi, dan siswa 

menyatukan pendapat untuk menemukan jawaban yang tepat. Sisanya 

sebanyak 15 orang masih mendapatkan 2 skor. 
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Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

tahapanNumbered Heads Together (NHT) yaitu Heads Together, siswa 

menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan meyakinkan tiap 

anggota dalam tim nya mengetahui jawaban tim (Trianto, 2007: 63) 

Kerjasama dalam kelompok pada penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) berkenaan dengan kegiatan-

kegiatan mental (Mental activities)antara lain: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil 

keputusan.Kegiatan-kegiatan motorik (Motor activities) misalnya melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model    mereparasi, bermain, berkebun, dan 

beternak. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities) misalnya menulis 

cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

g. Melaporkan hasil diskusi kelompok.(Oral activities). 

Indikator melaporkan hasil diskusi kelompok pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 1 sampai 4. Terdapat 3 siswa mendapatkan 

1 skor karena hanya mampu memunculkan 1 deskriptor yaitu siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan 

kelompoknya, tetapi tidak mampu menyampaikan hasil diskusi dengan 

berani, tidak dengan suara lantang dan jelas, serta tidak memberikan 

tanggapan pada jawaban dari kelompok lain. Sebanyak 17 siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan kelompoknya 

dan mampu menyampaikan hasil diskusi dengan berani maka mendapat 2 
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skor. Terdapat 1 siswa yang mampu memunculkan semua descriptor dengan 

baik sehingga mendapatkan 4 skor, sedangkan sisanya yakni 12 siswa 

mendapatkan 3 skor. Pada siklus I pertemuan kedua terjadi peningkatan 

dengan tidak adanya siswa yang mendapat 1 skor. Sebanyak 18 siswa 

mendapatkan 2 skor, 15 siswa mendapat 3 skor dan jumlah siswa yang 

mampu memunculkan semua descriptor bertambah menjadi 2 siswa. 

Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

tahapan Numbered Heads Together (NHT) yaitu guru memanggil nomor 

tertentu, kemudian siswa yang nomornya dipanggil mengacungkan tangannya 

dan menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas (Trianto, 2007: 63) 

Melaporkan hasil diskusi kelompok pada penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) berkenaan dengan 

kegiatan-kegiata lisan (Oral activities) misalnya menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

h. Ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa ketika mendapat penghargaan dari guru  pada siklus I 

pertemuan pertama terlihat semua siswa dapat bersikap santun ketika 

mendapat penghargaan dari guru. Skor yang didapat pada pertemuan ini 

berkisar antara 2 sampai 4 dengan sebanyak 16 siswa dapat bersikap santun 

ketika mendapat penghargaan dari guru dan siswa merasa senang ketika 
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mendapatkan penghargaan, namun belum mengucapkan terimakasih kepada 

guru dan tidak bersikap rendah hati dengan memamerkan penghargaannya 

kepada kelompok lain sehingga hanya mendapat 2 skor. Sebanyak 17 siswa 

mendapat 3 skor dan 2 siswa mampu memunculkan semua descriptor dengan 

bersikap santun ketika mendapat penghargaan dari guru dan siswa merasa 

senang ketika mendapatkan penghargaan, mengucapkan terimakasih kepada 

guru dan bersikap rendah hati dengan tidak memamerkan penghargaannya 

kepada kelompok lain sehingga mendapatkan 4 skor. Pada siklus I pertemuan 

kedua ketertiban siswa ketika mendapat penghargaan dari guru mengalami 

peningkatan dengan berkurangnya siswa yang mendapatkan 2 skor menjadi 8 

siswa dan bertambahnya siswa yang mendapat 3 skor menjadi 24 siswa dan 

yang mendapat 4 skor juga bertambah menjadi 3 siswa. 

Ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru pada 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 

101) berkenaan dengan kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) 

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

berani, tenang, dan gugup. 

i. Membuat kesimpulan pembelajaran bersama guru (Oral activities). 

Indikator membuat kesimpulan pembelajaran pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 1 sampai 4. Skor yang paling banyak 

didapatkan oleh siswa adalah skor 2 dengan 21 siswa, karena rata-rata siswa 

hanya mampu mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang 

telah dilaksanakan dan siswa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran 
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namun belum aktif menjawab pertanyaan guru  dan bertanya jika belum 

paham. Sedangkan 11 siswa mendapatkan 3 skor dan 2 siswa mendapatkan 4 

skor dengan mampu mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa 

yang telah dilaksanakan, siswa membuat kesimpulan dari proses 

pembelajaran, aktif menjawab pertanyaan guru  dan bertanya jika belum 

paham, serta siswa mampu menemukan kekurangan-kekurangan selama 

pembelajaran. Pada siklus I pertemuan kedua aktivitas siswa dalam membuat 

kesimpulan bersama guru mengalami peningkatan dengan 19 siswa 

mendapatkan 3 skor, siswa yang mendapatkan 4 skor bertambah menjadi 6 

orang, sedangkan sisanya 10 orang hanya mampu mendapatkan 2 skor. 

Kegiatan membuat kesimpulan pembelajaran bersama guru pada 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 

101) berkenaan dengan kegiatan-kegiata lisan (Oral activities) misalnya 

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

mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. 

4.2.1.2.2 Siklus II 

a. Kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran (Emotional 

activities). 

Selama proses pembelajaran siklus II pertemuan pertama dalam 

penelitian melalui model pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

media video pembelajaran terlihat descriptor yang muncul pada indikator 

kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran antara 3 sampai 

4 deskriptor. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata descriptor yang muncul pada 
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siklus II pertemuan pertama, yakni 21 siswa telah duduk rapi di kelas 

sebelum pembelajaran dimulai, bersikap sopan dan senang selama 

pembelajaran berlangsung, serta mengeluarkan buku yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Namun mereka masih merasa malas untuk mengeluarkan 

peralatan menulis. Hanya ada 14 siswa yang terlihat memenuhi semua 

descriptor pada indikator ini. Kesiapan dan semangat siswa pada siklus II 

pertemuan kedua mengalami peningkatan yang sangat baik, terlihat dari 

jumlah siswa yang mendapatkan 3 skor berkurang menjadi 13 siswa dan 

siswa yang mampu mendapat 4 skor dengan memunculkan semua descriptor 

yakni siswa rapi ditempat duduk, siswa mengeluarkan peralatan menulis, 

siswa menyiapkan buku yang berkaitan dengan pembelajaran, dan siswa 

bersikap sopan dan merasa senang selama pembelajaran berlangsung 

sebanyak 22 orang. 

Kesiapan dan semangat siswa mengikuti proses pembelajaran sesuai 

dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) kegiatan-

kegiatan emosional (Emotional activities) misalnya menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

b. Menanggapi apersepsi (Mental activities). 

Kegiatan menanggapi apersepsi pada siklus II pertemuan pertama 

mendapatkan skor antara 3 sampai 4, dengan 27 siswa mendapatkan skor 3 

karena hanya dapat memenuhi 3 deskriptor yakni siswa menganggapi 

pertanyaan yang diberikan guru, siswa mencari pengetahuannya secara 

mandiri, dan siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Selain itu juga 
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terdapat 8 siswa yang mampu memenuhi semua deskriptor. Kegiatan 

menanggapi apersepsi pada siklus II pertemuan kedua mengalami 

peningkatan dengan jumlah siswa yang mendapatkan 3 skor berkurang dari 

27 siswa pada pertemuan pertama menjadi 16 siswa pada pertemuan kedua 

dan sebaliknya jumlah siswa yang mendapat 4 skor bertambah menjadi 19 

orang dengan memenuhi semua descriptor yakni siswa menanggapi 

pertanyaan yang diberikan guru, siswa berpikir kritis dan sistematis, siswa 

mencari pengetahuannya secara mandiri, dan siswa menjawab pertanyaan 

dengan tepat. 

Kegiatan menanggapi apersepsi pada penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) kegiatan-kegiatan 

mental (Mental activities)antara lain: menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

c. Memperhatikan informasi guru (Listening activities,Visual activities). 

Aktivitas siswa pada indikator memperhatikan informasi yang 

disampaikan guru pada siklus II pertemuan pertama ini terdapat 2 siswa yang 

hanya memperhatikan sambil mengamati media yang ditampilkan guru, 

sehingga hanya mendapatkan 2 skor. Sebanyak 25 siswa mendapatkan 3 skor 

dan tidak berani bertanya kaitannya dengan materi, namun jumlah siswa yang 

mampu memenuhi semua indikator dengan memperhatikan sambil 

mengamati media yang ditampilkan guru, berpikir kritis, serta berani 

bertanya kaitannya dengan materi mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan siklus I yaitu sebanyak 8 siswa. Sedangkan pada siklus II pertemuan 
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kedua semua siswa telah dapat memperhatikan media video pembelajaran, 

berpikir kritis, dan memusatkan perhatian kepada guru dengan baik.  

Sebanyak 18 siswa mampu meningkatkan aktivitasnya dengan berani 

bertanya sehingga bisa mendapatkan skor maksimal pada indikator ini yaitu 4 

skor. 

Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

penggunaan media sebagai alat bantu pengajaran mempunyai kedudukan 

yang penting dalam pembelajaran. Media memungkinkan kita dapat 

mencapai peristiwa yang langka dan sukar dicapai (Soewarso, 2010: 71) 

Kegiatan memperhatikan informasi pada penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) berkenaan dengan 

kegiatan-kegiatan mendengar (Listening activities) misalnya mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, music, atau pidato.Kegiatan-kegiatan melihat 

(Visual activities) misalnya membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi/percobaan, maupun pekerjaan orang lain.  

d. Ketertiban pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa pada saat pembentukan kelompok dan penomoran di 

siklus II pertemuan pertama ini mendapat skor antara 2 sampai 4 dengan 

adanya 4 yang tidak melakukan perdebatan dalam pengorganisasian 

kelompok namun masih membuat kegaduhan, 21 siswa duduk di tempat 

duduk yang telah di tentukan guru dengan tertib , dan 10 siswa berkelompok 
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dengan tertib dan mengenakan nomor kepala dengan sendirinya. Pada  siklus 

II pertemuan kedua ketertiban siswa meningkat dengan hanya 1 siswa 

mendapat 2 skor dengan memenuhi indikator siswa tidak melakukan 

penyimpangan/perdebatan dalam pengorganisasian kelompok dan siswa 

duduk di tempat duduk yang telah ditentukan guru, tetapi siswa masih tetap 

gaduh dan harus diingatkan  untuk mengenakan nomor kepalanya. Sedangkan 

jumlah siswa yang mendapat 4 skor meningkat menjadi 21 siswa dan sisanya 

mendapat 3 skor. 

Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

tahapanNumbered Heads Together (NHT) yaitu kegiatan Numbering, guru 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Tiap-tiap orang dalam 

tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-6 (Suprijono, 2012: 92) 

Ketertiban pada saat pembentukan kelompok dan penomoran pada 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 

2012: 101) berkenaan dengan kegiatan-kegiatan emosional (Emotional 

activities) misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

e. Mendiskusikan lembar pertanyaan  yang diberikan guru (Mental activities, 

Motor activities, Writing activities). 

Kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru pada 

siklus II pertemuan pertama terdapat 8 siswa mendapat 2 skor karena dapat 

menjawab dengan penuh semangat dan memperhatikan petunjuk serta alokasi 
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waktu yang tertera pada lembar kerja, namun siswa masih enggan 

mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan guru saat berkelompok. 

Sebanyak 20 siswa mendapat 3 skor dalam indikator mendiskusikan lembar 

pertanyaan yang diberikan guru dan sisanya sebanyak 7 siswa mampu 

memunculkan 4 deskriptor yaitu siswa menjawab dengan penuh semangat, 

siswa aktif mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan guru ketika 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas, siswa mengerjakan tugas  

sesuai dengan uraian petunjuk dan alokasi waktu yang telah disepakati, serta 

siswa mengerjakan tugas dengan tenang dan tidak bergurau. Pada siklus II 

pertemuan kedua kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan 

guru mendapat skor antara 2 sampai 4 dan terjadi peningkatan dari pertemuan 

pertama karena jumlah siswa yang mendapatkan 3 skor berkurang menjadi 18 

siswa sedangkan jumlah siswa yang mendapatkan 4 skor bertambah dari 7 

menjadi 14 siswa dan sisanya masih mendapatkan 2 skor.  

Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

tahapanNumbered Heads Together (NHT) yaitusetelah kelompok terbentuk, 

guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

anggota kelompok (Suprijono, 2012: 92) 

Kegiatan mendiskusikan lembar pertanyaan yang diberikan guru pada 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 

2012: 101) berkenaan dengan kegiatan-kegiatan mental (Mental 

activities)antara lain: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 
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menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan.Kegiatan-

kegiatan motorik (Motor activities) misalnya melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model    mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. Kegiatan-

kegiatan menulis (Writing activities) misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

f. Kerjasama dalam kelompok. (Mental activities, Motor activities, Writing 

activities). 

Kerjasama dalam kelompok yang terlihat pada siklus II pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 2 sampai 4. Dimana 7 siswa mendapat 2 

skor dengan memenuhi descriptor siswa bekerjasama dengan teman 

sekelompok dan siswa menyatukan pendapat untuk menemukan jawaban 

yang tepat, namun siswa belum berani mengemukakan pendapatnya ke dalam 

kelompok. 17 siswa mampu menyampaikan pendapatnya namun bersikap 

mendominasi kelompoknya. Hanya 11 siswa yang mampu memunculkan 4 

deskriptor pada indikator ini. Pada siklus I pertemuan kedua terjadi 

peningkatan jumlah siswa yang berani mengemukakan pendapatnya menjadi 

13 siswa dan 19 siswa mampu mendapat 4 skor dengan siswa bekerjasama 

dengan teman sekelompok, siswa menyampaikan pendapatnya pada 

kelompok, siswa mau mendengarkan pendapat teman satu kelompok (tidak 

mendominasi) dalam diskusi, dan siswa menyatukan pendapat untuk 

menemukan jawaban yang tepat. Sisanya sebanyak 3 orang masih 

mendapatkan 2 skor. 
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Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

tahapanNumbered Heads Together (NHT) yaitu Heads Together, siswa 

menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan meyakinkan tiap 

anggota dalam tim nya mengetahui jawaban tim (Trianto, 2007: 63) 

Kerjasama dalam kelompok pada penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) berkenaan dengan kegiatan-

kegiatan mental (Mental activities)antara lain: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil 

keputusan.Kegiatan-kegiatan motorik (Motor activities) misalnya melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model    mereparasi, bermain, berkebun, dan 

beternak. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities) misalnya menulis 

cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

g. Melaporkan hasil diskusi kelompok.(Oral activities). 

Indikator melaporkan hasil diskusi kelompok pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 2 sampai 4. Terdapat 6 siswa mendapatkan 

2 skor karena hanya mampu memunculkan 2 deskriptor yaitu siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan kelompoknya 

dan mampu menyampaikan hasil diskusi dengan berani namun tidak dengan 

suara lantang dan jelas, serta tidak memberikan tanggapan pada jawaban dari 

kelompok lain. Sebanyak 22 siswa tidak menunjukkan frustasi ketika maju 

mempresentasikan pekerjaan kelompoknya, mampu menyampaikan hasil 

diskusi dengan berani, serta dengan suara lantang dan jelas maka mendapat 3 
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skor. Terdapat 7 siswa yang mampu memunculkan semua descriptor dengan 

baik sehingga mendapatkan 4 skor. Pada siklus I pertemuan kedua terjadi 

peningkatan dengan berkurangnya siswa yang mendapat 2 skor menjadi 

hanya 2 siswa, 17 siswa mendapat 3 skor dan jumlah siswa yang mampu 

memunculkan semua descriptor bertambah dari 7 siswa pada pertemuan 

pertama menjadi 16 siswa.  

Pencapaian yang ditunjukkan oleh siswa tersebut membuktikan bahwa 

guru telah melakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa  melalui 

tahapan Numbered Heads Together (NHT) yaitu guru memanggil nomor 

tertentu, kemudian siswa yang nomornya dipanggil mengacungkan tangannya 

dan menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas (Trianto, 2007: 63) 

Melaporkan hasil diskusi kelompok pada penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) berkenaan dengan 

kegiatan-kegiata lisan (Oral activities) misalnya menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

h. Ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru (Emotional 

activities). 

Ketertiban siswa ketika mendapat penghargaan dari guru  pada siklus I 

pertemuan pertama terlihat semua siswa dapat bersikap santun ketika 

mendapat penghargaan dari guru. Skor yang didapat pada pertemuan ini 

berkisar antara 2 sampai 4 dengan sebanyak 1 siswa dapat bersikap santun 

ketika mendapat penghargaan dari guru dan siswa merasa senang ketika 
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mendapatkan penghargaan, namun belum mengucapkan terimakasih kepada 

guru dan tidak bersikap rendah hati dengan memamerkan penghargaannya 

kepada kelompok lain sehingga hanya mendapat 2 skor. Sebanyak 26 siswa 

mendapat 3 skor dan 8 siswa mampu memunculkan semua descriptor dengan 

bersikap santun ketika mendapat penghargaan dari guru dan siswa merasa 

senang ketika mendapatkan penghargaan, mengucapkan terimakasih kepada 

guru dan bersikap rendah hati dengan tidak memamerkan penghargaannya 

kepada kelompok lain sehingga mendapatkan 4 skor. Pada siklus I pertemuan 

kedua ketertiban siswa ketika mendapat penghargaan dari guru mengalami 

peningkatan dengan tidak adanya siswa yang mendapatkan 2 skor, 

berkurangnya siswa yang mendapatkan 3 skor menjadi 18 siswa dan 

bertambahnya siswa yang mendapat 4 skor dari 8 siswa pada pertemuan 

pertama menjadi 17 siswa pada pertemuan kedua. 

Ketertiban siswa ketika mendapatkan penghargaan dari guru pada 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 

101) berkenaan dengan kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) 

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

berani, tenang, dan gugup. 

i. Membuat kesimpulan pembelajaran bersama guru (Oral activities). 

Indikator membuat kesimpulan pembelajaran pada siklus II pertemuan 

pertama mendapatkan skor antara 3 sampai 4. Skor yang paling banyak 

didapatkan oleh siswa adalah skor 3 dengan 25 siswa, karena rata-rata siswa 

hanya mampu mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang 
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telah dilaksanakan dan siswa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran, 

dan aktif menjawab pertanyaan guru  dan bertanya jika belum paham. 

Sedangkan 10 siswa mendapatkan 4 skor dengan mampu mengurutkan 

kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah dilaksanakan, siswa 

membuat kesimpulan dari proses pembelajaran, aktif menjawab pertanyaan 

guru  dan bertanya jika belum paham, serta siswa mampu menemukan 

kekurangan-kekurangan selama pembelajaran. Pada siklus II pertemuan kedua 

aktivitas siswa dalam membuat kesimpulan bersama guru mengalami 

peningkatan dengan 8 siswa mendapatkan 3 skor, siswa yang mendapatkan 4 

skor bertambah menjadi 27 siswa. 

Kegiatan membuat kesimpulan pembelajaran bersama guru pada 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Sardiman 2012: 

101) berkenaan dengan kegiatan-kegiata lisan (Oral activities) misalnya 

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

mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. 

4.2.1.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam penelitian ini meningkat pada setiap 

siklusnya. Data hasil belajar yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan siklus I 

pertemuan pertama di kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang pada mata 

pelajaran IPS ini menunjukkan bahwa nilai terendah siswa adalah 37, nilai 

tertinggi 93 dengan rata- rata 63,05 dan ketuntasan klasikal 54%. Sedangkan pada 

siklus I pertemuan kedua rata-rata hasil belajar siswa meningkat dengan rata-rata 

72,74 dan ketuntasan klasikal 74%. 
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Nilai ketuntasan belajar setiap siswa disesuaikan dengan Kategori 

Ketuntasan Minimal (KKM) pembelajaran IPS yang sudah ditentukan oleh SD 

Negeri Ngaliyan 01 Semarang yaitu 65, sedangkan  indikator keberhasilan yang 

ditetapkan untuk kategori ketuntasan klasikal adalah 80%. Berdasarkan hasil 

belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar 

klasikal siswa belum mencapai 80% sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

Rata-rata hasil belajar pada siklus II pertemuan pertama yang dicapai 

oleh siswa adalah 75,26 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 77%. 

Sedangkan pada siklus II pertemuan kedua hasil belajar ssiswa meningkat dengan 

perolehan rata-rata sebesar 84,67 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 91 % Hal 

ini menunjukkan bahwa hasil belajar pada siklus II sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan. Dengan demikian penelitian ini berhenti sampai di 

siklus II. 

Adapun pada siklus II pertemuan kedua ini masih terdapat 3 siswa yang 

belum tuntas. Untuk mengatasi masalah tersebut guru melaksanakan perbaikan 

dengan memberikan remedial berupa pemberian tugas perseorangan untuk 

mengerjakan soal yang bentuknya sejenis dengan tes formatifpada siklus II 

pertemuan kedua sehingga dapat mencapai nilai KKM yang telah ditentukan yaitu 

65.  

Pencapaian hasil belajar ini tidak terlepas dari upaya guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang menarik serta mengaktifkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran yang 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Selama berlangsungnya 
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kegiatan pembelajaran guru membimbing, memotivasi, serta menjadi fasilitator 

bagi siswa dalam proses pemerolehan informasi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati (2008: 1-27) bahwa strategi 

penyampaian pengajaran IPS didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama 

dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan 

terdekat atau diri sendiri. Perhatian anak sering terfokus pada lingkungan terdekat. 

Kedekatan ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Bersifat langsung 

misalnya benda konkrit, sedangkan yang bersifat tidak langsung adalah 

pengalaman yang termediasikan misalnya bahan bacaan, sajian TV (video) yang 

dapat mendekatkan anak pada dunia yang lebih luas.Sesuai pula dengan pendapat 

Jean Piaget (dalam Hidayati, 2008: 1-29) mengatakan bahwa guru harus mampu 

merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan siswa, peristiwa belajar 

harus bervariasi, dan tidak kalah pentingnya sajian harus dibuat menarik bagi 

siswa. Lebih lanjut dijelaskan lagi bahwa kegiatan pembelajaran yang berkualitas 

dapat dilihat dari beberapa indikator yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain, diantaranya adalah perilaku 

pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, 

materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Dari 

penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa guru memegang peranan penting dalam 

pencapaian pembelajaran yang berkualitas. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 
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belajar melalui model pembelajaranNumbered Heads Together (NHT) dengan 

media video pembelajaran pada kelas VB SDNegeriNgaliyan 01 Semrang. Selain 

itu Implikasi yang di dapat dari penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, 

implikasi praktis, dan implikasi paedagogis. 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan 

positif ke arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPS. Penelitian ini 

menambah pengetahuan pendidik/ guru terhadap model pembelajaranNumbered 

Heads Together (NHT) dan penggunaan media video pebelajaran.Model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) memberikan kesempatan siswa 

untuk melakukan diskusi kelompok dan setiap anak mendapat kesempatan yang 

sama dalam menyampaikan pendapatnya. Setiap siswa juga bertanggung jawab 

atas hasil diskusi kelompoknya. Dengan adanya diskusi yang terorganisir dengan 

baik akan terjadi interaksi yang bersifat progresif dalam proses pembelajaran, 

saling kerjasama disertai tanggung jawab dalam berdiskusi membuat siswa merasa 

senang dan mudah dalam menjawab lembar pertanyaan dari guru. Sedangkan 

media video pembelajaran memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan 

melihat dan mendengar materi pembelajaran yang memiliki perbedaan dimensi 

waktu dengan peserta didik. Media video pembelajaran memungkinkan kita dapat 

mencapai peristiwa langka dan sukar dicapai sehingga siswa dapat merasa lebih 

dekat, seolah-olah menyaksikan sendiri peristiwa yang memiliki perbedaan 

dimensi waktu tersebut dan tentu saja akan lebih meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi. 
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Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas. Pada dasarnya ada beragam 

penelitian yang dapat dilakukan oleh guru, namun penelitian yang mengutamakan 

kepentingan peserta didik demi memperoleh hasil belajar yang memuaskan adalah 

penelitian tindakan kelas. Sehingga dapat memacu pendidik/ guru dan peneliti lain 

untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Karena PTK ini merupakan upaya untuk perbaikan kualitas pendidikan. 

Implikasi paedogogis dari penelitian ini adalah sesuai peranan guru 

selain sebagai pendidik, yaitu antara lain sebagai korektor, inspirator, informator, 

organisator, motivator, inisiator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, 

mediator, supervisor dan evaluator. Dalam penelitian ini guru dituntut untuk 

mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan guru. Guru 

mengkondisikan kelas dengan baik dari awal pembelajaran hingga akhir 

pembelajaran. Keterampilan guru seperti ini dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran sehingga dapatmeningkatkan kualitas pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan kualitas pembelajaran 

IPS melalui model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media 

Video Pembelajaran pada siswa kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang, 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

observasi pada siklus I pertemuan pertama diperoleh data Keterampilan guru 

dalam mengajar memperoleh skor 23 yang tergolong dalam kriteria baik. 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan kedua diperoleh Keterampilan 

guru mendapat skor 27 termasuk dalam kategori baik. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus II pertemuan pertama diperoleh data Keterampilan guru 

memperoleh skor 30 termasuk dalam kategori sangat baik. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus II pertemuan kedua diperoleh data Keterampilan guru 

memperoleh skor 35 termasuk dalam kategori sangat baik. Keterampilan guru 

telah mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya mencapai 

kategori baik dengan skor antara 22,5 sampai 29,5. 

b. Aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran mengalami peningkatan. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi pada pelaksanaan tindakan siklus I 

pertemuan pertama diperoleh data aktivitas siswa mendapatkan skor rata- rata 
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21,8 dengan kategori cukup. Pada pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 

kedua diperoleh data aktivitas siswa dengan perolehan rata-rata skor 25,3 

termasuk kategori baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan 

pertama diperoleh data aktivitas siswa dengan rata-rata skor 28,6 termasuk 

dalam kategori baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan kedua 

diperoleh data aktivitas siswa dengan rata-rata skor 32 termasuk dalam 

kategori sangat baik. Hal ini telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 

aktivitas siswa sekurang-kurangnya mencapai kategori baik dengan skor 

antara 22,5 sampai 29,5. 

c. Hasil belajar yang diperoleh mengalami peningkatan.Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan data hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan pertama 

dengan nilai rata-rata 63,05 dan ketuntasan klasikal 54%. Pada pelaksaanaan 

tindakan siklus I pertemuan kedua diperoleh data dengan rata-rata 72,74 dan 

ketuntasan klasikal 74%. Pada pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan 

pertama hasil belajar siswa yang diperoleh dengan rata-rata 75,26 dan 

persentase ketuntasan klasikal 77%. Pada pelaksanaan tindakan siklus II 

pertemuan kedua hasil belajar siswa yang diperoleh dengan nilai rata-rata 

84,67 dan persentase ketuntasan klasikal 91%. Hasil belajar IPS siswa sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan 

klasikal mencapai 80% dengan KKM IPS di kelas VB SD Negeri Ngaliyan 

01 Semarang tahun ajaran 2012/2013 adalah 65. Pembelajaran IPS dengan 

model pembelajaran Numbered Heads Together dengan media video 
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pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswakelas VB SD 

Negeri Ngaliyan 01 Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

5.2. SARAN 

 Menurut hasil  kesimpulan di atas, maka disarankan: 

a. Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) dengan media Video Pembelajaran sebagai salah satu solusi untuk 

meningkatkan keterampilan guru. 

b. Guru hendaknya lebih menciptakan pembelajaran yang meningkatkan 

tanggung jawab siswa dalam pemerolehan informasi untuk dirinya sendiri dan 

untuk kelompoknya sehingga guru dapat lebih meminimalisir aktivitas siswa 

yang mengganggu selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

c. Pemerolehan hasil belajar siswa harus ditingkatkan dengan pembelajaran 

yang mengaktifkan siswa untuk menggali pengetahuan dari berbagai sumber, 

media yang inovatif termasuk melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-

hari siswa. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR 

KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR GURU 

 

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

Model Pembelajaran 

Numbered Heads Together 

(NHT) Dengan Media Video 

Pembelajaran 

Indikator Keterampilan dasar 

mengajar guru dalam Model 

Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) Dengan Media 

Video Pembelajaran 

1) Keterampilan 

membukadan 

menutup 

pembelajaran 

 

2) Keterampilan 

bertanya 

 

3) Keterampilan 

menjelaskan 

 

4) Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

 

5) Keterampilan 

memberi 

penguatan 

 

6) Keterampilan 

mengelola 

kelas 

1) Guru menggunakan 

media video 

pembelajaran 

2) Guru membagi siswa 

ke dalam beberapa 

kelompok. Tiap 

kelompok terdiri dari 5-

6 anak dan kepada 

setiap anggota 

kelompok diberi nomor 

antara 1 - 6 

(penomoran). 

3) Guru membagikan 

kertas yang berisi 

pertanyaan untuk 

dijawab siswa secara 

berkelompok(mengajuk

an pertanyaan). 

4) Siswa mengerjakan 

secara kelompok dan 

meyakinkan tiap 

anggota dalam 

1) Membuka pelajaran: 

mengucapkan salam, 

mengelola kelas, menyiapkan 

alat-alat pembelajaran, 

presensi (keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran). 

2) Menjelaskan materi pelajaran 

dan menampilkan media 

Video Pembelajaran 

(keterampilan menjelaskan 

dan keterampilan 

menggunakan variasi). 

3) Membimbing pembentukan 

kelompok diskusi 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, NHT: Guru 

membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok. Tiap 

kelompok terdiri dari 5-6 

anak dan kepada setiap 
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7) Keterampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

 

8) Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

kelompok mengetahui 

jawaban 

kelompok(berfikir 

bersama). 

5) Guru memanggil salah 

satu nomor dalam 

kelompok dan siswa 

yang merasa nomornya 

terpanggil 

mengacungkan jarinya 

dan menyampaikan 

hasil diskusinya, 

kemudian guru 

memanggil nomor 

dalam kelompok lain 

untuk menanggapi 

jawaban temannya. 

Demikianseterusnya 

(menjawab) 

6) Kelompok yang paling 

banyak menjawab 

pertanyaan dengan 

benar akan 

mendapatkan 

penghargaan dari guru. 

anggota kelompok diberi 

nomor antara 1 - 6 

(penomoran). 

4) Memberikan pertanyaan 

untuk didiskusikan dalam 

kelompok (Keterampilan 

bertanya, NHT: Guru 

membagikan kertas yang 

berisi beberapa pertanyaan 

untuk dikerjakan secara 

berkelompok(mengajukan 

pertanyaan). 

5) Membimbing diskusi 

kelompok (Keterampilan  

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, NHT: 

Siswa mengerjakan lembar 

kerja secara kelompok dan 

meyakinkan tiap anggota 

dalam kelompok mengetahui 

jawaban kelompok(berfikir 

bersama). 

6) Menggunakan variasi dalam 

interaksi dengan siswa 

(Keterampilan 

menggunakan variasi, 

NHT:Guru memanggil suatu 

nomor tertentu, siswa yang 

nomornya disebutkan 

menyampaikan hasil 

diskusinya, kemudian guru 
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memanggil nomor dalam 

anggota kelompok lain untuk 

menanggapi atas apa yang 

disampaikan temannya 

(menjawab). 

7) Memberikan penghargaan 

(Keterampilan memberi 

penguatan, NHT: Kelompok 

yang paling banyak 

menjawab pertanyaan dengan 

benar akan mendapatkan 

penghargaan dari guru). 

8) Ketepatan  mengelola waktu 

(Keterampilan mengelola 

kelas). 

9) Menutup pelajaran 

(Keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran). 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR 

AKTIVITAS SISWA 

Aktivitas Siswa 

Model Pembelajaran 

Numbered Heads Together 

(NHT) Dengan Media Video 

Pembelajaran 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Model Pembelajaran 

Numbered Heads Together 

(NHT) Dengan Media Video 

Pembelajaran 

1) Visual 

activities(aktivitas 

visual), yang 

termasuk 

didalamnya 

misalnya, 

membaca, 

memerhatikan 

gambar 

demonstrasi, 

percobaan, 

pekerjaan orang 

lain. 

2) Oral 

activities(aktivitas 

lisan), seperti 

menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya, 

memberi saran, 

mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

1) Guru menampilkan 

media video 

pembelajaran. 

2) Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa 

kelompok. Tiap 

kelompok terdiri dari 5-

6 anak dan kepada 

setiap anggota 

kelompok diberi nomor 

antara 1 – 6 

(penomoran). 

3) Guru membagikan 

kertas yang berisi 

pertanyaan untuk 

dijawab siswa secara 

berkelompok(mengajuk

an pertanyaan). 

4) Siswa mengerjakan 

secara kelompok dan 

meyakinkan tiap 

anggota dalam 

kelompok mengetahui 

1. Kesiapan dan semangat  

siswa mengikuti proses 

pembelajaran (Emotional 

activities). 

2. Memberi tanggapan 

apersepsi yang 

disampaikan guru (Mental 

activities). 

3. Memperhatikan informasi 

(media video 

pembelajaran) yang 

disampaikan guru 

(Listening activities,Visual 

activities). 

4. Ketertiban pada saat 

pembentukan kelompok 

dan penomoran (Emotional 

activities, NHT: Guru 

membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok. Tiap 

kelompok terdiri dari 5-6 

anak dan kepada setiap 

anggota kelompok diberi 
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wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3)   Listening 

activities(aktivitas 

mendengarkan), 

sebagai contoh 

mendengarkan 

uraian, 

percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato. 

4)   Writing 

activities(aktivitas 

menulis), seperti 

menulis cerita, 

karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5)   Mental 

activities(aktivitas 

mental), misalnya 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, 

melihat hubungan, 

mengambil 

keputusan. 

6) Emotional 

activities(aktivitas 

emosional), 

misalnya, 

jawaban 

kelompok(berfikir 

bersama). 

5) Guru memanggil salah 

satu nomor dalam 

kelompok dan siswa 

yang merasa nomornya 

terpanggil 

mengacungkan jarinya 

dan menyampaikan 

hasil diskusinya, 

kemudian guru 

memanggil nomor 

dalam kelompok lain 

untuk menanggapi 

jawaban temannya. 

Demikianseterusnya 

(menjawab) 

6) Kelompok yang paling 

banyak menjawab 

pertanyaan dengan 

benar akan 

mendapatkan 

penghargaan dari guru. 

nomor antara 1 - 6 

(penomoran). 

5. Mengerjakan lembar 

pertanyaan yang diberikan 

guru (Mental activities, 

Motor activities, Writing 

activitiesNHT: Guru 

membagikan kertas yang 

berisi beberapa pertanyaan 

untuk didiskusikan dalam 

kelompok (mengajukan 

pertanyaan). 

6. Kerjasama dalam 

kelompok. (Mental 

activities, visual activities, 

Writing activitiesNHT: 

Siswa mengerjakan tugas 

berupa pertanyaan dari 

guru secara kelompok dan 

meyakinkan tiap anggota 

dalam kelompok 

mengetahui jawaban 

kelompok(berfikir 

bersama). 

7. Melaporkan hasil diskusi 

kelompok. (Oral activities, 

emotional 

activities,listening 

activities) NHT: Guru 

memanggil suatu nomor 

tertentu, kemudian siswa 
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menaruh minat, 

merasa bosan, 

gembira, 

semangat, 

bergairah, berani, 

tenang, gugup. 

 

 

yang nomornya dipanggil 

mengacungkan tangannya 

dan menyampaikan hasil 

diskusinya,dan guru 

memanggil salah satu 

nomor anggota kelompok 

lain untuk 

menanggapi.(menjawab). 

8. Ketertiban siswa ketika 

mendapatkan penghargaan 

dari guru (Emotional 

activities), NHT: 

Kelompok yang paling 

banyak menjawab 

pertanyaan dengan benar 

akan mendapatkan 

penghargaan dari guru. 

9. Membuat kesimpulan 

diskusi/ pembelajaran 

bersama guru (Oral 

activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA 

Judul: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dengan Media Video Pembelajaran pada Siswa 

Kelas VB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

No. Variabel Indikator Sumber 

data 

Instrumen 

pengumpul 

data 

1 Keterampilan 

dasar 

mengajar 

guru kelas 

VB SD 

Negeri 

Ngaliyan 01 

Semarang 

dalam 

mengelola 

pembelajaran 

IPS melalui 

Model 

Pembelajaran 

Numbered 

Heads 

Together 

(NHT) dengan 

Media Video 

Pembelajaran. 

1) Membuka pelajaran: 

mengucapkan salam, 

mengelola kelas, menyiapkan 

alat-alat pembelajaran, 

presensi (keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran). 

2) Menjelaskan materi pelajaran 

dan menampilkan media 

Video Pembelajaran 

(keterampilan menjelaskan 

dan keterampilan 

menggunakan variasi). 

3) Membimbing pembentukan 

kelompok diskusi 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, 

NHT: Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok. 

Tiap kelompok terdiri dari 5-6 

anak dan kepada setiap 

anggota kelompok diberi 

nomor antara 1 - 

 Guru  

 Data 

dokumen 

 

 

 Lembar 

observasi 

 Alat 

dokumen

tasi 
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6(penomoran). 

4) Memberikan pertanyaan untuk 

didiskusikan dalam kelompok 

(Keterampilan bertanya, 

NHT: Guru membagikan 

kertas yang berisi beberapa 

pertanyaan untuk dikerjakan 

secara 

berkelompok(mengajukan 

pertanyaan). 

5) Membimbing diskusi 

kelompok (Keterampilan  

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, NHT: 

Siswa mengerjakan lembar 

kerja secara kelompok dan 

meyakinkan tiap anggota 

dalam kelompok mengetahui 

jawaban kelompok(berfikir 

bersama). 

6) Menggunakan variasi dalam 

interaksi dengan siswa 

(Keterampilan 

menggunakan variasi, 

NHT:Guru memanggil suatu 

nomor tertentu, siswa yang 

nomornya disebutkan 

menyampaikan hasil 

diskusinya, kemudian guru 

memanggil nomor dalam 

anggota kelompok lain untuk 
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menanggapi atas apa yang 

disampaikan 

temannya(menjawab). 

7) Memberikan penghargaan 

(Keterampilan memberi 

penguatan, NHT: Kelompok 

yang paling banyak menjawab 

pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan penghargaan 

dari guru). 

8) Ketepatan  mengelola waktu 

(Keterampilan mengelola 

kelas). 

9) Menutup pelajaran 

(Keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran).  

2 Aktivitas 

siswa kelas 

VB SD 

Negeri 

Ngaliyan 01 

Semarangpad

a 

pembelajaran 

IPS 

melaluiModel 

Pembelajaran 

Numbered 

Heads 

Together 

(NHT) dengan 

1. Kesiapan dan semangat  siswa 

mengikuti proses 

pembelajaran (Emotional 

activities). 

2. Memberi tanggapan apersepsi 

yang disampaikan guru 

(Mental activities). 

3. Memperhatikan informasi 

(media video pembelajaran) 

yang disampaikan guru 

(Listening activities,Visual 

activities) 

4. Ketertiban pada saat 

pembentukan kelompok dan 

penomoran (Emotional 

 Siswa  

 Data 

dokumen 

 Catatan 

lapangan 

 

 Lembar 

observasi 

 Alat 

dokumen

tasi 

(kamera) 
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Media Video 

Pembelajaran. 
activities, NHT: Guru 

membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok. Tiap 

kelompok terdiri dari 5-6 anak 

dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor antara 

1 - 6 (penomoran). 

5. Mengerjakan lembar 

pertanyaan yang diberikan 

guru (Mental activities, Motor 

activities, Writing activities 

NHT: Guru membagikan 

kertas yang berisi beberapa 

pertanyaan untuk didiskusikan 

dalam kelompok (mengajukan 

pertanyaan). 

6. Kerjasama dalam kelompok. 

(Mental activities, visual 

activities, Writing activities 

NHT: Siswa mengerjakan 

tugas berupa pertanyaan dari 

guru secara kelompok dan 

meyakinkan tiap anggota 

dalam kelompok mengetahui 

jawaban kelompok(berfikir 

bersama). 

7. Melaporkan hasil diskusi 

kelompok. (Oral activities, 

emotional activities,listening 

activities) NHT: Guru 

memanggil suatu nomor 
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tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya dipanggil 

mengacungkan tangannya dan 

menyampaikan hasil 

diskusinya,dan guru 

memanggil salah satu nomor 

anggota kelompok lain untuk 

menanggapi.(menjawab) 

8. Ketertiban siswa ketika 

mendapatkan penghargaan 

dari guru (Emotional 

activities), NHT: Kelompok 

yang paling banyak menjawab 

pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan penghargaan 

dari guru. 

9. Membuat kesimpulan diskusi/ 

pembelajaran bersama guru 

(Oral activities) 

3 Hasil belajar 

siswa kelas 

VB SD 

Negeri 

Ngaliyan 01 

Semarangpad

a 

pembelajaran 

IPS 

melaluiModel 

Pembelajaran 

Numbered 

1. Mengidentifikasi peranan 

BPUPKI dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

2. Menjelaskan hasil sidang 

BPUPKI. 

3. Mengidentifikasi peranan 

PPKI dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

4. Menjelaskan hasil sidang 

PPKI. 

5. Mengidentifikasi tokoh-tokoh 

persiapan kemerdekaan 

 Siswa  Tes 

tertulis 



221 
 

 
 

Heads 

Together(NHT

) dengan 

Media Video 

Pembelajaran. 

Indonesia. 

6. Menjelaskan peranan tokoh 

dalam persiapan kemerdekaan 

Indonesia. 

7. Mengidentifikasi perjuangan 

para pahlawan dalam 

mencapai kemerdekaan 

Indonesia. 

8. Menjelaskan cara 

menghormati jasa para 

pahlawan. 
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Lampiran Penelitian 

Siklus I 

Pertemuan 1 
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SILABUS 

Kelas   : V 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Intrumen 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Peranan 

BPUPKI 

dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

• Mengamati 

peranan BPUPKI 

dalam persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia melalui 

media video 

pembelajaran. 

• Melakukan tanya 

jawab mengenai 

1. Mengidentifik

asi peranan 

BPUPKI 

dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2. Menjelaskan 

hasil sidang 

BPUPKI. 

Tertulis  Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ketua Badan 
Penyelidik 
Usaha-usaha 
Kemerdekaan 
Indonesia 
(BPUPKI) 
adalah ... . 

a. Ichibangase 
c. Kumakici 
Harada 
b. Sukarno 
d. Radjiman 
Wedyodiningrat 
 

2 x 35 

menit 

1.IPS 
kelas V, 
Siti 
S.Halam
an 90-
91. 
 

2.IPS 
kelas 
V,Endan
g 
Susilani
ngsih. 
Halaman 
159-163. 
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peranan BPUPKI 

dalam persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

• Berdiskusi 

tentang peranan 

BPUPKI dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Isian 

 

 

Uraian 

• Kepanjangan 
dari BPUPKI 
adalah … 

• Sebutkan 3 
tokoh yang 
mengemukaka
n dasar Negara 
pada sidang 
pertama 
BPUPKI! 

 
3.Silabus 

KTSP 
kelas V 
SD 

4.Kurikulu
m 
standar 
isi 
 

5.Video 
Pembela
jaran 

 

 



225 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : V / 2 

Hari/ Tanggal  : Kamis / 7 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (2 X 35 menit) 

  

II. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

III. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

IV. Indikator 

1. Mengidentifikasi peranan BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Menjelaskan hasil sidang BPUPKI. 

 

V. Tujuan Pembelajaran 

1. Melaluipengamatan video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi 

peranan BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesiadengan 

benar. 

2. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

hasil sidang BPUPKI dengan benar. 

Karakter yang Diharapkan : 

o Kerjasama 

o Partisipasi 

o Tekun 
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o Tanggungjawab 

o Peduli 

 

VI. Materi Pembelajaran 

Peranan BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

 

VII. Metode dan ModelPembelajaran 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi 

Model  : Numbered Heads Together (NHT) 

 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan presensi. 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyanyikan lagu  

Garuda Pancasila 

Garuda Pancasila, akulah pendukungmu 

Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu 

Pancasila dasar Negara, rakyat adil makmur sentosa 

Pribadi bangsaku 

Ayo maju, maju 3x 

c. Apersepsi 

Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya Jawab. Guru 

bertanya, “Apakah dasar Negara Indonesia?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan 

pembelajaran secara singkat. 

 

b. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

- Guru menampilkan media video pembelajaran tentang 

BPUPKI. 
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- Siswa memperhatikan video pembelajaran tentang BPUPKI 

yang ditampilkan guru 

- Guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan isi dari video 

pembelajaran tentang BPUPKI 

 

c) Elaborasi 

‐ Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap 

kelompok terdiri dari 3-5 anak dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 - 5. 

‐ Guru membagikan Lembar Kerja tentang persiapan 

kemerdekaan oleh BPUPKI untuk dikerjakan siswa secara 

berkelompok. 

‐ Siswa mengerjakan secara kelompok dan meyakinkan tiap 

anggota dalam kelompok mengetahui jawaban kelompok. 

 

d) Konfirmasi 

‐ Guru memanggil salah satu nomor dalam kelompok dan siswa 

yang merasa nomornya terpanggil mengacungkan jarinya dan 

menyampaikan hasil diskusinya, kemudian guru memanggil 

nomor dalam kelompok lain untuk menanggapi jawaban 

temannya. Demikianseterusnya. 

‐ Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. 

‐ Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan 

benar akan mendapatkan penghargaan dari guru. 

 

3.    Kegiatan Penutup (20 menit) 

- Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

- Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. 

- Guru memberi penguatan dan motivasi. 

- Guru memberikan umpan balik 
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- Guru menyampaikan refleksi. 

- Guru memberikan tindak lanjut. 

- Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan 

selanjutnya. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

- Media pembelajaran  

Video pembelajaran 

- Sumber belajar siswa 

1. IPS kelas V, Siti S.Halaman 90-91. 

2. IPSkelas V,Endang Susilaningsih. Halaman 159-163. 

3. Silabus KTSP kelas V SD 

4. Kurikulum standar isi 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes Awal  : - 

b. Tes Proses  : Lembar Kerja Siswa 

c. Tes Akhir  : Soal Evaluasi 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan  : Apersepsi dan Tanya jawab 

b. Tertulis  : Soal Uraian 

3. Bentuk  Tes  : Uraian 

4. Alat 

a. Soal-soal tes : Terlampir 

b. Kunci Jawaban : Terlampir 

c. Lembar Penilaian : Terlampir 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 7 Februari 2

229

2013 
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Materi Pembelajaran 

 Menjelang akhir PD II, Jepang mengalami banyak kekalahan. 

JatuhnyaPulau Saipan ke tangan sekutu menyebabkan posisi Jepangsemakin 

terancam, karena di berbagaiwilayah peperangan Jepang selalumenemui 

kekalahan. Dalam keadaan yang semakin terdesak Perdana Menteri Jepang, 

Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa 

Indonesia akan dimerdekakan kelak. Dengan janji ini Jepang berharap, tentara 

Sekutu akan disambut rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Secara 

resmi persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia PersiapanKemerdekaan Indonesia 

(PPKI). 

a. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Militer Jepang di Jawa, 

Kumakici Harada, mengumumkan rencana pembentukan Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Coosakai. BPUPKI 

dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk 

mendirikan negara Indonesia merdeka. 

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan 

denganulang tahun kaisar Jepang. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat 

ditunjukmenjadi ketua didampingi dua orang ketua muda, yaitu R.P 

Suroso dan Ichibangase. Tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara 

pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di 

gedung Chuo Sangiin (Gedung Pancasila sekarang). 

Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang resmi, 

yaitu: 

1. Sidang resmi pertama 

Sidang resmi pertama berlangsung dari 28 Mei sampai 1 Juni 1945. 

Pada masa sidang resmi pertama ini, dibahas dasar negara. Selama 

sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal28 Mei sampai 
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dengan 1 Juni 1945 ada tiga tokoh yang menawarkan konsepdasar 

negara, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan 

Ir.Sukarno. 

a. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. M. Yamin menawarkan lima asas 

dasar 

Negara  Republik Indonesia sebagai berikut: 

1) Peri Kebangsaan. 

2) Peri Kemanusiaan. 

3) Peri Ketuhanan. 

4) Peri Kerakyatan. 

5) Kesejahteraan yang berkebudayaan. 

b. Dua hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. 

Supomo,mengajukan dasar-dasar negara sebagai berikut: 

1) Persatuan. 

2) Kekeluargaan. 

3) Keseimbangan lahir dan batin. 

4) Musyawarah. 

5) Keadilan rakyat. 

c. Ir. Sukarno mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat 

BPUPKItanggal 1 Juni 1945. Selain  mengusulkan konsep dasar 

negara, BungKarno juga mengusulkan nama bagi dasar negara 

yaitu Pancasila.Berikut ini lima dasar yang diusulkan oleh Bung 

Karno. 

1) Kebangsaan Indonesia. 

2) Internasionalisme atau perikemanusiaan. 

3) Mufakat atau demokrasi. 

4) Kesejahteraan sosial. 

5) Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Setelah sidang pada tanggal 1 Juni 1945 itu, BPUPKI memasuki 

masajeda. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI mengadakan 
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pertemuan.Pertemuanitu menampung suara-suara dan usul-usul lisan dari 

anggota BPUPKI.Dalam pertemuan itu juga dibentuk Panitia baru yang 

beranggotasembilan orang. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia 

Sembilan. AnggotaPanitia Sembilan terdiri dari Ir. Sukarno, Drs. Moh. 

Hatta, Mr. M. Yamin,Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, Abdulkadir 

Muzakir, Wahid Hasyim,H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. 

Mereka menghasilkan suaturumusan pembukaan UUD yang 

menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia 

Merdeka. Rumusan itu disepakati dan ditandatangani bersama oleh 

anggota Panitia Sembilan. Rumusan Panitia Sembilan itu kemudian diberi 

nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.Rumusan dasar negara dalam 

Piagam Jakarta itu berbunyi: 

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya. 

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3) Persatuan Indonesia. 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan. 

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Sidang resmi kedua 

Sidang resmi kedua berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945. Pada 

kesempatanitu, dibahas rencana UUD, termasuk pembukaan 

(preambule) oleh PanitiaPerancang Undang-Undang Dasar yang 

diketuai oleh Ir. Sukarno. Dalamrapat tanggal 11 Juli 1945, Panitia 

Perancang Undang-Undang Dasar menyetujui isi preambule yang 

diambil dari Piagam Jakarta. Panitia ini kemudian membentuk “Panitia 

Kecil Perancang Undang Undang Dasar” yangdiketuai oleh Prof. Dr. 

Mr. Supomo dan akhirnya menghasilkan Rancangan Undang-undang 

Dasar. 
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Media Pembelajaran 
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Lembar Kerja Siswa 

Pasangkanlah kategori kalimat pada kolom A ke kolom B! 

A 29 April 1945 28 Mei 1945 
31 Mei 1945 1 Juni 1945 22 Juni 1945 
11 Juli 1945 29 Mei 1945 10-17 Juli 1945 

7 September 1944 1 Maret 1945  
 

B BPUPKI resmi dibentuk 
Pelantikan BPUPKI dan 

pembukaan sidang 
pertama 

Prof. Dr. Mr. Supomo 
mengusulkan 5 dasar 

negara 

Ir. Sukarno mengusulkan 
5 dasar Negara 

Membentuk Panitia 
Sembilan 

Menyetujui pembukaan 
UUD diambil dari piegam 

Jakarta 

Mr. Mohammad Yamin 
mengusulkan 5 dasar 

Negara 

Sidang resmi kedua 
BPUPKI 

Jepang mengumumkan 
bahwa Indonesia akan 

dimerdekakan 

Jepang mengumumkan 
rencana pembentukan 

BPUPKI 
 

 

Lengkapilah tabel berikut ini dengan benar! 

Sidang BPUPKI Tanggal  Hasil  
Sidang pertama   

 
 
 

Sidang kedua   
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

A  B  

7 September 1944 
Jepang mengumumkan bahwa 
Indonesia akan dimerdekakan 

1 Maret 1945 
Jepang mengumumkan rencana 

pembentukan BPUPKI 
29 April 1945 BPUPKI resmi dibentuk 

28 Mei 1945 
Pelantikan BPUPKI dan pembukaan 

sidang pertama 

31 Mei 1945 
Prof. Dr. Mr. Supomo mengusulkan 5 

dasar negara 
1 Juni 1945 Ir. Sukarno mengusulkan 5 dasar 

Negara 
22 Juni 1945 Membentuk Panitia Sembilan 

11 Juli 1945 
Menyetujui pembukaan UUD diambil 

dari piegam Jakarta 
29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yamin mengusulkan 5 

dasar Negara 
10-17 Juli 1945 Sidang resmi kedua BPUPKI 

 

Sidang BPUPKI Tanggal  Hasil  
Sidang pertama 28 – 1 Juni 1945 - Usulan dasar negara 

- Piagam Jakarta 
 

Sidang kedua 10 – 17 Juli 1945 - Menyetujui pembukaan 
UUD diambil dari piagam 
Jakarta 
- Rancangan undang-
undang dasar 
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Penilaian Karakter Siswa 

N
o Nama 

Indikator 
Skor Nilai Kerja

sama 
Partis
ipasi Tekun Tanggung 

jawab Peduli 

1 Pandom L 2 2 2 2 1 9 45 

2 Dwi H 2 1 1 1 2 7 35 

3 Alya N 3 2 3 3 3 14 70 

4 Amos A 3 3 3 3 3 15 75 

5 Annisa N 3 2 2 2 2 11 55 

6 Aqsa P 3 3 3 2 2 13 65 

7 Arya D 3 2 2 2 2 11 55 

8 A Rizky 2 1 2 1 1 7 35 

9 Axxantxar  2 3 2 1 2 10 50 

10 Azra S 3 2 2 3 2 12 60 

11 Bagas H 3 2 2 1 1 9 45 

12 D M Dwi 2 2 2 2 2 10 50 

13 Emanuel 2 2 2 2 1 9 45 

14 Faiq I 3 4 3 4 3 17 85 

15 Fahrani 3 3 3 3 2 14 70 

16 Gustina 2 2 2 2 2 10 50 

17 Kelvin E  2 2 2 2 2 10 50 

18 Khoirun  3 3 3 3 2 14 70 

19 Marsvito  3 3 3 3 3 15 75 

20 M Hafidz  3 3 3 4 3 16 80 

21 M Igo  2 3 3 2 3 13 65 

22 MKhoirul 3 3 3 3 3 15 75 

23 Nauraha 3 3 2 2 2 12 60 

24 Nis Aura 3 2 2 2 2 11 55 

25 Reska  2 2 2 2 2 10 50 

26 Rizal 2 2 1 1 2 8 40 

27 Salwa K 2 2 2 2 2 10 50 
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28 Sanisha 2 3 3 3 3 14 70 

29 Sita J 3 3 3 3 3 15 75 

30 Viona R  3 2 2 2 2 11 55 

31 Yuristya  3 3 3 4 3 16 80 

32 Azzahra 4 3 3 4 3 17 85 

33 Kesya A 2 2 2 2 2 10 50 

34 Maddava  3 2 3 3 2 13 65 

35 Adam 3 2 3 3 2 13 65 
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KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : V/ 2 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 

 

Materi Pokok/ 

Materi 

Pembelajaran 

 

Indikator 

Pencapaian 

 

Aspek 

Penilaian 
No. 

Soal 

 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

 

Bentuk 

Instrumen 

 

2.2 Menghargai jasa 

dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Peranan 

BPUPKI 

dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

1. Mengidentifikasi 

peranan BPUPKI 

dalam persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Menjelaskan hasil 

sidang BPUPKI. 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

Tes tertulis 

PG 

Isian 

 

 

 

PG 

Isian 

Uraian 

1-3 

1-4 

 

 

 

4-5 

5 

1-3 

Terlampir 
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Lembar Evaluasi 

I Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan menyilang huruf a, 

b, c, atau d! 

1. Kemerdekaan Indonesia sudah dipersiapkan sejak ... . 

a. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan Sekutu 

b. Jepang masuk Indonesia 

c. Inggris menduduki Indonesia 

d. Jauh hari sebelum kesempatan memproklamasikan kemerdekaantiba 

 

2. Tujuan Perdana Menteri Koiso mengumumkan Indonesia akan diberi 

kemerdekaan di kemudian hari adalah ... . 

a. agar rakyat Indonesia bahagia 

b. agar tentara Sekutu tidak disambut sebagai pembebas tetapipenyerbu 

c. agar para tokoh mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden 

d. agar rakyat berterimakasih pada Jepang 

 

3. Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

adalah ... . 

a. Ichibangase c. Kumakici Harada 

b. Sukarno d. Radjiman Wedyodiningrat 

 

4. Berikut ini tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara adalah ... . 

a. Muhammad Yamin c. Ahmad Subarjo 

b. Mohammad Hatta d. Wachid Hasyim 

 

5. Nama “Pancasila” untuk dasar negara diusulkan oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo  c. Mr. Muhammad Yamin 

b. Ir. Sukarno   d. Prof. Dr. Mr. Supomo 

II Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 
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1. Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh Pemerintah Militer Jepang di 

Jawa pada tanggal ... . 

2. Kepanjangan dari BPUPKI adalah … 

3. Tugas BPUPKI adalah ... .  

4. Upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama 

BPUPKI diadakan di gedung…. 

5. Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari .... 

III Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan 3 tokoh yang mengemukakan dasar Negara pada sidang pertama 

BPUPKI! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

2. Sebutkan 9 tokoh yang termasuk dalam panitia sembilan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

3. Sebutkan hasil dari sidang kedua BPUPKI! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 
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Kunci Jawaban 

I 

1. A 

2. B 

3. D 

4. A 

5. B 

II 

1. 29 April 1945 

2. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 

3. Mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara 

Indonesia merdeka. 

4. Chuo Sangiin 

5. Panitia Sembilan 

III 

1. Mr. M. Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, Ir. Sukarno 

2. Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. M. Yamin,Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. 

A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wahid Hasyim,H. Agus Salim, dan 

Abikusno Cokrosuyoso. 

3. Hasil sidang kedua: 

• Menyetujui pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta 

• Rancangan Undang-undang Dasar 

 

Skor maksimum 

I Benar x 1 =   5 

II Benar x 2 = 10 

III Benar x 3 = 15  + 

Skor maksimal    = 30 

Nilai =  x 100 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama Guru  : Angelia Puspita Sari 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : VB/ 2 

Hari/tanggal  : Kamis, 7 Februari 2013 

Petunjuk   : 

1) Bacalah dengan cermat 9 indikator Keterampilan dasar mengajar guru. 

2) Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3) Nilai untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

Nilai 1 jika satu  deskriptor yang tampak 

Nilai 2 jika dua deskriptor yang tampak 

Nilai 3 jika tiga deskriptor yang tampak 

Nilai 4 jika semua deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor 

Tampak

(√) 
Nilai 

Skor 
1 2 3 4 

1. Membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran). 

a. Guru mengucapkan 

salam 

b. Guru menyampaikan 

apersepsi. 

c. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

d. Guru mengkondisikan 

kelas. 

√ 

 

√ 

 

√ 

  √  3 

2. Menjelaskan 

materi pelajaran 

dan menampilkan 

media video 

a. Materi pada media 

video pembelajaran 

sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran. 

√ 

 

 

 

 √   2 
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pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

menggunakan 

variasi). 

b. Materi ajar memiliki 

keseimbangan antara 

keluasan dan 

kedalaman materi 

dengan waktu yang 

tersedia. 

c. Memberikan penekanan 

pada hal-hal yang 

penting. 

d. Mengaitkan materi 

dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

√ 

3. Membimbing 

pembentukan 

kelompok diskusi 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil, NHT: Guru 

membagi siswa 

ke dalam 

beberapa 

kelompok. Tiap 

kelompok terdiri 

dari 5-6 anak dan 

kepada setiap 

anggota 

kelompok diberi 

nomor antara 1 

sampai 6 

(penomoran)). 

a. Guru membimbing 

dalam pembagian 

kelompok dengan 

beranggotakan 5-6 

anak. 

b. Guru mengatur tempat 

duduk siswa. 

c. Guru memberikan 

nomor kepala pada tiap 

anggota kelompok. 

d. Guru mengkondisikan 

siswa dalam kelompok 

supaya tertib. 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

  √  3 
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4. Memberikan 

pertanyaan untuk 

didiskusikan 

dalam kelompok 

(Keterampilan 

bertanya, NHT: 

Guru 

membagikan 

lembar kerja yang 

berisi beberapa 

pertanyaan untuk 

didiskusikan 

secara 

kelompok(menga

jukan 

pertanyaan)). 

a. Menyampaikan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat. 

b. Pertanyaan difokuskan 

pada suatu masalah atau 

tugas tertentu. 

c. Memberikan arahan 

pada siswa untuk 

menjawab agar tidak 

melenceng dari materi. 

d. Memberikan waktu 

berpikir. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  √  3 

5. Membimbing 

diskusi kelompok 

(Keterampilan  

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan, 

NHT: Siswa 

mengerjakan 

pertanyaan dari 

guru  secara 

kelompok dan 

meyakinkan tiap 

anggota dalam 

a. Memotivasi siswa 

untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya. 

b. Memberi bantuan pada 

siswa yang kurang 

paham. 

c. Memberi kesempatan 

siswa untuk 

menyampaikan 

pendapatnya. 

d. Menghargai pendapat 

siswa 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  √  3 
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kelompok 

mengetahui 

jawaban 

kelompok(berfiki

r bersama)). 

6. Menggunakan 

variasi dalam 

interaksi dengan 

siswa 

(Keterampilan 

menggunakan 

variasi, 

NHT:Guru 

memanggil suatu 

nomor tertentu, 

kemudian siswa 

yang nomornya 

dipanggil 

mengacungkan 

tangannya dan 

menyampaikan 

hasil diskusinya 

dan guru 

menunjuk nomor 

anggota 

kelompok lain 

untuk 

menanggapi 

pendapat dari 

temannya 

a. Menggunakan variasi 

suara dan mimik. 

b. Menggunakan variasi 

gerakan tubuh. 

c. Menggunakan variasi 

pergantian posisi dalam 

kelas. 

d. Menggunakan variasi 

pemusatan perhatian. 

√ 

 

 

 

 

√ 

 √   2 
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(menjawab)). 

7. Memberikan 

penghargaan 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan, NHT: 

Kelompok yang 

paling banyak 

menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

akan 

mendapatkan 

penghargaan dari 

guru). 

a. Memotivasi siswa yang 

kurang aktif. 

b. Berlaku adil dalam 

memberikan 

penghargaan pada 

kelompok. 

c. Penghargaan bersifat 

mendidik. 

d. Menggunakan 

penguatan verbal/ 

gestural/ dengan cara 

mendekati/ memberikan 

kegiatan yang 

menyenangkan/ berupa 

tanda atau benda. 

 

 
√ 

 

 

 

 

√ 

 √   2 

8. Ketepatan  

mengelola waktu 

(Keterampilan 

mengelola kelas). 

a. Tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

b. Terlaksananya evaluasi. 

c. Pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan. 

d. Tidak ada waktu yang 

tidak terpakai. 

√ 

 

√ 

 

√ 

  √  3 

9. Menutup 

pelajaran 

(Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran). 

a. Memberikan umpan 

balik pertanyaan pada 

siswa. 

b. Membimbing siswa 

mengurutkan kegiatan 

yang telah dilakukan 

 

 

 
√ 

 

 

 √   2 



 

J

S

S

n

 

L

 

 

j

 

Jumlah s

Jumlah skor

Skor maksim

Skor minima

n = (36 - 9) +

  = 28 

Letak Q1 = 

    = 

    = 

jadi nilai Q1

Kriteria ketu

29,5  ≤ sko

22,5 ≤ skor

15,5 ≤ skor

9 ≤ skor <

skor 

r = 23 ka

mal :  

al  :  

+ 1 

 (n + 2) 

 (28 + 2) 

7,5 

1 adalah 15,5

untasan 

or ≤  36 

r < 29,5 

r < 22,5 

< 15,5 

selama

c. Menar

dari m

d. Memb

lanjut 

berupa

ataupu

untuk 

materi

diajark

ategori = Ba

36 

  9 

5 

Letak Q

 

 

jadi nila

Kategor

Sangat ba

Baik

Cukup

Kurang

a pembelajar

rik kesimpul
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Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

Jml Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pandom Luthfi R F 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 C 

2 Dwi Hartanto 2 1 1 1 2 2 2 2 1 14 K 

3 Alya Nuril Aida 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 B 

4 Amos Alvianto P 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 B 

5 Annisa Nurisandi 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 C 

6 Aqsa Pradipta 3 3 3 2 2 3 2 3 2 23 B 

7 Arya Dewa K 3 2 2 2 2 2 1 3 2 19 C 

8 A Rizky A 2 1 2 1 1 2 2 2 2 15 K 

9 Axxantxar Dyaserich C 2 3 2 1 2 3 3 2 3 21 C 

10 Azra Salma Shabira 3 2 2 3 2 2 2 3 2 21 C 

11 Bagas Hary Sulistyo 2 2 2 1 1 2 1 2 2 15 K 

12 D M Dwisetya Adjesni 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 C 

13 Emanuel Dewan Dito A P 2 2 2 2 1 2 3 2 2 18 C 

14 Faiq Ikbaar Muzakkii 3 4 3 4 3 4 3 3 4 31 SB 

15 Fahrani Sulistia 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 B 

16 Gustina ASL 2 2 2 2 2 3 1 2 2 18 C 

17 Kelvin E S 2 2 2 2 2 2 1 3 2 18 C 

18 Khoirun Nisa 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 B 

19 Marsvito Dian Setya N 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 B 

20 M Hafidz N R 3 3 3 4 3 4 3 2 4 29 B 

21 M Igo Alfalasani 2 3 3 2 3 3 2 2 2 22 C 

22 M Khoirul Anwar 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 B 

23 Nauraha Hafizah Salma 3 3 2 2 2 2 2 3 2 21 C 

24 Nis Aura Sadida Firil 3 2 2 2 2 3 2 3 2 21 C 

25 Reska Dwi Oktaviani 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 C 
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26 Rizal 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 C 

27 Salwa Khamila C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 C 

28 Sanisha Fajar C 2 3 3 3 3 3 3 2 3 25 B 

29 Sita Julisya I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

30 Viona Regina P  3 2 2 2 2 3 2 3 2 21 C 

31 Yuristya Nadia H 3 3 3 4 3 4 2 3 3 28 B 

32 Azzahra Amroul K 4 3 3 4 3 2 3 4 3 29 B 

33 Kesya Ameria P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 C 

34 Maddava T A S 3 2 3 3 2 2 1 3 2 21 C 

35 Adam Adhira N 3 2 3 3 2 2 1 3 3 22 C 

Jumlah skor yang diperoleh 763 

Rata-rata skor total 21.8 

Kategori Cukup 

 
 Semarang, 7 Februari 2013 

Observer, 
 
 
 
 
 

Verlin Chryce Bradlay 
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Perolehan Nilai  
Siklus I Pertemuan Pertama 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Siklus I 
Pertemuan 1 

Keterangan 

1 Pandom Luthfi Rusyda F 40 Tidak Tuntas 

2 Dwi Hartanto 77 Tuntas 

3 Alya Nuril Aida 77 Tuntas 

4 Amos Alvianto P 65 Tuntas 

5 Annisa Nurisandi 70 Tuntas 

6 Aqsa Pradipta 70 Tuntas 

7 Arya Dewa K 65 Tuntas 

8 A Rizky A 70 Tuntas 

9 Axxantxar Dyaserich C 53 Tidak Tuntas 

10 Azra Salma Shabira 53 Tidak Tuntas 

11 Bagas Hary Sulistyo 60 Tidak Tuntas 

12 D M Dwisetya Adjesni 57 Tidak Tuntas 

13 Emanuel Dewan Dito A P 57 Tidak Tuntas 

14 Faiq Ikbaar Muzakkii 93 Tuntas 

15 Farhani Sulistia 60 Tidak Tuntas 

16 Gustina Aruming Sekar Lati 65 Tuntas 

17 Kelvin E S 37 Tidak Tuntas 

18 Khoirun Nisa 67 Tuntas 

19 Marsvito Dian Setya N 67 Tuntas 

20 M Hafidz N R 80 Tuntas 

21 M Igo Alfalasani 73 Tuntas 

22 M Khoirul Anwar 80 Tuntas 

23 Nauraha Hafizah Salma 57 Tidak Tuntas 

24 Nis Aura Sadida Firil 77 Tuntas 

25 Reska Dwi Oktaviani 37 Tidak Tuntas 



251 
 

 

26 Rizal 57 Tidak Tuntas 

27 Salwa Khamila C 57 Tidak Tuntas 

28 Sanisha Fajar C 40 Tidak Tuntas 

29 Sita Julisya I 73 Tuntas 

30 Viona Regina P  70 Tuntas 

31 Yuristya Nadia Hanisadewi 80 Tuntas 

32 Azzahra Amroul Kharisma 73 Tuntas 

33 Kesya Ameria P 40 Tidak Tuntas 

34 Maddava T A S 63 Tidak Tuntas 

35 Adam Adhira N 47 Tidak Tuntas 

  Rata- rata 63,05  
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CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER 

(NHT) DENGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama SD  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VB/2 

Hari/Tanggal  : Kamis, 7 Februari 2013 

 

Sebelum bel masuk berbunyi guru telah memasuki kelas dan 

menyiapkan keperluan mengajar. Guru memasang LCD, layar, laptop dan speaker 

pada tempat yang tidak mengganggu siswa dalam belajar. Guru mempersiapkan 

lembar kerja siswa dan lembar evaluasi pada tempat yang mudah dijangkau. 

Setelah bel berbunyi, siswa segera memasuki kelas lalu duduk di 

tempatnya masing-masing dengan rapi. Guru mengucapkan salam menanyakan 

kabar siswa dan melakukan presensi. Setelah melakukan presensi guru 

memberikan motivasi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “Garuda 

Pancasila disertai tepuk tangan. Siswa terlihat antusias dengan lagu yang 

dinyanyikan, kemudian guru membimbing siswa dengan ikut bernyanyi dan 

berkeliling. 

Setelah menyanyikan lagu bersama-sama guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya kepada siswa, “Anak-anak, tahukah kalian sejarah tercetusnya 

Pancasila?”. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, uraian materi 

dan kegiatan pembelajaran secara singkat. Kemudian guru meminta siswa untuk 

memperhatikan video pembelajaran yang telah disiapkan guru. Semua siswa telah 

memperhatikan video pembelajaran dengan baik, namun saat guru memberikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan video hanya ada 2 siswa yang aktif menjawab. 

Siswa yang lain sibuk mencari jawaban dari pertanyaan guru dengan bertanya 

kepada teman lain atau membuka buku. 
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Kegiatan selanjutnya yaitu pembentukan kelompok. Pada saat 

pembegian kelompok secara acak, ada beberapa siswa yang merasa tidak cocok 

dengan kelompoknya, banyak siswa yang masih gaduh saat mencari tempat duduk 

kelompok. Kerjasama siswa dalam kelompok masih kurang, banyak siswa yang 

hanya pasif dalam berdiskusi. Pada saat penyajian hasil diskusi kelompok, banyak 

siswa yang merasa kaget saat ditunjuk secara acak sehingga menyampaikan 

jawaban dengan terbata-bata dan tidak lantang. Siswa juga belum mampu 

memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. 

Setelah pembahasan hasil diskusi kelompok guru mengkonfirmasikan 

hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban yang benar dan 

menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang kurang tepat.  

Kegiatan penutup dilakukan meliputi penyimpulan materi, kegiatan 

evaluasi, dan pemberian tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan materi yang 

dilakukan adalah dengan pemberian berbagai pertanyaan mengenai persiapan 

kemerdekaan oleh BPUPKI. Namun belum semua siswa  dapat menarik 

kesimpulan dari jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Evaluasi 

dilakukan dengan soal evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak 5, isian 

sebanyak 5 dan uraian sebanyak 3 soal. 

 

 Semarang, 7 Februari 2013 
Pengamat 

 
 
 
 

Verlin Chryce Bradlay 
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Lampiran Penelitian 

Siklus I 

Pertemuan 2 
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SILABUS 

Kelas   : V 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Intrumen 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Peranan PPKI 

dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

• Mengamati 

peranan PPKI 

dalam persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia melalui 

media video 

pembelajaran. 

• Melakukan tanya 

jawab mengenai 

1. Mengidentifik

asi peranan 

PPKI dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2. Menjelaskan 

hasil sidang 

PPKI. 

Tertulis  Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ketua Panitia 
Persiapan 
Kemerdekaan 
Indonesia 
(PPKI) adalah 
... . 
a. Sukarno 
c. Drs. 
Mohammad 
Hatta 
b. Ahmad 
Subarjo  
d. Radjiman 
 

2 x 35 

menit 

1.IPS 
kelas 
V,BSE 
Siti.S 
halaman 
91. 
 

2.IPS 
kelas 
V,Endan
g 
Susilani
ngsih. 
Halaman 
161-165. 
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peranan PPKI 

dalam persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

• Berdiskusi 

tentang peranan 

PPKI dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Isian 

 

 

Uraian 

• Wakil ketua 
PPKI ialah .... 

 
 
• Sebutkan 

kapan dan apa 
saja hasil 
sidang pertama 
PPKI! 

 
3.Silabus 

KTSP 
kelas 
 

4.Kurikulu
m 
standar 
isi 
 

5.Video 
Pembela
jaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : V / 2 

Hari/ Tanggal  : Jumat / 8 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (2 X 35 menit) 

  

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

III. Indikator 

1. Mengidentifikasi peranan PPKI dalam persiapan kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Menjelaskan hasil sidang PPKI. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat 

mengidentifikasi peranan PPKI dalam persiapan kemerdekaan 

Indonesia dengan benar. 

2. Melalui pengamatanvideo pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

hasil sidang PPKI dengan benar. 

Karakter yang Diharapkan : 

o Kerjasama 

o Partisipasi 

o Tekun 
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o Tanggungjawab 

o Peduli 

 

V. Materi Pembelajaran 

Peranan PPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. 

 

VI. Metode dan ModelPembelajaran 

Metode : Ceramah, tanya Jawab, diskusi, permainan 

Model  : Numbered Heads Together (NHT) 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan presensi. 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyanyikan lagu. 

Sorak-sorak Bergembira 

Sorak-sorak bergembira, bergembira semua 

Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka 

Indonesia merdeka, republik Indonesia 

Itulah hak milik kita untuk slama-lamanya. 

c. Apersepsi 

Guru melakukan apersepsi dengan kegiatan tanya jawab. Guru 

bertanya, “Apakah anak-anak tahu seperti apa perjuangan para 

pahlawan sebelum mencapai kemerdekaan?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan 

pembelajaran secara singkat. 

 

b. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

- Guru menampilkan media video pembelajaran tentang PPKI. 
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- Tanya jawab tentang isi dalam video tentang PPKI yang telah 

di tonton. 

- Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai peranan PPKI 

dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. 

 

b. Elaborasi 

‐ Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap 

kelompok terdiri dari 3-5 anak dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 - 5. 

‐ Guru membagikan Lembar Kerja untuk dikerjakan siswa secara 

berkelompok. 

‐ Siswa mengerjakan secara kelompok dan meyakinkan tiap 

anggota dalam kelompok mengetahui jawaban kelompok. 

 

c. Konfirmasi 

‐ Guru memanggil salah satu nomor dalam kelompok dan siswa 

yang merasa nomornya terpanggil mengacungkan jarinya dan 

menyampaikan hasil diskusinya, kemudian guru memanggil 

nomor dalam kelompok lain untuk menanggapi jawaban 

temannya. Demikianseterusnya. 

‐ Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. 

‐ Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan 

benar akan mendapatkan penghargaan dari guru. 

 

3.    Kegiatan Penutup (20 menit) 

- Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

- Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. 

- Guru memberi penguatan dan motivasi. 

- Guru memberikan umpan balik 

- Guru menyampaikan refleksi. 
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- Guru memberikan tindak lanjut. 

- Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan 

selanjutnya. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

- Media pembelajaran  

Video pembelajaran 

 

- Sumber belajar siswa 

1. IPS kelas V,BSE Siti.S halaman 91. 

2. IPS kelas V,Endang Susilaningsih. Halaman 161-165. 

3. Silabus KTSP kelas V SD 

4. Kurikulum standar isi 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes Awal  : - 

b. Tes Proses  : Lembar Kerja Siswa 

c. Tes Akhir  : Soal Evaluasi 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan  : Apersepsi dan Tanya jawab 

b. Tertulis  : Soal Uraian 

3. Bentuk  Tes  : Uraian 

4. Alat 

a. Soal-soal tes : Terlampir 

b. Kunci Jawaban : Terlampir 

c. Lembar Penilaian : Terlampir 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 8 Februari 2

261

2013 
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Materi Pembelajaran 

 

Persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945 

dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas 

mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi 

negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 21 orang. Adapun yang ditunjuk 

sebagai ketua adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil ketuanya Drs. Moh Hatta. 

Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian, anggota PPKI 

ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu Wiranatakusumah, Ki Hajar 

Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan 

Ahmad Subarjo. 

Ketika PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka 

semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad 

dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Golongan muda menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tidak atas nama 

PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Sampai akhirnya tercapailah 

proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta 

pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, seorang opsir angkatan laut Jepang 

menemui Drs. Mohammad Hatta. Opsir itu menyampaikan keberatan dari tokoh-

tokoh rakyat Indonesia bagian Timur atas kata-kata “Ketuhanan, dengan 

kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dalam Piagam 

Jakarta. Sebelum rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta dan Ir. 

Sukarno meminta empat tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid 

Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hassan untuk 

membicarakan hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari perdebatan 

panjang dalam rapat PPKI. Akhirnya mereka sepakat kata-kata yang menjadi 

ganjalan bagi masyarakat Indonesia Timur itu diubah menjadi “Ketuhanan Yang 

Maha Esa.” Dengan demikian, rumusan dasar negara yang resmi bukan rumusan-
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rumusan individual yang dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. 

Mr. Supomo, maupun Ir. Sukarno. Dasar negara yang resmi juga bukan rumusan 

Panitia Kecil. Pancasila Dasar Negara yang resmi adalah rumusan yang disahkan 

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan  itu berbunyi, sebagai berikut: 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa 

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3) Persatuan Indonesia 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan. 

Selama terbentuk PPKI melakukan beberapa kali sidang. 

1. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, di Gedung 

Kesenian Jakarta. Pada sidang ini dihasilkan beberapa keputusan 

penting yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan 

politik bagi bangsa Indonesia yang merdeka, yaitu: 

a. Mengesahkan UUD1945 setelah mendapat beberapa perubahan 

pada pembukaannya, 

b. Memilih presiden dan wakil presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. 

Moh. Hatta, 

c. Menetapkan bahwa Presiden untuk sementara waktu akan dibantu 

oleh sebuah Komite Nasional. 

2. Sidang kedua dilakukan pada  hari berikutnya, tanggal 19 Agustus 

1945. Sidang hari kedua ini menghasilkan keputusan: 

a) Membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya 

(menteri), 

b) Menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia 

menjadi delapan provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya, 

c) Memutuskan agar tentara kebangsaansegera dibentuk. 
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3. Sidang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas 

tentang: 

a) Komite Nasional 

b) Partai Nasional 

c) Badan Keamanan Rakyat. 

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidatonya 

menyatakan berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), 

Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sejak 

dibentuknya lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, berakhirlah tugas PPKI. PPKI 

sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia. Walaupun kelompok 

muda menganggap PPKI sebagai lembaga buatan Jepang, peran dan jasa badan ini 

tidak boleh kita lupakan. Anggota PPKI telah menjalankan tugas yang 

diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Sampai akhirnya PPKI dapat 

meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang baru saja 

berdiri. 
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Media Pembelajaran 
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Lembar Kerja Siswa 

Isilah bagian yang kosong pada bagan dibawah ini dengan tepat! 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Tanggal dibentuk : 

Tugas   : 

Ketua   : 

Wakil ketua  : 

Penasihat  : 

Sidang PPKI Tanggal  Hasil  
Sidang pertama   

 
 
 

Sidang kedua   
 
 
 

Sidang ketiga   
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Tanggal dibentuk : 7 Agustus 1945 

Tugas : Mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah 

ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru 

Ketua   : Ir. Soekarno 

Wakil ketua  : Moh. Hatta 

Penasihat  : Mr. Ahmad Subarjo 

Sidang PPKI Tanggal  Hasil  
Sidang 
pertama 

18 Agustus 
1945 

a. Mengesahkan UUD1945 setelah mendapat 
beberapa perubahan pada pembukaannya, 

b. Memilih presiden dan wakil presiden, yakni Ir. 
Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, 

c. Menetapkan bahwa Presiden untuk sementara 
waktu akan dibantu oleh sebuah Komite 
Nasional 

Sidang kedua 19 Agustus 
1945 

a) Membentuk 12 departemen dan sekaligus 
menunjuk pemimpinnya (menteri), 

b) Menetapkan pembagian wilayah negara 
Republik Indonesia menjadi delapan provinsi 
dan sekaligus menunjuk gubernurnya, 

c) Memutuskan agar tentara kebangsaan segera 
dibentuk. 

Sidang ketiga 22 Agustus 
1945 

a) Komite Nasional 
b) Partai Nasional 
c) Badan Keamanan Rakyat 
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Penilaian Karakter Siswa 

N
o Nama 

Indikator 
Skor Nilai Kerja

sama 
Partis
ipasi Tekun Tanggung 

jawab Peduli 

1 Pandom L 3 2 2 3 2 12 60 

2 Dwi H 3 2 2 2 2 11 55 

3 Alya N 4 3 3 3 3 16 80 

4 Amos A 3 3 3 4 4 17 85 

5 Annisa N 4 3 3 3 2 15 75 

6 Aqsa P 3 3 3 3 3 15 75 

7 Arya D 3 3 3 3 2 14 70 

8 A Rizky 3 2 3 2 2 12 60 

9 Axxantxar  3 3 3 2 3 14 70 

10 Azra S 4 3 3 3 3 16 80 

11 Bagas H 3 2 2 2 2 11 55 

12 D M Dwi 3 2 2 2 2 11 55 

13 Emanuel 3 2 2 2 2 11 55 

14 Faiq I 3 4 3 4 4 18 90 

15 Fahrani 3 3 3 4 3 16 80 

16 Gustina 3 3 3 3 2 14 70 

17 Kelvin E  3 3 2 3 2 13 65 

18 Khoirun  3 3 3 3 3 15 75 

19 Marsvito  3 3 3 4 3 16 80 

20 M Hafidz  3 4 3 4 4 18 90 

21 M Igo  3 3 3 2 3 14 70 

22 MKhoirul 3 3 4 4 4 18 90 

23 Nauraha 3 3 3 3 3 15 75 

24 Nis Aura 4 3 3 3 2 15 75 

25 Reska  3 2 3 3 2 13 65 

26 Rizal 3 2 2 2 2 11 55 

27 Salwa K 3 3 3 3 3 15 75 



269 
 

 

28 Sanisha 3 3 3 2 3 14 70 

29 Sita J 4 3 3 3 3 16 80 

30 Viona R  3 3 3 3 2 14 70 

31 Yuristya  4 3 3 4 3 17 85 

32 Azzahra 4 3 3 4 4 18 90 

33 Kesya A 3 2 2 2 2 11 55 

34 Maddava  3 3 3 3 3 15 75 

35 Adam 3 3 3 3 2 14 70 
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KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : V/ 2 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 

 

Materi Pokok/ 

Materi 

Pembelajaran 

 

Indikator 

Pencapaian 

 

Aspek 

Penilaian 
No. 

Soal 

 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

 

Bentuk 

Instrumen 

 

2.2 Menghargai jasa 

dan peranan 

tokoh perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Persiapan 

Kemerdekaan 

oleh PPKI 

1. Mengidentifikasi 

peran PPKI dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2. Menjelaskan hasil 

sidang PPKI 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

Tes tertulis 

PG 

Isian 

 

 

 

PG 

Isian 

Uraian 

1-3 

1-2 

 

 

 

4-5 

3-5 

1-3 

Terlampir 
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Lembar Evaluasi 

 

I Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan menyilang huruf a, 

b, c, atau d! 

1. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah ... . 

a. Sukarno   c. Drs. Mohammad Hatta 

b. Ahmad Subarjo  d. Radjiman Wedyodiningrat 

 

2. Pernyataan tentang PPKI berikut ini yang benar adalah ... . 

a. PPKI diterima secara total oleh rakyat Indonesia 

b. PPKI dibentuk sebelum BPUPKI 

c. PPKI berjasa dalam mengesahkan UUD bagi negara Indonesia 

d. PPKI tidak berhasil mengesahkan UUD 

 

3. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia dibagi 

menjadi ... . 

a. enam provinsi  c. enam negara bagian 

b. delapan provinsi  d. delapan negara bagian 

 

4. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ... . 

a. Pancasila  c. liberalisme 

b. komunisme  d. Sosialisme 

 

5. Dalam keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, untuk sementarapresiden 

akan dibantu  .... 

a. MPR  c. Komite Nasional 

b. PPKI  d. KNIP 
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II Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. PPKI dibentuk pada tanggal .............................. dan baru bersidang tanggal 

.............................. 

2. Wakil ketua PPKI ialah .... 

3. Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno mengumumkan 

terbentuknya tiga badan, yaitu ................ , ……….... , dan …..…….... 

4. BKR adalah singkatan dari ... . 

5. UUD 1945 disahkan PPKI pada tanggal ... . 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Sebutkan kapan dan apa saja hasil sidang pertama PPKI! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

2. Sebutkan kapan dan apa saja hasil sidang kedua PPKI! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

3. Jelaskan kapan tugas PPKI berakhir! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 
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Kunci Jawaban 

1. 7 Agustus 1945 ----- 18 Agustus 194 

2. Moh. Hatta 

3. KNIP, PNI, dan BKR. 

4. Badan Keamanan Rakyat 

5. 18 Agustus 1945 

III 

1. 18 Agustus 1945 

a. Mengesahkan UUD1945 setelah mendapat beberapa perubahan 

pada pembukaannya, 

b. Memilih presiden dan wakil presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. 

Moh. Hatta, 

c. Menetapkan bahwa Presiden untuk sementara waktu akan dibantu 

oleh sebuah Komite Nasional 

2. 19 Agustus 1945 

a. Membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya 

(menteri), 

b. Menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia 

menjadi delapan provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya, 

c. Memutuskan agar tentara kebangsaan segera dibentuk. 

3. Pada tanggal 23 Agustus 1945, saat Presiden Sukarno dalam pidatonya 

menyatakan berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia 

(KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat 

(BKR). Maka tugas PPKI berakhir. 

Skor maksimum 
I Benar x 1 =   5 
II Benar x 2 = 10 
III Benar x 5 = 15  + 
Skor maksimal    = 30 
Nilai =  x 100 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama Guru  : Angelia Puspita Sari 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : VB/ 2 

Hari/tanggal  :8 Februari 2013 

Petunjuk   : 

1) Bacalah dengan cermat 9 indikator Keterampilan dasar mengajar guru. 

2) Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3) Nilai untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

Nilai 1 jika satu  deskriptor yang tampak 

Nilai 2 jika dua deskriptor yang tampak 

Nilai 3 jika tiga deskriptor yang tampak 

Nilai 4 jika semua deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor 

Tampak

(√) 
Nilai 

Skor 
1 2 3 4 

1. Membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran). 

a. Guru mengucapkan 

salam 

b. Guru menyampaikan 

apersepsi. 

c. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

d. Guru mengkondisikan 

kelas. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

   √ 4 

2. Menjelaskan 

materi pelajaran 

dan menampilkan 

media video 

a. Materi pada media 

video pembelajaran 

sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran. 

√ 

 

 

 

 √   2 
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pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

menggunakan 

variasi). 

b. Materi ajar memiliki 

keseimbangan antara 

keluasan dan 

kedalaman materi 

dengan waktu yang 

tersedia. 

c. Memberikan penekanan 

pada hal-hal yang 

penting. 

d. Mengaitkan materi 

dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

√ 

 

3. Membimbing 

pembentukan 

kelompok diskusi 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil, NHT: Guru 

membagi siswa 

ke dalam 

beberapa 

kelompok. Tiap 

kelompok terdiri 

dari 5-6 anak dan 

kepada setiap 

anggota 

kelompok diberi 

nomor antara 1 

sampai 

a. Guru membimbing 

dalam pembagian 

kelompok dengan 

beranggotakan 5-6 

anak. 

b. Guru mengatur tempat 

duduk siswa. 

c. Guru memberikan 

nomor kepala pada tiap 

anggota kelompok. 

d. Guru mengkondisikan 

siswa dalam kelompok 

supaya tertib. 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

  √  3 
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6(penomoran)). 

 

4. Memberikan 

pertanyaan untuk 

didiskusikan 

dalam kelompok 

(Keterampilan 

bertanya, NHT: 

Guru 

membagikan 

lembar kerja yang 

berisi beberapa 

pertanyaan untuk 

didiskusikan 

secara 

kelompok(menga

jukan 

pertanyaan)). 

a. Menyampaikan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat. 

b. Pertanyaan difokuskan 

pada suatu masalah atau 

tugas tertentu. 

c. Memberikan arahan 

pada siswa untuk 

menjawab agar tidak 

melenceng dari materi. 

d. Memberikan waktu 

berpikir. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

  √  3 

5. Membimbing 

diskusi kelompok 

(Keterampilan  

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan, 

NHT: Siswa 

mengerjakan 

pertanyaan dari 

guru  secara 

kelompok dan 

meyakinkan tiap 

a. Memotivasi siswa 

untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya. 

b. Memberi bantuan pada 

siswa yang kurang 

paham. 

c. Memberi kesempatan 

siswa untuk 

menyampaikan 

pendapatnya. 

d. Menghargai pendapat 

siswa 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

  √  3 
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anggota dalam 

kelompok 

mengetahui 

jawaban 

kelompok(berfiki

r bersama)). 

6. Menggunakan 

variasi dalam 

interaksi dengan 

siswa 

(Keterampilan 

menggunakan 

variasi, 

NHT:Guru 

memanggil suatu 

nomor tertentu, 

kemudian siswa 

yang nomornya 

dipanggil 

mengacungkan 

tangannya dan 

menyampaikan 

hasil diskusinya 

dan guru 

menunjuk nomor 

anggota 

kelompok lain 

untuk 

menanggapi 

pendapat dari 

a. Menggunakan variasi 

suara dan mimik. 

b. Menggunakan variasi 

gerakan tubuh. 

c. Menggunakan variasi 

pergantian posisi dalam 

kelas. 

d. Menggunakan variasi 

pemusatan perhatian. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

  √  3 
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temannya 

(menjawab)). 

7. Memberikan 

penghargaan 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan, NHT: 

Kelompok yang 

paling banyak 

menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

akan 

mendapatkan 

penghargaan dari 

guru). 

a. Memotivasi siswa yang 

kurang aktif. 

b. Berlaku adil dalam 

memberikan 

penghargaan pada 

kelompok. 

c. Penghargaan bersifat 

mendidik. 

d. Menggunakan 

penguatan verbal/ 

gestural/ dengan cara 

mendekati/ memberikan 

kegiatan yang 

menyenangkan/ berupa 

tanda atau benda. 

 

 
√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

  √  3 

8. Ketepatan  

mengelola waktu 

(Keterampilan 

mengelola kelas). 

a. Tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

b. Terlaksananya evaluasi. 

c. Pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan. 

d. Tidak ada waktu yang 

tidak terpakai. 

√ 

 

√ 

 

√ 

  √  3 

9. Menutup 

pelajaran 

(Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

a. Memberikan umpan 

balik pertanyaan pada 

siswa. 

b. Membimbing siswa 

mengurutkan kegiatan 

√ 

 

 

 

√ 

  √  3 



 

J

S

S

n

 

L

 

 

j

 

pelajar

Jumlah s

Jumlah skor

Skor maksim

Skor minima

n = (36 - 9) +

  = 28 

Letak Q1 = 

    = 

    = 

jadi nilai Q1

Kriteria ketu

29,5  ≤ sko

22,5 ≤ skor

15,5 ≤ skor

9 ≤ skor <

ran). 

skor 

r = 27 ka

mal :  

al  :  

+ 1 

 (n + 2) 

 (28 + 2) 

7,5 

1 adalah 15,5

untasan 

or ≤  36 

r < 29,5 

r < 22,5 

< 15,5 

yang t

selama

c. Menar

dari m

d. Memb

lanjut 

berupa

ataupu

untuk 

materi

diajark

ategori= Bai

36 

  9 

5 

Letak Q

 

 

jadi nila

Kategor

Sangat ba

Baik

Cukup

Kurang

elah dilakuk

a pembelajar

rik kesimpul

materi. 

berikan tinda

(follow up) 

a tugas ruma

un saran-sara

selalu meng

i yang telah 

kan. 

ik 

Q2 =  ( n + 1

   =  (28 + 

   = 14,5 

ai Q2 adalah

ri 

aik 

p 

g 

kan 

ran. 

lan 

ak 

ah 

an  

gingat 

 

 

 

√ 

 

1) 

1) 

h 22,5 

Let

jadi

Semaran
P

  

tak Q3 =  ( 

    = (3

    = 21,

i nilai Q3 ad

ng, 8 Februar
Pengamat, 
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  27

3n + 2) 

.28 + 2) 

5 

dalah 29,5 

ri 2013 
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Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

Jml Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pandom Luthfi R F 3 2 2 3 2 2 2 2 2 20 C 

2 Dwi Hartanto 3 2 2 2 2 2 3 2 2 20 C 

3 Alya Nuril Aida 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 B 

4 Amos Alvianto P 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 SB 

5 Annisa Nurisandi 4 3 3 3 2 2 2 3 3 25 B 

6 Aqsa Pradipta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

7 Arya Dewa K 3 3 3 3 2 2 2 3 2 23 B 

8 A Rizky A 3 2 3 2 2 2 3 2 2 21 C 

9 Axxantxar Dyaserich C 3 3 3 2 3 3 3 2 2 24 B 

10 Azra Salma Shabira 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 B 

11 Bagas Hary Sulistyo 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 C 

12 D M Dwisetya Adjesni 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 C 

13 Emanuel Dewan Dito A P 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 C 

14 Faiq Ikbaar Muzakkii 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 SB 

15 Fahrani Sulistia 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 B 

16 Gustina ASL 3 3 3 3 2 3 2 3 2 24 B 

17 Kelvin E S 3 3 2 3 2 2 2 3 2 22 C 

18 Khoirun Nisa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

19 Marsvito Dian Setya N 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 B 

20 M Hafidz N R 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32 SB 

21 M Igo Alfalasani 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 B 

22 M Khoirul Anwar 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 SB 

23 Nauraha Hafizah Salma 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 B 

24 Nis Aura Sadida Firil 4 3 3 3 2 3 2 3 3 26 B 

25 Reska Dwi Oktaviani 3 2 3 3 2 2 2 3 3 23 B 
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26 Rizal 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 C 

27 Salwa Khamila C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

28 Sanisha Fajar C 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 B 

29 Sita Julisya I 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 B 

30 Viona Regina P  3 3 3 3 2 3 2 3 3 25 B 

31 Yuristya Nadia H 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30 SB 

32 Azzahra Amroul K 4 3 3 4 4 2 3 4 4 31 SB 

33 Kesya Ameria P 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 C 

34 Maddava T A S 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 B 

35 Adam Adhira N 3 3 3 3 2 2 2 3 3 24 B 

Jumlah skor yang diperoleh 890 

Rata-rata skor total 25,4 

Kategori Baik 

 

 Semarang, 8 Februari 2013 
Observer, 

 
 
 
 
 

Bernadet Novita Widiyanti 
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Perolehan Nilai  
Siklus I Pertemuan Kedua 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Siklus I 
Pertemuan 2 

Keterangan 

1 Pandom Luthfi Rusyda F 40 Tidak Tuntas 

2 Dwi Hartanto 60 Tidak Tuntas 

3 Alya Nuril Aida 80 Tuntas 

4 Amos Alvianto P 80 Tuntas 

5 Annisa Nurisandi 83 Tuntas 

6 Aqsa Pradipta 77 Tuntas 

7 Arya Dewa K 73 Tuntas 

8 A Rizky A 77 Tuntas 

9 Axxantxar Dyaserich C 63 Tidak Tuntas 

10 Azra Salma Shabira 73 Tuntas 

11 Bagas Hary Sulistyo 53 Tidak Tuntas 

12 D M Dwisetya Adjesni 70 Tuntas 

13 Emanuel Dewan Dito A P 40 Tidak Tuntas 

14 Faiq Ikbaar Muzakkii 93 Tuntas 

15 Farhani Sulistia 73 Tuntas 

16 Gustina Aruming Sekar Lati 63 Tidak Tuntas 

17 Kelvin E S 80 Tuntas 

18 Khoirun Nisa 80 Tuntas 

19 Marsvito Dian Setya N 80 Tuntas 

20 M Hafidz N R 93 Tuntas 

21 M Igo Alfalasani 60 Tidak Tuntas  

22 M Khoirul Anwar 83 Tuntas 

23 Nauraha Hafizah Salma 73 Tuntas 

24 Nis Aura Sadida Firil 80 Tuntas 

25 Reska Dwi Oktaviani 67 Tuntas 
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26 Rizal 60 Tidak Tuntas 

27 Salwa Khamila C 80 Tuntas 

28 Sanisha Fajar C 83 Tuntas 

29 Sita Julisya I 80 Tuntas 

30 Viona Regina P  73 Tuntas 

31 Yuristya Nadia Hanisadewi 93 Tuntas 

32 Azzahra Amroul Kharisma 80 Tuntas 

33 Kesya Ameria P 53 Tidak Tuntas 

34 Maddava T A S 73 Tuntas 

35 Adam Adhira N 77 Tuntas 

  Rata- rata 72,74  
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CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER 

(NHT) DENGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama SD  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VB/2 

Hari/Tanggal  : Jumat, 8 Februari 2013 

 

Sebelum bel masuk berbunyi guru telah memasuki kelas dan 

menyiapkan keperluan mengajar. Guru memasang LCD, layar, laptop dan speaker 

pada tempat yang tidak mengganggu siswa dalam belajar. Guru mempersiapkan 

lembar kerja siswa dan lembar evaluasi pada tempat yang mudah dijangkau. 

Setelah bel berbunyi, siswa segera memasuki kelas lalu duduk di 

tempatnya masing-masing dengan rapi. Guru mengucapkan salam menanyakan 

kabar siswa dan melakukan presensi. Setelah melakukan presensi guru 

memberikan motivasi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “Sorak-sorak 

Bergembira” disertai tepuk tangan. Siswa terlihat antusias dengan lagu yang 

dinyanyikan, kemudian guru membimbing siswa dengan ikut bernyanyi dan 

berkeliling. 

Setelah menyanyikan lagu bersama-sama guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya kepada siswa, “Anak-anak, tahukah kalian bagaimana Indonesia 

memperoleh kemerdekaan?”. Kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, uraian materi dan kegiatan pembelajaran secara singkat. Kemudian 

guru meminta siswa untuk memperhatikan video pembelajaran yang telah 

disiapkan guru. Semua siswa telah memperhatikan video pembelajaran dengan 

baik. Saat guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan video banyak 

siswa yang aktif menjawab, namun belum ada siswa yang berani mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 
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Kegiatan selanjutnya yaitu pembentukan kelompok. Pada saat 

pembagian kelompok secara acak, banyak siswa yang masih gaduh saat mencari 

tempat duduk kelompok. Kerjasama siswa dalam kelompok masih kurang, banyak 

siswa yang hanya pasif dalam berdiskusi. Pada saat penyajian hasil diskusi 

kelompok, banyak siswa yang merasa kaget saat ditunjuk secara acak sehingga 

menyampaikan jawaban dengan terbata-bata dan tidak lantang. Siswa juga belum 

mampu memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. 

Setelah pembahasan hasil diskusi kelompok guru mengkonfirmasikan 

hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban yang benar dan 

menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang kurang tepat.  

Kegiatan penutup dilakukan meliputi penyimpulan materi, kegiatan 

evaluasi, dan pemberian tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan materi yang 

dilakukan adalah dengan pemberian berbagai pertanyaan mengenai persiapan 

kemerdekaan oleh PPKI. Namun hanya beberapa siswa yang aktif menjawab dan 

dapat menarik kesimpulan dari jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. 

Evaluasi dilakukan dengan soal evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak 5, 

isian sebanyak 5 dan uraian sebanyak 3 soal. 

 

 Semarang, 8 Februari 2013 
Pengamat 

 
 
 
 

Bernadet Novita W 
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Lampiran Penelitian 

Siklus II 

Pertemuan 1 
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SILABUS 

Kelas   : V 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Intrumen 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Tokoh-tokoh 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

• Mengamati tokoh-

tokoh persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia melalui 

media video 

pembelajaran. 

• Melakukan tanya 

jawab mengenai 

tokoh-tokoh 

1. Mengidentifik

asi tokoh-

tokoh 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2. Menjelaskan 

peranan tokoh 

dalam 

persiapan 

Tertulis  Isian 

 

 

Uraian 

• Proklamator 
kemerdekaan 
Indonesia 
adalah .... 
 

• Jelaskan 
peranan Prof. 
Dr. Mr. 
Supomo dalam 
BPUPKI! 

2 x 35 

menit 

1. IPS 
kelas 
V,Enda
ng 
Susilani
ngsih. 
Halama
n 168-
170. 
 

2. Silabus 
KTSP 
kelas V 
SD 
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persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

• Berdiskusi 

tentang tokoh-

tokoh persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

kemerdekaan 

Indonesia. 

3. Kurikul
um 
standar 
isi 
 

4. Video 
Pembel
ajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : V / 2 

Hari/ Tanggal  : Kamis / 14 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (2 X 35 menit) 

  

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

III. Indikator 

1. Mengidentifikasi tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia. 

2. Menjelaskan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat 

mengidentifikasi tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan 

Indonesiadengan benar. 

2. Melalui pengamatanvideo pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dengan benar. 

Karakter yang Diharapkan : 

o Kerjasama 

o Partisipasi 

o Tekun 

o Tanggungjawab 

o Peduli 
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V. Materi Pembelajaran 

Tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia 

 

VI. Metode dan ModelPembelajaran 

Metode : Ceramah, tanya Jawab, diskusi, permainan 

Model  : Numbered Heads Together (NHT) 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan presensi. 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyanyikan lagu. 

Hari Merdeka 

Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan 

kita 

Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia 

M e r d e k a 

Skali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung 

badan 

Kita tetap setia, tetap sedia, mempertahankan Indonesia 

Kita tetap setia, tetap sedia, membela Negara kita. 

c. Apersepsi 

Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab. Guru 

bertanya, “Siapakah yang berjasa memerdekakan Negara 

Indonesia?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan 

pembelajaran secara singkat. 

 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 
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- Guru menampilkan media video pembelajaran tentang tokoh-

tokoh persiapan kemerdekaan. 

- Tanya jawab tentang isi dalam video pembelajaran tentang 

tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan yang telah di tonton. 

- Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pembelajaran 

tentang tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan 

 

b. Elaborasi 

‐ Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap 

kelompok terdiri dari 3-5 anak dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 - 5. 

‐ Guru membagikan Lembar Kerja untuk dikerjakan siswa secara 

berkelompok. 

‐ Siswa mengerjakan secara kelompok dan meyakinkan tiap 

anggota dalam kelompok mengetahui jawaban kelompok. 

 

c. Konfirmasi 

‐ Guru memanggil salah satu nomor dalam kelompok dan siswa 

yang merasa nomornya terpanggil mengacungkan jarinya dan 

menyampaikan hasil diskusinya, kemudian guru memanggil 

nomor dalam kelompok lain untuk menanggapi jawaban 

temannya. Demikianseterusnya. 

‐ Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. 

‐ Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan 

benar akan mendapatkan penghargaan dari guru. 

 

3.    Kegiatan Penutup (20 menit) 

- Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

- Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. 

- Guru memberi penguatan dan motivasi. 
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- Guru memberikan umpan balik 

- Guru menyampaikan refleksi. 

- Guru memberikan tindak lanjut. 

- Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan 

selanjutnya. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

- Media pembelajaran  

Video pembelajaran 

 

- Sumber belajar siswa 

1. IPSkelas V,Endang Susilaningsih. Halaman 168-170. 

2. Silabus KTSP kelas V SD 

3. Kurikulum standar isi 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes Awal  : - 

b. Tes Proses  : Lembar Kerja Siswa 

c. Tes Akhir  : Soal Evaluasi 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan  : Apersepsi dan Tanya jawab 

b. Tertulis  : Soal Uraian 

3. Bentuk  Tes  : Uraian 

4. Alat 

a. Soal-soal tes : Terlampir 

b. Kunci Jawaban : Terlampir 

c. Lembar Penilaian : Terlampir 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 114 Februari 

293

2013 

 



294 
 

 

Materi Pembelajaran 

 

Ada banyak tokoh yang berperan dalam usaha persiapan 

kemerdekaan.Tentu saja kita tidak akan dapat membahas semua tokoh dan 

perannyadalam persiapan kemerdekaan. Berikut ini akan dibahas beberapa 

tokohpersiapan kemerdekaan, yaitu: 

a. Ir. Sukarno (1901-1970) 

Sukarno dilahirkan tanggal 6 Juni 1901. Beliau menjadi tokoh 

penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928 beliau 

mendirikan Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1930-an, karena 

perjuangannya beliau sering masuk penjara dan harus menjalani hidup di 

pengasingan. Menjelang kemerdekaan, beliau menjadi anggota BPUPKI 

dan menjadi ketua PPKI. Sumbangan pemikiran dan perannya dalam 

kedua badan ini sangat menonjol. Pada tanggal 1 Juni 1945 beliau 

menyampaikan usul dasar-dasar negara dalam sidang BPUPKI. Beliau 

juga yang mengusulkan nama Pancasila bagi dasar negara Indonesia. 

Bersama dengan Bung Hatta, sebagai wakil rakyat Indonesia beliau 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948 bersama 

dengan para pemimpin bangsa Indonesia lainnya, beliau diasingkan ke 

Bangka. Pada tahun 1949 beliau dipulangkan ke Yogyakarta dan dipilih 

menjadi presiden RIS. 

Beliau menyerahkan pemerintahan kepada Jenderal Suharto 

padatanggal 20 Februari 1967.  Pada tanggal 21 Juni 1970 beliau wafat di 

RumahSakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta setelah menderita sakit 

ginjalagak lama. Bung Karno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. 

b. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (1879-1952) 

Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat adalah seorang dokter dan 

tokoh pergerakan. Peran beliau sangat menonjol menjelang kemerdekaan 

Indonesia. Khususnya ketika bangsa kita sedang merumuskan dasar-dasar 

negara. Beliau masuk Budi Utomo sejak organisasi itu berdiri. Beliau 

termasuk anggota Volksraad  angkatan pertama ketika lembaga ini 
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dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918. Beliau 

menjadi anggota Volksraad hingga tahun 1931. Pada zaman pendudukan 

Jepang, beliau menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Madiun, 

kemudian ditarik ke pusat menjadi  anggota Dewan Petimbangan Pusat. 

Setelah Putera terbentuk, beliau duduk dalam Majelis Pertimbangan. 

Puncak peranannya terjadi ketika beliau menjadi ketua BPUPKI 

menjelang kemerdekaan Indonesia. 

c. Prof. Dr. Mr. Supomo (1903-1958) 

Supomo dilahirkan di Sukoharjo, Solo. Setelah tamat dari Sekolah 

Tinggi Hukum, beliau melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda, 

dan memperoleh gelar doktor di sana. Sekembalinya di tanah air, beliau 

bekerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Supomo terpilih menjadi 

anggota BPUPKI dan PPKI. Beliau sangat berperan dalam perumusan 

UUD 1945. Sebagai seorang ahli hukum, beliau menjadi anggota tim 

perumus Undang-Undang Dasar. Beliau juga mengusulkan dasar-dasar 

negara pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Setelah Indonesia 

merdeka, beliau menjadi menteri kehakiman. Sesudah pengakuan 

kedaulatan (1949) beliau kembali menduduki jabatan itu. 

Beliau terlibat aktif dalam dunia pendidikan. Beliau merintis 

pendirianUniversitas Gajah Mada dan menjadi salah satu guru besar dalam 

universitas tersebut. Beliau juga pernah menjabat rektor Universitas 

Indonesia. 

d. Mohammad Hatta (1902-1980) 

Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Ketika 

menjadi mahasiwa di Belanda beliau sudah aktif dalam gerakan 

mahasiswa nasionalis. Sepulang dari Belanda beliau bergabung dengan 

PNI. Tahun 1934 beliau ditangkap dan dimasukkan penjara kemudian 

dibuang ke Digul. Menjelang kemerdekaan, beliau terpilih menjadi 

anggota BPUPKI. Perannya sangat besar. Beliau masuk dalam Panitia 

Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. Bersama dengan Bung 

Karno, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah 
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Indonesia merdeka beliau mendampingi Bung Karno menjadi wakil 

presiden. 

Pada tahun 1956 beliau mengundurkan diri dari jabatan wakil 

presiden.Setelah itu, beliau mengabdikan diri sebagai guru besar ilmu 

ekonomi diUniversitas Indonesia dan mendapat julukan sebagai Bapak 

Koperasi Indonesia. Setelah pemerintahan Bung Karno runtuh 

beliaudiangkat menjadi penasihat khusus dan beberapa kali menjadi ketua 

misiinternasional. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. 

e. Muhammad Yamin (1903 - 1962) 

Muhammad Yamin adalah seorang ahli hukum, tokoh pergerakan 

kemerdekaan, penyair angkatan Pujangga Baru, dan penggali sejarah 

Indonesia. Sejak muda beliau sudah berkecimpung dalam kegiatan 

organisasi. Bersama Bung Hatta ia mendirikan Jong Sumatranen Bond. 

Dalam gerakan politik ia mula-mula bergabung dengan Partindo. 

Menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau terpilih menjadi anggota 

BPUPKI. Beliau salah seorang yang mengajukan usul dasar negara dalam 

rapat BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Beliau juga menjadi anggota Panitia 

Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta. Ketika Indonesia merdeka 

beliau beberapa kali memangku jabatan menteri dan menjadi anggota 

DPR/MPRS. Sebagai sastrawan beliau menulis banyak karya sastra yang 

meliputi sajak dan naskah drama. Studi sejarahnya menghasilkan karya 

seperti “Gajah Mada”, “Sejarah Peperangan Diponegoro”, dan lain-lain. 
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Media Pembelajaran 
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Moh. 
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Kunci Jawab

Nama 

ekarno 

RT 

man 

odinigrat 

Dr. 

mo 

Hatta 

amin 

ban Lembar K

Peranan

- memberik

- menjadi a

- menjadi k

- melakuka

- menjadi k

- memberik

- menjadi k

undang da

- menjadi a

- menjadi w

- memberik

- menjadi a

Kerja Siswa

n dalam pers

kan usulan d

anggota pan

ketua PPKI

an proklama

ketua BPUP

kan usulan d

ketua panitia

sar 

anggota pan

wakil ketua 

kan usulan d

anggota pan

siapan kemer

dasar Negara

itia sembilan

asi kemerdek

PKI 

dasar Negara

a perumus un

itia sembilan

PPKI 

dasar Negara

itia sembilan
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Penilaian Karakter Siswa 

N
o Nama 

Indikator 
Skor NilaiKerja

sama 
Partis
ipasi Tekun Tanggung 

jawab Peduli 

1 Pandom L 3 3 3 3 2 14 70 

2 Dwi H 3 3 2 2 2 12 60 

3 Alya N 4 3 3 3 3 16 80 

4 Amos A 3 4 4 4 4 19 95 

5 Annisa N 4 3 3 3 3 16 80 

6 Aqsa P 3 3 3 3 3 15 75 

7 Arya D 3 3 3 3 3 15 75 

8 A Rizky 3 3 4 2 2 14 70 

9 Axxantxar  3 3 3 2 2 13 65 

10 Azra S 4 3 3 3 3 16 80 

11 Bagas H 3 3 3 3 3 15 75 

12 D M Dwi 3 3 3 3 2 14 70 

13 Emanuel 3 3 3 3 2 14 70 

14 Faiq I 4 4 4 4 4 20 100 

15 Fahrani 3 4 3 4 3 17 85 

16 Gustina 3 3 3 3 3 15 75 

17 Kelvin E  3 3 3 3 3 15 75 

18 Khoirun  4 3 3 4 3 17 85 

19 Marsvito  4 3 3 4 3 17 85 

20 M Hafidz  4 4 4 4 4 20 100 

21 M Igo  3 4 3 3 3 16 80 

22 MKhoirul 4 3 4 4 4 19 95 

23 Nauraha 3 3 3 3 3 15 75 

24 Nis Aura 4 3 3 3 3 16 80 

25 Reska  3 3 3 3 3 15 75 

26 Rizal 3 3 2 2 2 12 60 

27 Salwa K 3 3 3 3 3 15 75 
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28 Sanisha 3 4 4 3 4 18 90 

29 Sita J 4 3 3 4 3 17 85 

30 Viona R  3 3 3 3 3 15 75 

31 Yuristya  4 4 4 4 4 20 100 

32 Azzahra 4 4 4 4 4 20 100 

33 Kesya A 3 3 3 3 2 14 70 

34 Maddava  4 3 3 3 3 16 80 

35 Adam 4 3 3 3 3 16 80 
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KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : V/ 2 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi 
Dasar 

 

Materi Pokok/ 
Materi 

Pembelajaran 
 

Indikator 
Pencapaian 

 
Aspek 

Penilaian 
No. 
Soal 

 
Soal Teknik 

Penilaian 
 

Bentuk 
Instrumen 

 
2.2 Menghargai jasa 

dan peranan 
tokoh perjuangan 
dalam 
mempersiapkan 
kemerdekaan 
Indonesia. 

Tokoh-tokoh 
persiapan 
kemerdekaan 
Indonesia 

1. Mengidentifikasi 
tokoh-tokoh 
persiapan 
kemerdekaan 
Indonesia. 

2. Menjelaskan peranan 
tokoh dalam 
persiapan 
kemerdekaan 
Indonesia 

C1 
 
 
 
 
C2 
 
 

Tes Tertulis 
 
 
 
 
Tes tertulis 
 

Isian 
 
 
 
 
Isian,  
 
Uraian 
 

1, 5-8 
 
 
 
 
2-4, 9, 
10 
1-3 

Terlampir 
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Lembar Evaluasi 
 
I Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah .... 
2. Setelah wafat Ir.Soekarno dimakamkan di …. 
3. Kedudukan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dalam BPUPKI adalah 

sebagai …. 
4. Partai pertama yang didirikan oleh Ir. Soekarno adalah …. 
5. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagai penyair 

angkatan Pujangga Baru, adalah .... 
6. Nama Pancasila bagi dasar negara Indonesia diusulkan oleh …. 
7. Tokoh yang mendampingi Bung Karno menjadi wakil presiden pertama 

Indonesia adalah … 
8. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga merintis pendirian Universitas 

Gajah Mada adalah …. 
9. Selain disebut sebagai bapak proklamator, Moh. Hatta juga dijuluki 

sebagai …. 
10. Sejak muda M. Yamin sudah berkecimpung dalam kegiatan organisasi. 

Bersama Bung Hatta ia mendirikan organisasi kepemudaan yang bernama 
…. 

II Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 
1. Jelaskan peranan Prof. Dr. Mr. Supomo dalam BPUPKI! 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…… 

2. Sebutkan 3 buku karangan M. Yamin! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……… 

3. Jelaskan peranan Ir Soekarno dalam PPKI 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……… 
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Kunci Jawaban 

I 

1. Ir Soekarno dan Moh. Hatta 

2. Blitar Jawa Timur 

3. Ketua 

4. PNI 

5. M.Yamin 

6. Ir Soekarno 

7. Moh. Hatta 

8. Prof. Dr. Supomo 

9. Bapak Koperasi Indonesia 

10. Jong Sumatranen Bond 

II 

1. Peran Prof. Dr. Supomo dalam BPUPKI 

a. Memberikan usulan dasar Negara 

b. Menjadi ketua panitia perancang undang-undang 

2. Diponegoro, Gajahmada, 6000 tahun bendera merah putih 

3. Soekarno menjadi ketua PPKI, memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia 

 

Skor maksimum 

I Benar x 1 = 10 

II Benar x 5 = 15  + 

Skor maksimal    = 25 

Nilai =  x 100 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama Guru  : Angelia Puspita Sari 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : VB/ 2 

Hari/tanggal  : 14 Februari 2013 

Petunjuk   : 

1) Bacalah dengan cermat 9 indikator Keterampilan dasar mengajar guru. 

2) Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3) Nilai untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

Nilai 1 jika satu  deskriptor yang tampak 

Nilai 2 jika dua deskriptor yang tampak 

Nilai 3 jika tiga deskriptor yang tampak 

Nilai 4 jika semua deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor 

Tampak

(√) 
Nilai 

Skor 
1 2 3 4 

1. Membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran). 

a. Guru mengucapkan 

salam 

b. Guru menyampaikan 

apersepsi. 

c. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

d. Guru mengkondisikan 

kelas. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

   √ 4 

2. Menjelaskan 

materi pelajaran 

dan menampilkan 

media video 

a. Materi pada media 

video pembelajaran 

sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran. 

√ 

 

 

 

  √  3 
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pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

menggunakan 

variasi). 

b. Materi ajar memiliki 

keseimbangan antara 

keluasan dan 

kedalaman materi 

dengan waktu yang 

tersedia. 

c. Memberikan penekanan 

pada hal-hal yang 

penting. 

d. Mengaitkan materi 

dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

3. Membimbing 

pembentukan 

kelompok diskusi 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil, NHT: Guru 

membagi siswa 

ke dalam 

beberapa 

kelompok. Tiap 

kelompok terdiri 

dari 5-6 anak dan 

kepada setiap 

anggota 

kelompok diberi 

nomor antara 1 

sampai 

a. Guru membimbing 

dalam pembagian 

kelompok dengan 

beranggotakan 5-6 

anak. 

b. Guru mengatur tempat 

duduk siswa. 

c. Guru memberikan 

nomor kepala pada tiap 

anggota kelompok. 

d. Guru mengkondisikan 

siswa dalam kelompok 

supaya tertib. 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

   √ 4 
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6(penomoran)). 

 

4. Memberikan 

pertanyaan untuk 

didiskusikan 

dalam kelompok 

(Keterampilan 

bertanya, NHT: 

Guru 

membagikan 

lembar kerja yang 

berisi beberapa 

pertanyaan untuk 

didiskusikan 

secara 

kelompok(menga

jukan 

pertanyaan)). 

a. Menyampaikan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat. 

b. Pertanyaan difokuskan 

pada suatu masalah atau 

tugas tertentu. 

c. Memberikan arahan 

pada siswa untuk 

menjawab agar tidak 

melenceng dari materi. 

d. Memberikan waktu 

berpikir. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

  √  3 

5. Membimbing 

diskusi kelompok 

(Keterampilan  

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan, 

NHT: Siswa 

mengerjakan 

pertanyaan dari 

guru  secara 

kelompok dan 

meyakinkan tiap 

a. Memotivasi siswa 

untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya. 

b. Memberi bantuan pada 

siswa yang kurang 

paham. 

c. Memberi kesempatan 

siswa untuk 

menyampaikan 

pendapatnya. 

d. Menghargai pendapat 

siswa 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

   √ 4 
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anggota dalam 

kelompok 

mengetahui 

jawaban 

kelompok(berfiki

r bersama)). 

6. Menggunakan 

variasi dalam 

interaksi dengan 

siswa 

(Keterampilan 

menggunakan 

variasi, 

NHT:Guru 

memanggil suatu 

nomor tertentu, 

kemudian siswa 

yang nomornya 

dipanggil 

mengacungkan 

tangannya dan 

menyampaikan 

hasil diskusinya 

dan guru 

menunjuk nomor 

anggota 

kelompok lain 

untuk 

menanggapi 

pendapat dari 

a. Menggunakan variasi 

suara dan mimik. 

b. Menggunakan variasi 

gerakan tubuh. 

c. Menggunakan variasi 

pergantian posisi dalam 

kelas. 

d. Menggunakan variasi 

pemusatan perhatian. 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

  √  3 
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temannya 

(menjawab)). 

7. Memberikan 

penghargaan 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan, NHT: 

Kelompok yang 

paling banyak 

menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

akan 

mendapatkan 

penghargaan dari 

guru). 

a. Memotivasi siswa yang 

kurang aktif. 

b. Berlaku adil dalam 

memberikan 

penghargaan pada 

kelompok. 

c. Penghargaan bersifat 

mendidik. 

d. Menggunakan 

penguatan verbal/ 

gestural/ dengan cara 

mendekati/ memberikan 

kegiatan yang 

menyenangkan/ berupa 

tanda atau benda. 

 

 
√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

  √  3 

8. Ketepatan  

mengelola waktu 

(Keterampilan 

mengelola kelas). 

a. Tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

b. Terlaksananya evaluasi. 

c. Pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan. 

d. Tidak ada waktu yang 

tidak terpakai. 

√ 

 

√ 

 

√ 

  √  3 

9. Menutup 

pelajaran 

(Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

a. Memberikan umpan 

balik pertanyaan pada 

siswa. 

b. Membimbing siswa 

mengurutkan kegiatan 

 

 

 
√ 

 

  √  3 
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S
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n

 

L

 

 

j

 

pelajar

Jumlah s

Jumlah skor

Skor maksim

Skor minima

n = (36 - 9) +

  = 28 

Letak Q1 = 

    = 

    = 

jadi nilai Q1

Kriteria ketu

29,5  ≤ sko

22,5 ≤ skor

15,5 ≤ skor

9 ≤ skor <

ran). 

skor 

r = 30 ka

mal :  

al  :  

+ 1 

 (n + 2) 

 (28 + 2) 

7,5 

1 adalah 15,5

untasan 

or ≤  36 

r < 29,5 

r < 22,5 

< 15,5 

yang t

selama

c. Menar

dari m

d. Memb

lanjut 

berupa

ataupu

untuk 

materi

diajark

ategori= San

36 

  9 

5 

Letak Q

 

 

jadi nila

Kategor

Sangat ba

Baik

Cukup

Kurang

elah dilakuk

a pembelajar

rik kesimpul

materi. 

berikan tinda

(follow up) 

a tugas ruma

un saran-sara

selalu meng

i yang telah 

kan. 

ngat Baik 

Q2 =  ( n + 1

   =  (28 + 

   = 14,5 

ai Q2 adalah

 

ri 

aik 

p 

g 

kan 

ran. 

lan 

ak 

ah 

an  

gingat 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

1) 

1) 

h 22,5 

Let

jadi

Semarang
P

  

tak Q3 =  ( 

    = (3

    = 21,

i nilai Q3 ad

g, 14 Februa
Pengamat, 
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.28 + 2) 

5 

dalah 29,5 
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Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

Jml Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pandom Luthfi R F 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 B 

2 Dwi Hartanto 3 3 2 2 2 2 3 2 3 22 C 

3 Alya Nuril Aida 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 B 

4 Amos Alvianto P 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 SB 

5 Annisa Nurisandi 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 B 

6 Aqsa Pradipta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

7 Arya Dewa K 3 3 3 3 3 3 2 4 3 27 B 

8 A Rizky A 3 3 4 2 2 2 3 3 3 25 B 

9 Axxantxar Dyaserich C 3 3 3 2 2 2 3 3 4 25 B 

10 Azra Salma Shabira 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 B 

11 Bagas Hary Sulistyo 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 B 

12 D M Dwisetya Adjesni 3 3 3 3 2 3 2 3 3 25 B 

13 Emanuel Dewan Dito A P 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 B 

14 Faiq Ikbaar Muzakkii 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 SB 

15 Fahrani Sulistia 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33 SB 

16 Gustina ASL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

17 Kelvin E S 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 B 

18 Khoirun Nisa 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30 SB 

19 Marsvito Dian Setya N 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 B 

20 M Hafidz N R 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 SB 

21 M Igo Alfalasani 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 B 

22 M Khoirul Anwar 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 SB 

23 Nauraha Hafizah Salma 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

24 Nis Aura Sadida Firil 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 B 

25 Reska Dwi Oktaviani 3 3 3 3 3 3 2 4 3 27 B 
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26 Rizal 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 B 

27 Salwa Khamila C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

28 Sanisha Fajar C 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32 SB 

29 Sita Julisya I 4 3 3 4 3 4 3 4 4 32 SB 

30 Viona Regina P  3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 B 

31 Yuristya Nadia H 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 SB 

32 Azzahra Amroul K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

33 Kesya Ameria P 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 B 

34 Maddava T A S 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 B 

35 Adam Adhira N 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 B 

Jumlah skor yang diperoleh 1000 

Rata-rata skor total 28,6 

Kategori Baik 

 

 Semarang, 14 Februari 2013 
Observer, 

 
 
 
 
 

Verlin Chryce Bradlay 
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Perolehan Nilai 

 Siklus II Pertemuan Pertama 
 

No Nama Siswa 
Nilai 

Siklus II 
Pertemuan 1 

Keterangan 

1 Pandom Luthfi Rusyda F 56 Tidak Tuntas 

2 Dwi Hartanto 76 Tuntas 

3 Alya Nuril Aida 76 Tuntas 

4 Amos Alvianto P 88 Tuntas 

5 Annisa Nurisandi 76 Tuntas 

6 Aqsa Pradipta 88 Tuntas 

7 Arya Dewa K 84 Tuntas 

8 A Rizky A 78 Tuntas 

9 Axxantxar Dyaserich C 72 Tuntas 

10 Azra Salma Shabira 68 Tuntas 

11 Bagas Hary Sulistyo 56 Tidak Tuntas 

12 D M Dwisetya Adjesni 60 Tidak Tuntas 

13 Emanuel Dewan Dito A P 48 Tidak Tuntas 

14 Faiq Ikbaar Muzakkii 98 Tuntas 

15 Farhani Sulistia 76 Tuntas 

16 Gustina Aruming Sekar Lati 84 Tuntas 

17 Kelvin E S 68 Tuntas 

18 Khoirun Nisa 80 Tuntas 

19 Marsvito Dian Setya N 84 Tuntas 

20 M Hafidz N R 90 Tuntas 

21 M Igo Alfalasani 92 Tuntas 

22 M Khoirul Anwar 84 Tuntas 

23 Nauraha Hafizah Salma 64 Tidak Tuntas 

24 Nis Aura Sadida Firil 76 Tuntas 
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25 Reska Dwi Oktaviani 56 Tidak Tuntas 

26 Rizal 72 Tuntas 

27 Salwa Khamila C 80 Tuntas 

28 Sanisha Fajar C 76 Tuntas 

29 Sita Julisya I 86 Tuntas 

30 Viona Regina P  76 Tuntas 

31 Yuristya Nadia Hanisadewi 94 Tuntas 

32 Azzahra Amroul Kharisma 64 Tidak Tuntas 

33 Kesya Ameria P 44 Tidak Tuntas 

34 Maddava T A S 80 Tuntas 

35 Adam Adhira N 84 Tuntas 

  Rata- rata 75,26  
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CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER 

(NHT) DENGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama SD  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VB/2 

Hari/Tanggal  : Kamis, 14 Februari 2013 

 

Sebelum bel masuk berbunyi guru telah memasuki kelas dan 

menyiapkan keperluan mengajar. Guru memasang LCD, layar, laptop dan speaker 

pada tempat yang tidak mengganggu siswa dalam belajar. Guru mempersiapkan 

lembar kerja siswa dan lembar evaluasi pada tempat yang mudah dijangkau. 

Setelah bel berbunyi, siswa segera memasuki kelas lalu duduk di 

tempatnya masing-masing dengan rapi. Guru mengucapkan salam menanyakan 

kabar siswa dan melakukan presensi. Setelah melakukan presensi guru 

memberikan motivasi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “Hari Merdeka” 

disertai tepuk tangan. Siswa terlihat antusias dengan lagu yang dinyanyikan, 

kemudian guru membimbing siswa dengan ikut bernyanyi dan berkeliling. 

Setelah menyanyikan lagu bersama-sama guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya kepada siswa, “Anak-anak, tahukah kalian siapa saja yang 

berjasa memerdekakan Indonesia?”. Kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, uraian materi dan kegiatan pembelajaran secara singkat. Kemudian 

guru meminta siswa untuk memperhatikan video pembelajaran yang telah 

disiapkan guru. Semua siswa telah memperhatikan video pembelajaran dengan 

baik. Saat guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan video semua siswa 

yang aktif menjawab.  

Kegiatan selanjutnya yaitu pembentukan kelompok. Pada saat 

pembegian kelompok secara acak, guru dapat mengkondisikan kelas dengan baik, 
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meski masih ada beberapa siswa gaduh saat mencari tempat duduk kelompok. 

Kerjasama siswa dalam kelompok cukup baik, banyak siswa yang mulai aktif 

dalam berdiskusi. Pada saat penyajian hasil diskusi kelompok, siswa sudah terlihat 

siap untuk menjawab, namun masih kurang lantang. Siswa sudah mulai mampu 

memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. 

Setelah pembahasan hasil diskusi kelompok guru mengkonfirmasikan 

hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban yang benar dan 

menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang kurang tepat.  

Kegiatan penutup dilakukan meliputi penyimpulan materi, kegiatan 

evaluasi, dan pemberian tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan materi yang 

dilakukan adalah dengan pemberian berbagai pertanyaan mengenai tokoh-tokoh 

persiapan kemerdekaan Indonesia. Siswa mulai aktif menjawab dan dapat menarik 

kesimpulan dari jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Evaluasi 

dilakukan dengan soal evaluasi berupa soal isian sebanyak 5 dan uraian sebanyak 

3 soal. 

 

 Semarang, 14 Februari 2013 
Pengamat 

 
 
 
 

Verlin Chryce Bradlay 
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Lampiran Penelitian 

Siklus II 

Pertemuan 2 
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SILABUS 

Kelas   : V 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Intrumen 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Menghargai 

jasa para 

pahlawan 

• Mengamati 

perjuangan para 

pahlawan dalam 

mencapai 

kemerdekaan 

Indonesia melalui 

media video 

pembelajaran. 

• Melakukan tanya 

1. Mengidentifik

asi perjuangan 

para pahlawan 

dalam 

mencapai 

kemerdekaan 

Indonesia 

2. Menjelaskan 

cara 

menghormati 

Tertulis  Isian 

 

 

 

 

Uraian 

• Peran para 
pelajar dalam 
mengisi 
kemerdekaan 
yaitu dengan 
.... 
 

• Sifat apa saja 
yang harus kita 
teruskan dari 
para tokoh 
yang 
mempersiapka
n kemerdekaan 

2 x 35 

menit 

1.IPS 
kelas 
V,BSE 
Siti.Shal
aman 
93-94. 
 

2.IPS 
kelas 
V,Endan
g 
Susilani
ngsih. 
Halaman 
171. 
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jawab mengenai 

perjuangan para 

pahlawan dalam 

mencapai 

kemerdekaan 

Indonesia. 

• Berdiskusi 

tentang cara 

menghargai jasa 

para pahlawan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

jasa para 

pahlawan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Indonesia?  
3.Silabus 

KTSP 
kelas V 
SD 
 

4.Kurikulu
m 
standar 
isi 
 

5.Video 
Pembela
jaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester : V / 2 

Hari/ Tanggal  : Jumat / 15 Februari 2013 

Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (2 X 35 menit) 

  

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

III. Indikator 

1. Mengidentifikasi perjuangan para pahlawan dalam mencapai 

kemerdekaan Indonesia. 

2. Menjelaskan cara menghormati jasa para pahlawan. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat 

mengidentifikasi perjuangan para pahlawan dalam mencapai 

kemerdekaan Indonesiadengan benar. 

2. Melaluipengamatan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan 

cara menghormati jasa para pahlawan dengan benar. 

 

Karakter yang Diharapkan : 

o Kerjasama 

o Partisipasi 
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o Tekun 

o Tanggungjawab 

o Peduli 

 

V. Materi Pembelajaran 

Menghargai jasa para pahlawan 

 

VI. Metode dan ModelPembelajaran 

Metode : Ceramah, tanya Jawab, diskusi, permainan 

Model  : Numbered Heads Together (NHT) 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan presensi. 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyanyikan lagu 

Bangun pemudi pemuda 

Bangun pemudi pemuda Indonesia 

Lengan bajumu sinsingkan untuk Negara 

Masa yang akan datang, kewajibanmulah 

Menjadi tanggunganmu terhadap nusa 2x 

c. Apersepsi 

Guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab. Guru 

bertanya, “Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menisci 

kemerdekaan?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan 

pembelajaran secara singkat. 

 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 
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- Siswa menyaksikan media video pembelajaran tentang 

perjuangan pahlawan dan menghargai jasa para pahlawan yang 

ditampilkan guru. 

- Tanya jawab tentang isi dalam video yang telah di tonton. 

- Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai cara 

menghargai jasa para pahlawan. 

 

b. Elaborasi 

‐ Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Tiap 

kelompok terdiri dari 3-5 anak dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 - 5. 

‐ Guru membagikan Lembar Kerja untuk dikerjakan siswa secara 

berkelompok. 

‐ Siswa mengerjakan secara kelompok dan meyakinkan tiap 

anggota dalam kelompok mengetahui jawaban kelompok. 

 

c. Konfirmasi 

‐ Guru memanggil salah satu nomor dalam kelompok dan siswa 

yang merasa nomornya terpanggil mengacungkan jarinya dan 

menyampaikan hasil diskusinya, kemudian guru memanggil 

nomor dalam kelompok lain untuk menanggapi jawaban 

temannya. Demikianseterusnya. 

‐ Guru mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. 

‐ Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan 

benar akan mendapatkan penghargaan dari guru. 

 

3.    Kegiatan Penutup (20 menit) 

- Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

- Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. 

- Guru memberi penguatan dan motivasi. 
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- Guru memberikan umpan balik 

- Guru menyampaikan refleksi. 

- Guru memberikan tindak lanjut. 

- Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan 

selanjutnya. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

- Media pembelajaran  

Video pembelajaran 

 

- Sumber belajar siswa 

1. IPS kelas V,BSE Siti.Shalaman 93-94. 

2. IPS kelas V,Endang Susilaningsih. Halaman 171. 

3. Silabus KTSP kelas V SD 

4. Kurikulum standar isi 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes Awal  : - 

b. Tes Proses  : Lembar Kerja Siswa 

c. Tes Akhir  : Soal Evaluasi 

2. Jenis Tes 

a. Tes lisan  : Apersepsi dan Tanya jawab 

b. Tertulis  : Soal Uraian 

3. Bentuk  Tes  : Uraian 

4. Alat 

a. Soal-soal tes : Terlampir 

b. Kunci Jawaban : Terlampir 

c. Lembar Penilaian : Terlampir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 15 Februari 

324

2013 
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Materi Pembelajaran 

 

Menghormati usaha para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Kemerdekaan yang dinikmati sekarang, bukan pemberian dari Jepang 

ataupemerintah Belanda. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan Bangsa 

Indonesiasendiri. Dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka, para 

pahlawanmengorbankan harta, benda, dan nyawa. Tidak terhitung jumlah putra 

bangsa yang gugur di seluruh Nusantara. Mereka rela mempertahankan jiwa raga 

demimembela tanah air Indonesia. Ada beberapa cara mengenang dan 

menghormatijasa para pahlawan, di antaranya sebagai berikut. 

1. Pada waktu upacara di sekolah, dilakukan acaramengheningkan cipta yang 

tujuannya untuk mengenang jasa parapahlawan. 

2. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan 

semogaarwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Meneladani sikap positif para pahlawan dalam kehidupansehari-hari.Sikap 

positif tokoh-tokoh bangsa yang patut kita contoh antara lain: 

a. Rela berjuang demi bangsa dan negara. 

b. Berpendirian tetapi juga menghormati pendapat orang lain. Para tokoh 

bangsa terkenal memegang teguh pendapat dan memperjuangkan 

pendapatnya. Namun, ketika suatu kesepakatan bersama telah diambil 

dengan lapang dada mereka menerima keputusan itu. 

4. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan membangunIndonesia 

supaya lebih maju. Contohnya: rajin belajar, menekuni hobby yang positif, 

membantu sesama yang terkena musibah, mengharumkan nama bangsa dengan 

mengikuti lomba tingkat nasional maupun internasional. 
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Media Pembelajaran 
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Lembar Kerja Siswa 

 

Nama anggota kelompok: 1 ……………………..4 …………………….. 
    2 ……………………..5 …………………….. 
    3 ……………………..6 …………………….. 

Teka-Teki Silang 

         6       

    1            

                

     5  2         

                

3                

                

4                

                

 

Mendatar 

1. Mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional atau internasional dapat …. 

nama bangsa 

2. Peran para pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan …. 

3. Mengikuti upacara bendera harus dengan …. 

4. Kemerdekaan Indonesia didapat melalui …. 

Menurun 

5. Mengunjungi makam pahlawan disebut juga …. 

6. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa …. 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

 

Mendatar 

1. Mengharumkan 

2. Belajar 

3. Khidmat  

4. Perjuangan  

Menurun 

5. Ziarah 

6. Pahlawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



329 
 

 

Penilaian Karakter Siswa 

N
o Nama 

Indikator 
Skor Nilai Kerja

sama 
Partis
ipasi Tekun Tanggung 

jawab Peduli 

1 Pandom L 3 3 3 3 3 15 75 

2 Dwi H 3 3 3 2 2 13 65 

3 Alya N 4 4 4 4 4 20 100 

4 Amos A 4 4 4 4 4 20 100 

5 Annisa N 4 3 3 4 3 17 85 

6 Aqsa P 4 4 4 4 3 19 95 

7 Arya D 4 3 3 3 3 16 80 

8 A Rizky 3 3 4 3 3 16 80 

9 Axxantxar  3 3 3 3 3 15 75 

10 Azra S 4 4 4 4 3 19 95 

11 Bagas H 3 3 3 3 3 15 75 

12 D M Dwi 3 3 3 3 3 15 75 

13 Emanuel 3 3 3 3 2 14 70 

14 Faiq I 4 4 4 4 4 20 100 

15 Fahrani 4 4 4 4 4 20 100 

16 Gustina 3 3 3 4 3 16 80 

17 Kelvin E  3 3 3 3 3 15 75 

18 Khoirun  4 4 4 4 4 20 100 

19 Marsvito  4 4 3 4 4 19 95 

20 M Hafidz  4 4 4 4 4 20 100 

21 M Igo  3 4 4 3 4 18 90 

22 MKhoirul 4 4 4 4 4 20 100 

23 Nauraha 4 4 3 4 3 18 90 

24 Nis Aura 4 3 3 4 3 17 85 

25 Reska  4 3 3 4 3 17 85 

26 Rizal 3 3 3 3 3 15 75 

27 Salwa K 3 4 4 3 3 17 85 
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28 Sanisha 4 4 4 3 4 19 95 

29 Sita J 4 4 4 4 4 20 100 

30 Viona R  4 4 3 4 3 18 90 

31 Yuristya  4 4 4 4 4 20 100 

32 Azzahra 4 4 4 4 4 20 100 

33 Kesya A 3 3 3 3 3 15 75 

34 Maddava  4 4 4 4 4 20 100 

35 Adam 4 3 4 4 4 19 95 
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KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : V/ 2 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kompetensi 
Dasar 

 

Materi Pokok/ 
Materi 

Pembelajaran 
 

Indikator 
Pencapaian 

 
Aspek 

Penilaian 
No. 
Soal 

 
Soal Teknik 

Penilaian 
 

Bentuk 
Instrumen 

 
2.2 Menghargai jasa 

dan peranan 
tokoh perjuangan 
dalam 
mempersiapkan 
kemerdekaan 
Indonesia. 

Menghormati 
usaha para 
tokoh dalam 
mempersiapka
n 
kemerdekaan 

1. Mengidentifikasi 
perjuangan para 
pahlawan dalam 
mencapai 
kemerdekaan 
Indonesia 

2. Menjelaskan cara 
menghormati jasa 
para pahlawan 

C1 
 
 
 
 
 
C2 
 
 

Tes Tertulis 
 
 
 
 
 
Tes tertulis 
 
 

Isian, 
Uraian 
 
 
 
 
Isian, 
Uraian 

1 
1 
 
 
 
 
2-4 
2, 3 

Terlampir 
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Lembar Evaluasi 

 

I Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Peran para pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan .... 

2. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai .... 

3. Musuh bangsa Indonesia pada saat ini adalah .... 

4. Tujuan dari mengheningkan cipta saat upacara adalah …. 

5. Kemerdekaan Indonesia didapat melalui …. 

II Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat! 

1. Sifat apa saja yang harus kita teruskan dari para tokoh yang 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

2. Sebutkan 3 cara mengenang dan menghormati jasa para pahlawan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

3. Sebutkan hal-hal positif yang dapat dilakukan untuk mengisi 

kemerdekaan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 
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Kunci Jawaban 

I 

1. Belajar 

2. Pahlawan 

3. Kebodohan dan Kemiskinan 

4. Mengenang jasa para pahlawan 

5. Perjuangan 

II 

1. Sifat para pahlawan yang harus diteruskan 

a. Rela berjuang demi bangsa dan negara. 

b. Berpendirian tetapi juga menghormati pendapat orang lain. 

2. Cara mengenang dan menghormati jasa para pahlawan 

a. Pada waktu upacara di sekolah, dilakukan acara mengheningkan 

cipta yang tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan. 

b. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan 

semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan membangun 

Indonesia supaya lebih maju.  

3. Hal-hal positif yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan: rajin 

belajar, menekuni hobby yang positif, membantu sesama yang terkena 

musibah, mengharumkan nama bangsa dengan mengikuti lomba tingkat 

nasional maupun internasional 

 

Skor maksimum 

I Benar x 1 =   5 

II Benar x 5 = 15  + 

Skor maksimal    = 20  

Nilai =  x 100 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama Guru  : Angelia Puspita Sari 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : VB/ 2 

Hari/tanggal  :15 Februari 2013 

Petunjuk   : 

1) Bacalah dengan cermat 9 indikator Keterampilan dasar mengajar guru. 

2) Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3) Nilai untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut 

Nilai 1 jika satu  deskriptor yang tampak 

Nilai 2 jika dua deskriptor yang tampak 

Nilai 3 jika tiga deskriptor yang tampak 

Nilai 4 jika semua deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor 

Tampak

(√) 
Nilai 

Skor 
1 2 3 4 

1. Membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran). 

a. Guru mengucapkan 

salam 

b. Guru menyampaikan 

apersepsi. 

c. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

d. Guru mengkondisikan 

kelas. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

   √ 4 

2. Menjelaskan 

materi pelajaran 

dan menampilkan 

a. Materi pada media 

video pembelajaran 

sesuai dengan  tujuan 

√ 

 

 

 

   √ 4 
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media video 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

keterampilan 

menggunakan 

variasi). 

pembelajaran. 

b. Materi ajar memiliki 

keseimbangan antara 

keluasan dan 

kedalaman materi 

dengan waktu yang 

tersedia. 

c. Memberikan penekanan 

pada hal-hal yang 

penting. 

d. Mengaitkan materi 

dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

3. Membimbing 

pembentukan 

kelompok diskusi 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil, NHT: Guru 

membagi siswa 

ke dalam 

beberapa 

kelompok. Tiap 

kelompok terdiri 

dari 5-6 anak dan 

kepada setiap 

anggota 

kelompok diberi 

nomor antara 1 

a. Guru membimbing 

dalam pembagian 

kelompok dengan 

beranggotakan 5-6 

anak. 

b. Guru mengatur tempat 

duduk siswa. 

c. Guru memberikan 

nomor kepala pada tiap 

anggota kelompok. 

d. Guru mengkondisikan 

siswa dalam kelompok 

supaya tertib. 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

   √ 4 
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sampai 6 

(penomoran)). 

4. Memberikan 

pertanyaan untuk 

didiskusikan 

dalam kelompok 

(Keterampilan 

bertanya, NHT: 

Guru 

membagikan 

lembar kerja yang 

berisi beberapa 

pertanyaan untuk 

didiskusikan 

secara 

kelompok(menga

jukan 

pertanyaan)). 

a. Menyampaikan 

pertanyaan secara jelas 

dan singkat. 

b. Pertanyaan difokuskan 

pada suatu masalah atau 

tugas tertentu. 

c. Memberikan arahan 

pada siswa untuk 

menjawab agar tidak 

melenceng dari materi. 

d. Memberikan waktu 

berpikir. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

   √ 4 

5. Membimbing 

diskusi kelompok 

(Keterampilan  

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan, 

NHT: Siswa 

mengerjakan 

pertanyaan dari 

guru  secara 

kelompok dan 

meyakinkan tiap 

a. Memotivasi siswa 

untuk bekerjasama 

dengan kelompoknya. 

b. Memberi bantuan pada 

siswa yang kurang 

paham. 

c. Memberi kesempatan 

siswa untuk 

menyampaikan 

pendapatnya. 

d. Menghargai pendapat 

siswa 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

   √ 4 
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anggota dalam 

kelompok 

mengetahui 

jawaban 

kelompok(berfiki

r bersama)). 

6. Menggunakan 

variasi dalam 

interaksi dengan 

siswa 

(Keterampilan 

menggunakan 

variasi, 

NHT:Guru 

memanggil suatu 

nomor tertentu, 

kemudian siswa 

yang nomornya 

dipanggil 

mengacungkan 

tangannya dan 

menyampaikan 

hasil diskusinya 

dan guru 

menunjuk nomor 

anggota 

kelompok lain 

untuk 

menanggapi 

pendapat dari 

a. Menggunakan variasi 

suara dan mimik. 

b. Menggunakan variasi 

gerakan tubuh. 

c. Menggunakan variasi 

pergantian posisi dalam 

kelas. 

d. Menggunakan variasi 

pemusatan perhatian. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

  √  3 
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temannya 

(menjawab)). 

7. Memberikan 

penghargaan 

(Keterampilan 

memberi 

penguatan, NHT: 

Kelompok yang 

paling banyak 

menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

akan 

mendapatkan 

penghargaan dari 

guru). 

a. Memotivasi siswa yang 

kurang aktif. 

b. Berlaku adil dalam 

memberikan 

penghargaan pada 

kelompok. 

c. Penghargaan bersifat 

mendidik. 

d. Menggunakan 

penguatan verbal/ 

gestural/ dengan cara 

mendekati/ memberikan 

kegiatan yang 

menyenangkan/ berupa 

tanda atau benda. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

   √ 4 

8. Ketepatan  

mengelola waktu 

(Keterampilan 

mengelola kelas). 

a. Tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

b. Terlaksananya evaluasi. 

c. Pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan. 

d. Tidak ada waktu yang 

tidak terpakai. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

   √ 4 

9. Menutup 

pelajaran 

(Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

a. Memberikan umpan 

balik pertanyaan pada 

siswa. 

b. Membimbing siswa 

mengurutkan kegiatan 

√ 

 

 

 

√ 

   √ 4 
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Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang Diamati 

Jml Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pandom Luthfi R F 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 B 

2 Dwi Hartanto 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 B 

3 Alya Nuril Aida 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

4 Amos Alvianto P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

5 Annisa Nurisandi 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 SB 

6 Aqsa Pradipta 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 SB 

7 Arya Dewa K 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30 SB 

8 A Rizky A 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30 SB 

9 Axxantxar Dyaserich C 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 SB 

10 Azra Salma Shabira 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32 SB 

11 Bagas Hary Sulistyo 3 3 3 3 3 3 2 4 3 27 B 

12 D M Dwisetya Adjesni 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

13 Emanuel Dewan Dito A P 3 3 3 3 2 3 4 3 3 27 B 

14 Faiq Ikbaar Muzakkii 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

15 Fahrani Sulistia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

16 Gustina ASL 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 B 

17 Kelvin E S 3 3 3 3 3 3 2 4 4 28 B 

18 Khoirun Nisa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

19 Marsvito Dian Setya N 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 SB 

20 M Hafidz N R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

21 M Igo Alfalasani 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32 SB 

22 M Khoirul Anwar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

23 Nauraha Hafizah Salma 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 SB 

24 Nis Aura Sadida Firil 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31 SB 
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25 Reska Dwi Oktaviani 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31 SB 

26 Rizal 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 B 

27 Salwa Khamila C 3 4 4 3 3 3 3 3 4 30 SB 

28 Sanisha Fajar C 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 SB 

29 Sita Julisya I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

30 Viona Regina P  4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 SB 

31 Yuristya Nadia H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 SB 

32 Azzahra Amroul K 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 SB 

33 Kesya Ameria P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 B 

34 Maddava T A S 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 SB 

35 Adam Adhira N 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 SB 

Jumlah skor yang diperoleh 1111 

Rata-rata skor total 31,7 

Kategori Sangat Baik 

 

 Semarang, 15 Februari 2013 
Observer, 

 
 
 
 
 

Bernadet Novita Widiyanti 
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Perolehan Nilai 

 Siklus II Pertemuan Kedua 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Siklus II 
Pertemuan 2 

Keterangan 

1 Pandom Luthfi Rusyda F 55 Tidak Tuntas 

2 Dwi Hartanto 70 Tuntas 

3 Alya Nuril Aida 100 Tuntas 

4 Amos Alvianto P 85 Tuntas 

5 Annisa Nurisandi 95 Tuntas 

6 Aqsa Pradipta 100 Tuntas 

7 Arya Dewa K 75 Tuntas 

8 A Rizky A 70 Tuntas 

9 Axxantxar Dyaserich C 75 Tuntas 

10 Azra Salma Shabira 75 Tuntas 

11 Bagas Hary Sulistyo 80 Tuntas 

12 D M Dwisetya Adjesni 90 Tuntas 

13 Emanuel Dewan Dito A P 65 Tuntas 

14 Faiq Ikbaar Muzakkii 100 Tuntas 

15 Farhani Sulistia 80 Tuntas 

16 Gustina Aruming Sekar Lati 95 Tuntas 

17 Kelvin E S 90 Tuntas 

18 Khoirun Nisa 78 Tuntas 

19 Marsvito Dian Setya N 90 Tuntas 

20 M Hafidz N R 95 Tuntas 

21 M Igo Alfalasani 80 Tuntas 

22 M Khoirul Anwar 100 Tuntas 

23 Nauraha Hafizah Salma 80 Tuntas 
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24 Nis Aura Sadida Firil 80 Tuntas 

25 Reska Dwi Oktaviani 100 Tuntas 

26 Rizal 60 Tidak Tuntas 

27 Salwa Khamila C 75 Tuntas 

28 Sanisha Fajar C 58 Tidak Tuntas 

29 Sita Julisya I 95 Tuntas 

30 Viona Regina P  88 Tuntas 

31 Yuristya Nadia Hanisadewi 95 Tuntas 

32 Azzahra Amroul Kharisma 100 Tuntas 

33 Kesya Ameria P 90 Tuntas 

34 Maddava T A S 95 Tuntas 

35 Adam Adhira N 85 Tuntas 

  Rata- rata 84,67  
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CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER 

(NHT) DENGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama SD  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VB/2 

Hari/Tanggal  : Jumat, 15 Februari 2013 

 

Sebelum bel masuk berbunyi guru telah memasuki kelas dan 

menyiapkan keperluan mengajar. Guru memasang LCD, layar, laptop dan speaker 

pada tempat yang tidak mengganggu siswa dalam belajar. Guru mempersiapkan 

lembar kerja siswa dan lembar evaluasi pada tempat yang mudah dijangkau. 

Setelah bel berbunyi, siswa segera memasuki kelas lalu duduk di 

tempatnya masing-masing dengan rapi. Guru mengucapkan salam menanyakan 

kabar siswa dan melakukan presensi. Setelah melakukan presensi guru 

memberikan motivasi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu “Bangun 

Pemudi Pemuda” disertai tepuk tangan. Siswa terlihat antusias dengan lagu yang 

dinyanyikan, kemudian guru membimbing siswa dengan ikut bernyanyi dan 

berkeliling. 

Setelah menyanyikan lagu bersama-sama guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya kepada siswa, “Anak-anak, apa saja yang harus kita lakukan 

setelah kemerdekaan dapat dicapai?”. Kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, uraian materi dan kegiatan pembelajaran secara singkat. Kemudian 

guru meminta siswa untuk memperhatikan video pembelajaran yang telah 

disiapkan guru. Semua siswa telah memperhatikan video pembelajaran dengan 

baik. Saat guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan video semua siswa 

aktif menjawab.  
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Kegiatan selanjutnya yaitu pembentukan kelompok. Pada saat 

pembegian kelompok secara acak, guru dapat mengkondisikan kelas dengan baik, 

meski masih ada beberapa siswa gaduh saat mencari tempat duduk kelompok. 

Kerjasama siswa dalam kelompok sangat baik, banyak siswa yang mulai aktif 

dalam berdiskusi. Pada saat penyajian hasil diskusi kelompok, siswa sudah terlihat 

siap untuk menjawab, suara siswa saat menjawab juga cukup lantang. Siswa 

sudah mulai mampu memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. 

Setelah pembahasan hasil diskusi kelompok guru mengkonfirmasikan 

hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban yang benar dan 

menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang kurang tepat.  

Kegiatan penutup dilakukan meliputi penyimpulan materi, kegiatan 

evaluasi, dan pemberian tindak lanjut. Kegiatan penyimpulan materi yang 

dilakukan adalah dengan pemberian berbagai pertanyaan mengenai cara 

menghargai jasa pahlawan persiapan kemerdekaan. Siswa mulai aktif menjawab 

dan dapat menarik kesimpulan dari jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh 

guru. Evaluasi dilakukan dengan soal evaluasi berupa soal isian sebanyak 5 dan 

uraian sebanyak 3 soal. 

 

 Semarang, 15 Februari 2013 
Pengamat 

 
 
 
 

Bernadet Novita W 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Kelas VB 

 

No Nama Siswa 
Siklus I Siklus II 

Pert 1 Pert 2 Rata-
rata Pert 1 Pert 2 Rata

-rata 
1 Pandom Luthfi R F 40 40 40 56 55 55.5 

2 Dwi Hartanto 77 60 68.5 76 70 73 

3 Alya Nuril Aida 77 80 78.5 76 100 88 

4 Amos Alvianto P 65 80 72.5 88 85 86.5 

5 Annisa Nurisandi 70 83 76.5 76 95 85.5 

6 Aqsa Pradipta 70 77 73.5 88 100 94 

7 Arya Dewa K 65 73 69 84 75 79.5 

8 A Rizky A 70 77 73.5 78 70 74 

9 Axxantxar Dyaserich C 53 63 58 72 75 73.5 

10 Azra Salma Shabira 53 73 63 68 75 71.5 

11 Bagas Hary Sulistyo 60 53 56.5 56 80 68 

12 D M Dwisetya Adjesni 57 70 63.5 60 90 75 

13 Emanuel Dewan Dito A P 57 40 48.5 48 65 56.5 

14 Faiq Ikbaar Muzakkii 93 93 93 98 100 99 

15 Fahrani Sulistia 60 73 66.5 76 80 78 

16 Gustina ASL 65 63 64 84 95 89.5 

17 Kelvin E S 37 80 58.5 68 90 79 

18 Khoirun Nisa 67 80 73.5 80 78 79 

19 Marsvito Dian Setya N 67 80 73.5 84 90 87 

20 M Hafidz N R 80 93 86.5 90 95 92.5 

21 M Igo Alfalasani 73 60 66.5 92 80 86 
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22 M Khoirul Anwar 80 83 81.5 84 100 92 

23 Nauraha Hafizah Salma 57 73 65 64 80 72 

24 Nis Aura Sadida Firil 77 80 78.5 76 80 78 

25 Reska Dwi Oktaviani 37 67 52 56 100 78 

26 Rizal 57 60 58.5 72 60 66 

27 Salwa Khamila C 57 80 68.5 80 75 77.5 

28 Sanisha Fajar C 40 83 61.5 76 58 67 

29 Sita Julisya I 73 80 76.5 86 95 90.5 

30 Viona Regina P  70 73 71.5 76 88 82 

31 Yuristya Nadia H 80 93 86.5 94 95 94.5 

32 Azzahra Amroul K 73 80 76.5 64 100 82 

33 Kesya Ameria P 40 53 46.5 44 90 67 

34 Maddava T A S 63 73 68 80 95 87.5 

35 Adam Adhira N 47 77 62 84 85 84.5 

Rata-rata skor total 63.05 72.74 67.9 75.25 84.67 79.68
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FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

 

Berdoa sebelum memulai pelajaran 

 

Pemberian motivasi dan apersepsi 
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Pengamatan terhadap video pembelajaran 

 

 

Tanya jawab tentang isi video pembelajaran 
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Pemberian nomor kelompok 

 

 

Pemberian kuis kelompok 
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Pelaksanaan diskusi kelompok 

 

 

Membimbing kelompok 
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Penyajian hasil diskusi kelompok 

 

 

Pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik 
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Mengerjakan soal evaluasi 
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