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ABSTRAK 

Malakhati, Salika. 2014. Penerapan Model Numbered Head Together Berbantuan 

Microsoft PowerPoint untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS  pada 

Siswa Kelas IV SDN Salaman Mloyo Kota Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dra. Sumilah. 388 halaman. 

 

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

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

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

isu sosial (BSNP, 2006:175). Masalah dalam penelitian ini adalah kualitas pembelajaran 

IPS pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang yang masih rendah. Hal ini 

ditunjukkan dari keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa yang rendah, 

dari 25 siswa hanya 9 siswa atau 36% dari jumlah siswa yang dapat mencapai KKM 60. 

Oleh karena itu perlu adanya perbaikan kualitas pembelajaran IPS yaitu melalui 

penerapan model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS di kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang?”. 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang dalam pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. 

Penelitian tindakan kelas ini, menggunakan model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint yang diterapkan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri 

dari satu pertemuan dan empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Subjek penelitian adalah guru (peneliti) dan siswa kelas IV SD Salaman Mloyo 

Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Sedangkan teknik 

analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah keterampilan guru pada siklus 1 mendapatkan skor 25 

dengan kriteria cukup, siklus 2 mendapatkan skor 31 dengan kriteria baik, dan siklus 3 

mendapatkan skor 41 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus 1 

mendapatkan skor 25 dengan kriteria cukup, siklus 2 mendapatkan skor 30,52 dengan 

kriteria baik, dan siklus 3 mendapatkan skor 36,92 dengan kriteria baik. Hasil belajar 

siswa siklus 1 mendapatkan nilai rata-rata 66,4 dengan ketuntasan klasikal 52 %, siklus 2 

sebesar 73,49  dengan kriteria ketuntasan klasikal 72 %, dan siklus 3 mendapatkan rata-

rata sebesar 80,64 dengan kriteria ketuntasan 88 %. Hasil penelitian tersebut telah 

menunjukkan bahwa indikator keberhasilan telah tercapai sehingga penelitian ini 

dinyatakan berhasil. 

Adapun simpulan penelitian ini, melalui model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang. Saran bagi guru adalah  

agar menciptakan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga 

memudahkan siswa memahami konsep yang diajarkan. 

 

Kata kunci : Kualitas Pembelajaran IPS, Numbered Head Together, Microsoft 

Powerpoint 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut ketentuan umum Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 pendidikan berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa struktur dan muatan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi 5 

kelompok mata pelajaran yaitu (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata 

pelajaran estetika, (5) kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan. 

Pada jenjang sekolah dasar terdapat beberapa mata pelajaran diantaranya 

adalah Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, Bahasa Indonesia, Matematika dan 

IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. Mata pelajaran 

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 (BSNP, 

2006: 175).  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) lahir dari keinginan para pakar pendidikan 

untuk membekali para peserta didik supaya nantinya ia mampu menghadapi dan 

menangani kompleksitas kehidupan masyarakat yang sering kali berkembang 

secara tidak terduga dan dalam waktu cepat yang dapat menimbulkan masalah 

yang disebut masalah sosial (Soewarso, 2011: 2).  Dimasa yang akan datang 

peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat 

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

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis (Sapriya, 2009: 194). 
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Tujuan pembelajaran IPS di tingkat SD adalah: (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. Sedangkan ruang 

lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut 1) manusia, 

tempat, dan lingkungan; 2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; 3) sistem sosial 

dan budaya, 4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. (BSNP, 2006: 175-176) 

Dalam pencapaian tujuan pendidikan IPS tersebut, terdapat  permasalahan 

dalam strategi pembelajaran IPS itu sendiri (Depdiknas, 2007). Hal ini terjadi 

karena adanya kecenderungan pemahaman yang salah bahwa IPS adalah pelajaran 

yang cenderung pada hafalan dan masih menekankan aktivitas guru lebiha aktif 

daripada siswa (LP3, 2007:6). Selain itu, masih ditemukan permasalahan sarana 

pembelajaran. Sarana atau media pembelajaran sangat penting untuk mencapai 

tujuan pembelajaran IPS. Pada umumnya sarana untuk mendukung pembelajaran 

IPS masih sangat minim. Permasalahan ini mengakibatkan siswa kurang aktif, 

bahkan cenderung diam, dan mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran IPS masih mengalami beberapa kendala dan 

belum mencapai hasil yang optimal. Peneliti bersama tim kolaborasi melakukan 

refleksi melalui data observasi, catatan lapangan, dan data dokumen sehingga 

ditemukan masalah mangenai kualitas pembelajaran IPS yang rendah di SDN 
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Salaman Mloyo Semarang. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa 

masalah , diantaranya aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di 

kelas. Selama pembelajaran berlangsung, 20 siswa masuk kategori kurang aktif 

dengan kurangnya kesiapan untuk mengikuti pembelajaran, tidak merespon 

pertanyaan dari guru dan bermain sendiri bahkan mengganggu teman. Hasil 

observasi di lapangan ditemukan data bahwa pada saat pembelajaran IPS 

berlangsung, 7 siswa berani menjawab pertanyaan dari guru tanpa motivasi, 5 

siswa berani menjawab pertanyaan dari guru dengan motivasi dan bujukan guru, 9 

siswa tidak berani menjawab dengan alasan tidak tahu jawabannya, dan 4 siswa 

bermain sendiri dan mengganggu teman.  

Keadaan diatas terjadi karena proses pembelajaran berlangsung tidak 

menyenangkan, hal ini juga disebabkan karena guru kurang optimal dalam 

penggunaan media pembelajaran yang mampu menarik perhatian siswa. Selain itu 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih kurang, hal ini ditunjukkan 

dengan rendahnya pemahaman siswa setelah membaca materi yang dipelajari.  

Permasalahan tersebut juga didukung dengan data kuantitatif yang 

diperoleh peneliti berupa data dokumen. Dari hasil refleksi dan data dokumen 

nilai ulangan siswa kelas IV semester I tahun ajaran 2013/2014 menunjukkan 

bahwa pemahaman siswa terhadap materi IPS masih rendah . Data dokumen hasil 

ulangan harian siswa menunjukkan bahwa pencapaian hasil belajar siswa sebagian 

besar masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan 

yaitu 60. Dari rata-rata data dokumen guru ditunjukkan dengan nilai terendah 41 

dan nilai tertinggi 85. Presentase hasil ulangan harian yang diperoleh yaitu 
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sebanyak 64% atau 16 dari 25 siswa nilainya masih dibawah KKM (60). 

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut maka perlu sekali dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di 

dalam kelas. 

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan masalah yang sangat 

penting dan mendesak, sehingga perlu dicarikan alternatif pemecahan masalahnya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di SDN Salaman Mloyo. 

Peneliti  bersama tim kolaborasi berinisiatif menetapkan alternatif tindakan 

dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif  yang diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

Etzioni (dalam Daryanto, 2010:57) menyatakan bahwa kualitas dapat 

dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas 

dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau 

sasarannya. Prokopenko (dalam Daryanto, 2010:57) juga  menambahkan bahwa 

efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai 

sasarannya atau suatu tingkatan terhadap mana tujuan-tujuan dicapai. 

 Kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 7) adalah keterkaitan 

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

faislitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. 

Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi masalah 

dalam kualitas pembelajaran tersebut adalah dengan menerapkan model 
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pembelajaran numbered head together. Number head together pertama kali di 

kembangkan oleh Spencer Kagan, model ini memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk saling membagi-bagikan ide dan mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat. Selain itu, model ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerjasama mereka. Dalam model numbered head together dapat 

dipastikan seluruh siswa akan terlibat total dalam pembelajaran, hal ini yang 

menjadi alasan dipilihnya numbered head together (Lie, 2004:59).  

Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah: 1) setiap siswa menjadi 

siap; 2) siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh; 3) siswa yang 

pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai (Hamdani, 2010: 90). Model 

pembelajaran ini cocok diterapkan pada kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang  

dengan standar kompetensi yaitu: “Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, kemajuan teknologi di  lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi.”. 

Kompetensi dasar yaitu: “2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, transportasi serta pengalaman menggunakannya”. 

Penerapan model numbered head together ini dalam pelaksanaanya akan 

dibantu dengan media microsoft powerpoint agar pembelajaran yang dilakukan 

bisa lebih optimal. Susilana (2009: 100-101) menyatakan bahwa program 

powerpoint merupakan salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu 

menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, 

mudah dalam penggunaan dan relatif murah, karena tidak membutuhkan bahan 

baku selain alat untuk penyimpanan data. Media ini akan menampilkan gambar-

gambar sesuai materi pembelajaran IPS dengan standar kompetensi yaitu: 
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“Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di  

lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi.”. dan kompetensi dasar yaitu: “2.3 

Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, transportasi serta 

pengalaman menggunakannya”. Dengan adanya media microsoft powerpoint, 

perhatian siswa akan terfokus dan siswa akan lebih mudah dalam memahami 

materi pembelajaran. Sehingga upaya peningkatan keaktifan, menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dan  peningkatan hasil belajar siswa akan 

tercapai. 

Daryanto (2010: 164) mengungkapkan bahwa powerpoint mempunyai 

beberapa kelebihan, diantaranya adalah: 1) lebih merangsang siswa untuk 

mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji; 2) pesan 

informasi secara visual mudah dipahami siswa; 3) guru tidak perlu banyak 

menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan; 4) dapat diperbanyak sesuai 

kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-ulang; 5) dapat disimpan dalam 

bentuk data optik atau magnetic (CD/ Disket/ Flashdisk), sehingga praktis untuk 

di bawa ke mana-mana; 5) penyajianya menarik karena ada permainan warna, 

huruf-huruf dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar (foto). 

Beberapa hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan 

penelitian melalui model numbered head together adalah penelitian yang telah 

dilakukan oleh Made Putra Setiawan pada tahun 2013 dengan judul “Model 

Number Head Together Berbantuan CD Pembelajaran Untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas IV B SDN Purwoyoso 03 

Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 
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numbered head together dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan 

prestasi belajar siswa dalam pelajaran PKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 22 dengan kategori baik, siklus 

II memperoleh skor 28 dengan kategori baik dan pada siklus III memperoleh skor 

35 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 

19,14 kategori Baik, pada siklus II memperoleh skor 25,22 kategori baik dan pada 

siklus III memperoleh skor 29,18 kategori sangat baik. Persentase ketuntasan 

klasikal pada siklus I 67%, meningkat pada siklus II menjadi 75%, dan meningkat 

pada siklus III menjadi 86%.  

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Dika Prestama pada tahun 2013 

dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pkn Melalui Model 

Cooperative Learning Tipe NHT dengan Media CD Pembelajaran pada Siswa 

Kelas IV D SD Hj Isriati Baiturrahman 1 Semarang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 22 dengan 

kategori baik, pada siklus II memperoleh skor 29 dengan kategori sangat baik, dan 

pada siklus III memperoleh skor 34 dengankategori sangat baik. Aktivitas siswa 

pada siklus I memperoleh rata-rata skor 13,85 dengan kategori cukup, pada siklus 

II memperoleh rata-rata skor 20,07 dengan kategori baik, dan pada siklus III 

memperoleh rata-rata skor 27,23 dengan kategori baik. Persentase ketuntasan 

klasikal pada siklus I sebesar 26,9% dengan kualifikasi tidak tuntas, pada siklus II 

sebesar 39,3% dengan kualifikasi tidak tuntas dan pada siklus III sebesar 86,9% 

dengan kualifikasi tuntas. Nilai tersebut telah memenuhi indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan. 
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Alasan pemilihan media microsoft powerpoint  diperkuat dengan 

penelitian dari Tieka Fitriana pada tahun 2013 dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Two Stay – Two Stray 

dengan Media Power Point pada Siswa Kelas IV SD Karangampel 01 Kaliwungu 

Kudus”. Hasil penelitian menunjukkan siswa menjadi lebih aktif, senang, 

bersemangat belajar, serta pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna 

bagi siswa. Penerapan media powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Karangampel Kaliwungu 

Kudus. Hasil penelitian menunjukkan Keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 21 dengan  kategori cukup, siklus II memperoleh skor 35 

dengan kategori baik dan pada siklus III memperoleh skor 40 dengan kategori 

sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rerata skor total 24,1 

kategori cukup, pada siklus II memperoleh rerata skor total 29,2 kategori baik dan 

pada siklus III memperoleh rerata skor total 35,4 kategori sangat baik. Persentase 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I 64% , meningkat pada siklus 

II menjadi 74%, dan meningkat pada siklus III menjadi 87%. 

Mengacu pada uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti akan 

memperbaiki pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Model Numbered Head Together Berbantuan Microsoft PowerPoint 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS  pada Siswa Kelas IV SDN 

Salaman Mloyo Kota Semarang.” 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Setelah mengkaji latar belakang masalah, dapat dirumuskan bahwa 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang?” 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang? 

b. Bagaimanakah model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dalam meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang? 

c. Bagaimanakah model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Mengkaji dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang 

akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada sisiwa kelas 

IV SDN Salaman Mloyo Semarang adalah dengan menerapkan model numbered 

head together  berbantuan microsoft powerpoint. Peneliti memodifikasi sintaks 

pembelajaran model numbered head together menurut Hamdani (2010:89) dengan 

sintaks media microsoft powerpoint yang akan dilaksanakan dalam langkah-

langkah sebagai berikut : 
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a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa 

b. Guru menampilkan materi pelajaran dengan menggunakan microsoft 

powerpoint untuk dipelajari siswa. 

c. Guru menjelaskan materi pokok dengan  menggunakan media microsoft 

powerpoint tersebut. 

d. Siswa dibagi dalam 5 kelompok 

e. Setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor. 

f. Guru membagi tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

g. Kelompok mendiskusikan jawaban dan memastikan setiap anggota kelompok 

mengetahui jawabannya. 

h. Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi. 

i. Siswa lain menanggapi, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. 

j. Guru melakukan refleksi terhadap hasil kerja 

k. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran. 

l. Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 
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1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas IV SDN Salaman 

Mloyo Semarang dalam pembelajaran IPS melalui model numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang dalam pembelajaran IPS melalui model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang 

dalam pembelajaran IPS melalui model numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan 

memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di pendidikan 

Sekolah Dasar, serta dapat menjadi bahan referensi untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1) Bagi Guru 

a. Guru memperoleh tambahan wawasan pengetahuan dan gambaran 

tentang bagaimana mengajar agar lebih efektif dan efisien.  

b. Guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya 

terutama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 
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c. Guru lebih percaya diri dan mampu menunjukkan kinerja yang 

profesional, serta mendapat kesempatan berperan aktif mengembangkan 

keterampilan diri dan pengetahuan.  

2) Bagi Siswa 

a. Siswa dapat menjadi lebih antusias dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran.  

b. Siswa dapat meningkatkan motivasi, minat belajar, kreativitas dan daya 

imajinasinya.  

c. Siswa dapat memahami mengenai materi secara maksimal sehingga hasil 

belajar siswa akan meningkat. 

3) Bagi Sekolah 

a. Dapat meningkatkan kualitas pendidikan  

b. Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah yang 

tercermin dalam peningkatan kemampuan profesional para guru, 

perbaikan proses dan hasil belajar siswa, 

c. Suasana pendidikan di sekolah lebih nyaman, lancar dan terkondisi 

dengan baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Model Pembelajaran Kooperatif 

 Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implemenasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas (Suprijono, 2009:46). Dalam pembelajaran kooperatif 

diterapkan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil 

yang tingkat kemampuannya berbeda (Hamdani, 2010: 30). 

  Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

banyak digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli 

pendidikan. Slavin (dalam Rusman, 2012: 205) menyatakan bahwa: (1) 

penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap 

toleransi, dan menghargai pendapat orang lain, (2) pembelajaran kooperatif dapat 

memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan 

mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman.  

 Menurut Suprijiono (2009: 58) ada lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif. Unsur-unsur tersebut antara lain: 1) saling ketergantungan positif; 2) 

14 
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tanggung jawab perseorangan; 3) interaksi promotif, 4) komunikasi antaranggota; 

5) pemrosesan kelompok. 

  Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil 

yang heterogen, mempunyai perbedaan kemampuan, jenis kelamin, ras atau suku 

dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

2.1.2. Model Pembelajaran Numbered Head Together 

2.1.2.1. Pengertian Model Pembelajaran Numbered Head Together 

Numbered heads together merupakan suatu tipe model pembelajaran 

kooperatif dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, 

kemudian secara acak guru memanggil nomor siswa (Hamdani, 2010:89). Number 

head together pertama kali di kembangkan oleh Spencer Kagan, model ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagi-bagikan ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, model ini juga 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Dalam model 

numbered head together dapat dipastikan seluruh siswa akan terlibat total dalam 

pembelajaran, hal ini yang menjadi alasan dipilihnya model numbered head 

together  (Lie, 2004:59) 

Pembelajaran kooperatif ini mengutamakan adanya kerjasama antar siswa 

dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam 

kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran 

yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk 
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memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam 

proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar 

aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu mempelajari materi pelajaran 

serta berdiskusi untuk memecahkan masalah (Huda, 2013: 59). 

Hamdani  (2010:90) menyatakan bahwa model numbered head together 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model pembelajaran 

kooperatif ini adalah: 1) setiap siswa menjadi siap; 2) siswa dapat melakukan 

diskusi dengan sungguh-sungguh; 3) siswa yang pandai dapat mengajari siswa 

yang kurang pandai. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif 

ini adalah: 1) kemungkinan nomor yang telah di panggil, akan di panggil lagi oleh 

guru; 2) tidak semua anggota kelompok di panggil guru.  

Untuk kelemahan yang poin pertama sebenarnya guru bisa mengatasinya 

dengan memberikan ciri tertentu kepada setiap kelompok, misalnya dengan 

menamai warna-warna tertentu atau menggunakan gambar-gambar tertentu dan 

dengan cara mencatat nomor siswa yang sudah dipanggil oleh guru. Sedangkan 

untuk kelemahan yang kedua guru dapat memberikan kesempatan yang sama 

kepada setiap siswa yang tidak dipanggil oleh guru untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dengan bertanya atau memberikan pendapatnya dalam proses 

pembelajaran. 

2.1.2.2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Numbered Head Together 

Suprijono (2009: 93) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan 

mengguankan model numbered head together  diawali dengan Numbering. Guru 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya 
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mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Jika jumlah siswa dala satu 

kelas terdiri dari 40 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan jumlah 

konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri dari 8 orang. Tiap-tiap orang 

dalam tiap-tiap kelompok dibri nomor 1-8. Kemudian guru mengajukan beberapa 

pertanyaan dan tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads 

Together”berdiskusi memikirkan jawaban yang benar. Langkah berikutnya guru 

memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. 

Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah 

diterimanya dari guru  

Hamdani (2010:90) menyebutkan langkah-langkah model pembelajaran 

Numbered Head Together adalah sebagai berikut: 

a) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok mendapat 

nomor. 

b) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

c) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap 

anggota kelompok mengetahui jawabannya. 

d) Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan siswa yang nomornya 

dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. 

e) Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk 

nomor lain. 

f) Kesimpulan 
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2.1.3. Media Pembelajaran 

2.1.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Heinich, dkk (dalam Arsyad, 2013: 3-4) mengemukakan bahwa media 

merupakan perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima 

serta membawa pesan-pesan  yang bertujuan instruksional atau mengandung 

maksud-maksud pengajaran.  

Media pembelajaran pada hakikatnya merupakan saluran atau jembatan 

dari pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan oleh sumber pesan (guru) 

kepada penerima pesan (siswa) dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat 

diserap dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuannya (Anitah, 2009: 6.11). 

Media pembelajaran merupakan bagian integaral dari keseluruhan proses 

pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak 

berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka 

menciptakan situasi belajar yang diharapakan. (Susilana dan Cepi, 2009: 10). 

Dari berbagai paparan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala alat pembelajaran yang digunakan untuk 

meningkatkan proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan 

lingkungannya sebagai perantara untuk menyampaikan bahan-bahan instruksional 

dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan 

pembelajaran tersebut. 

2.1.3.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 Secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi diantaranya 

adalah: 
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1) Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

Dengan perantaraan gambar, potert, slide, film, video, atau media yang lain, 

siswa dpat memperoleh gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa 

sejarah. 

2) Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena ukurannya terlalu besar ataubterlalu kecil. 

3) Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. 

4) Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model, 

atau foto, siswa dapat dengan mudah membandingkan dua benda yang 

berbeda, seperti sifat, ukuran, warna, dan sebagainya. (Hamdani, 2010: 246-

248). 

2.1.3.3 Manfaat Media Pembelajaran 

 Manfaat media pembelajaran menurut Anitah (2009: 6.10) antara lain: 

1) Membuat konkret konsep-konsep yang abstrak.  

2) Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar di dapat ke 

dalam lingkungan belajar. 

3) Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. 

4) Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat.  

 Susilana dan Cepi (2009: 9) menyebutkan bahwa secara umum media 

mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 
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3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestikanya. 

 Dari pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan manfaat media 

pembelajaran adalah 1) memperjelas pesan-pesan pembelajaran dengan 

mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak sehingga siswa dapat menerima 

pesan pembelajaran dengan jelas; 2) meningkatkan motivasi dan minat belajar 

siswa; 3) melatih anak untuk belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

yang dimilikinya. 

2.1.3.4 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran  

 Sanjaya (dalam Hamdani, 2010: 257) mengungkapkan pertimbangan 

dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yaitu dengan menggunakan kata 

ACTION (Acces, Cost, Technology, Interactivity, Organization, Novelty). 

1) Acces, artinya kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam 

pemilihan media. 

2) Cost, arinya pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan 

suatu media harus seimbang dengan manfaatnya. 

3) Technology, artinya ketersediaan teknologinya dan kemudahan dalam 

penggunaannya. 

4) Interactivity, artinya mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau 

interaktivitas. 
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5) Organization, artinya dukungan organisasi atau lembaga dan cara 

pengorganisasiannya. 

6) Novelty, artinya aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media yang lebih 

baru biasanya lebih menarik dan lebih baik.      

 Kriteria pemilihan media pembelajaran menurut Susilana dan Cepi (2009: 

70-73) adalah sebagai berikut: 

1) Kesesuaian dengan tujuan 

2) Kesesuaian dengan materi pembelajaran 

3) Kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa 

4) Kesesuaian dengan teori 

5) Kesesuaian dengan gaya belajar siswa 

6) Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung dan waktu yang 

tersedia. 

2.1.3.5 Hubungan Kerucut Pengalaman Edgar Dale dengan Media Pembelajaran.  

Teknologi Pembelajaran tumbuh dari praktek pendidikan dan gerakan 

komunikasi audio visual. Teknologi pembelajaran semula dilihat sebagai 

teknologi peralatan, yang berkaitan dengan penggunaan peralatan, media dan 

sarana untuk mencapai tujuan pendidikan atau dengan kata lain mengajar dengan 

alat bantu audio-visual. Teknologi Pembelajaran merupakan gabungan dari tiga 

aliran yang saling berkepentingan, yaitu media dalam pendidikan, psikologi 

pembelajaran dan pendekatan sistem dalam pendidikan (Khesyasabillah, 2012:1). 

Edgar Dale dan James Finn merupakan dua tokoh yang berjasa dalam 

pengembangan teknologi pembelajaran modern. Edgar Dale mengemukakan 
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tentang kerucut pengalaman (Cone of Experience) yang tampak dalam gambar 

berikut ini : 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman oleh Edgar Dale 

        (Arsyad, 2013: 14) 

Dari gambar tersebut dapat kita lihat rentangan tingkat pengalaman dari 

yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi, 

yang merentang dari yang bersifat kongkrit ke abstrak, dan tentunya memberikan 

implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran, khususnya 

dalam pengembangan teknologi pembelajaran. 

Efektifitas penggunaan media pembelajaran tidak ditentukan oleh seberapa 

canggih dan modernnya alat yang disediakan oleh guru. Tetapi kesesuaian media 

tersebut dengan materi pelajaran yang diajarkan. Mungkin saja guru mengajar 

tanpa bantuan media pembelajaran, karena materi yang disajikan adalah materi 

yang sederhana dan tidak terlalu berat. Sehingga cukup dengan memberi 

penjelasan secara verbal. media dan teknologi memiliki pengaruh terhadap 

pendidikan. Contohnya, komputer dan internet telah mempengaruhi proses 

pembelajaran sampai saat ini. Aturan-aturan dari guru dan siswa telah berubah 
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karena dipengaruhi media dan teknologi yang digunakan di dalam kelas. 

Perubahan ini sangat esensial karena sebagai penuntun dalam proses 

pembelajaran. 

2.1.4. Media Pembelajaran Microsoft PowerPoint 

Penelitian ini menggunakan media powerpoint. Menurut Indriana 

(2011:47) powerpoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan 

oleh perusahaan microsoft, dan merupakan salah satu program berbasis 

multimedia. Didalam komputer, biasanya program ini sudah dikelompokan dalam 

program microsoft office. Program ini dirancang khusus untuk menyampaikan 

presentasi, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintahan, pendidikan, 

maupun perorangan, dengan berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya 

sebagai media komunikasi yang menarik. Beberapa hal yang menjadikan media 

ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi adalah berbagai kemampuan 

pengolahan teks, wana, dan gambar, serta animasi-animasi yang bisa diolah 

sendiri sesuai kreatifitas penggunanya. 

Program powerpoint merupakan salah satu software yang dirancang 

khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah 

dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relatif murah, karena tidak 

membutuhkan bahan baku selain alat untuk penyimpanan data (data storage) 

(Susilana, 2009:100-101). 

Indriana (2011:48) menjelaskan bahwa media powerpoint adalah media 

yang menggunakan teknologi komputer yang biasanya menggunakan software 

microsoft powerpoint yang terdiri dari beberapa slide. Slide-slide yang akan di 
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tampilkan pada siswa tersebut mengandung teks, grafis, film, dan objek-objek lain 

yang mungkin diusun secara bebas. Slide yang di tampilkan adalah slide yang 

menampilkan ringkasan materi yang sesuai dengan materi yang hendak di ajarkan 

kepada siswa, sehingga dapat menambah pengalaman belajar siswa dari tayangan 

slide yang di tampilkan oleh guru pada saat pembelajaran. 

Penggunaan program ini menurut Daryanto (2010: 164) mempunyai 

beberapa kelebihan, diantaranya adalah sebagaia berikut: 1) penyajiannya menarik 

karena ada permainan warna, huruf dan animasi baik animasi teks maupun 

animasi gambar atau foto; 2) lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh 

informasi tentang bahan ajar yang tersaji; 3) pesan informasi secara visual mudah 

dipahami peserta didik; 4) tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan 

ajar yang sedang disajikan; 5) dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat 

dipakai secara berulang-ulang; 6) dapat disimpan dalam bentuk data optik atau 

magnetik. (CD / Disket / Flashdisk). 

Program powerpoint ini juga mempunyai beberapa kelemahan diantaranya 

adalah: 1) dibutuhkan kesabaran dan tahap demi tahap untuk menyusun dan 

membuat power point sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit; 2) siswa  

terkadang lebih memperhatikan animasi dalam powerpoint dibandingkan 

materinya (Puspita Indri, 2012: 1) 

Untuk kelemahan poin pertama guru harus lebih sabar dalam membuat 

powerpiont karena banyak waktu yang dibutuhkan agar lebih menarik dalam 

pembelajaran, sedangkan untuk poin kedua guru harus lebih variatif dalam 
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mengajar dan lebih memperhatikan siswa sehingga siswa tidak hanya melihat 

animasinya saja tetapi juga memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru. 

Dalam penyusunan powerpoint perlu memperhatikan prosedur-prosedur 

pembuatan agar powerpoint yang dibuat akan berkualitas dan tepat sasaran. 

Prosedur pembuatan powerpoint untuk presentasi, yaitu: 

a. Identifikasi program, hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara 

program yang dibuat dengan materi, sasaran (siswa) terutama latar belakang 

kemampuan, usia juga jenjang pendidikan. Perlu juga mengidentifikasi 

ketersediaan sumber pendukung seperti gambar, animasi, video, dll. 

b. Mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan materi dan 

sasaran seperti video, gambar, animasi, suara.  

c. Setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya proses 

pengerjaan di PowerPoint hingga selesai. Selanjutnya mengubah hasil akhir 

presentasi apakah dalam bentuk Slide Show, Web Pages, atau Executable 

File (exe). 

d. Setelah program selesai dibuat, tidak langsung digunakan sebaiknya 

dilakukan review program dari sisi bahasa, teks, tata letak, dan kebenaran 

konsep, selanjutnya di revisi dan siap digunakan (Susilana, 2009:102-103). 

2.1.5. Hakikat Belajar 

2.1.5.1  Pengertian Belajar 

Belajar menurut Hamalik (2011:27) adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan 

dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 
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lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melainkan pengubahan kelakuan. 

Djamarah dan Aswan Zain (2006: 38) berpendapat bahwa belajar adalah 

“perubahan” yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan 

aktivitas belajar. Menurut Thobroni (2011: 21) belajar merupakan suatu proses 

yang berulang-ulang yang menyebabkan adanya perubahan perilaku yang disadari 

dan cenderung bersifat tetap. 

Hakim (dalam Hamdani, 2010:21) mengemukakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan 

tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah 

laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir dan lain-lain. Sedangkan Slameto (2010:2) 

mengungkapkan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamnnya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari pengertian belajar menurut para ahli tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan yang belum diperoleh sebelumnya sehingga dari perubahan tingkah 

laku tersebut diharapkan kemampuan seseorang akan meningkat. 

2.1.5.2 Ciri-ciri Belajar 

Ciri ciri belajar menurut Darsono (dalam Hamdani, 2010: 22) adalah 

sebagai berikut: 

14 
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1) Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolak ukur keberhasilan belajar. 

2) Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakili orang lain. Jadi 

belajar bersifat individual. 

3) Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri yang belajar. Perubahan 

tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang terpisahkan antara yang satu dengan yang lain.. 

Anitah (2009:1.3-1.7) berpendapat  bahwa belajar memiliki ciri-ciri utama, 

antara lain yaitu: (a) belajar merupakan proses mental dan emosional atau proses 

berpikir, seseorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif; (b) 

hasil belajar berupa perubahan tingkah laku atau perilaku; (c) belajar adalah 

mengalami, artinya belajar terjadi di dalam interaksi antara individu dengan 

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.  

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

belajar adalah: 1) belajar merupakan sebuah proses yang berkesinambungan; 2) 

proses belajar tersebut berhubungan dengan pengalaman dan lingkungan; 3) 

proses belajar akan berakibat pada perubahan perilaku. Jika belum terjadi 

perubahan perilaku berarti individu tersebut belum mengalami proses belajar. 

2.1.5.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2010: 54) 

dibedakan atas dua kategori, yaitu: 
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1) Faktor Intern (Faktor yang Berasal dari Dalam) 

Faktor intern dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan.  

a) Faktor jasmaniah, meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh 

b) Faktor psikologis, meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dn kesiapan 

c) Faktor kelelahan, meliputi kelehan jasmani dan kelelhan rohani 

2) Faktor Ekstern (Faktor yang Berasal dari Luar) 

Faktor ekstern yang berpengarus terhadap belajar dikelompokkan menjadi 3 

faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

a) Faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga 

b) Faktor sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, metode belajar. 

c) Faktor masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul. 

2.1.6. Hakikat Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Pembelajaran 

 Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam 

upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai  nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar (Susilana, 2009: 1). 

 Winataputra (2008:1.18) menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan 

upaya sistematis  dan sistemik untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan 
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meningkatkan proses belajar maka kegiatan pembelajaran berkaiatan erat dengan  

jenis hakikat, dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut, pembelajaran harus 

menghasilkan belajar tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. 

Proses belajar terjadi juga dalam konteks interaksi sosial-kultural dalam 

lingkungan masyarakat.Pendapat lain yang membahas tentang pembelajaran 

adalah menurut Hamdani (2010: 23), dijelaskan bahwa pembelajaran adalah usaha 

guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan 

memahami sesuatu yang sedang dipelajari serta memberikan kebebasan kepada 

siswa untuk memahami materi sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

 Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari dan cenderung 

bersifat permanen dan mengubah perilaku. Pada proses tersebut terjadi 

pengingatan informasi yang kemudian disimpan dalam memori dan organisasi 

kognitif. Selanjutnya keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada 

keaktivan siswa dalam merespon dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang 

etrjadi pada diri siswa ataupun pada lingkungannya (Thobroni, 2011:19) 

 Dari berbagai pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar yang dilakukan siswa dan guru 

terhadap lingkungannya untuk mencapai hasil belajar yang ditunjukkan dengan 

adanya perubahan tingkah laku pada siswa. 

2.1.6.2 Komponen Pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran berjalan lancar apabila terdapat komponen yang 

mendukung. Komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 
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berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.  Komponen-komponen pembelajaran 

menurut Hamruni (2011: 11-12) adalah sebagai berikut: 

1) Guru 

Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan 

faktor yang terpenting. Di tangan gurulah sebenarnya letak keberhasilan 

pembelajaran. 

2) Peserta Didik  

Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk 

mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata guna mencapai tujuan 

belajar. 

3) Tujuan 

Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, 

materi, media dan evaluasi pembelajaran. 

4) Bahan Pelajaran 

Bahan pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang berupa materi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan tuntuna 

masyarakat dan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi. 

5) Kegiatan Pembealajaran 

Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam 

menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. 
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6) Metode 

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan 

7) Alat 

Alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dalam proses 

pembelajaran alat memiliki fungsi sebagai pelengkap 

8) Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat 

atau rujukan dimana bahan pembelajaran bisa diperoleh 

9) Evaluasi 

Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untyk mengetahui apakah 

tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum 

10) Situasi atau Lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan fisik (misalnya iklim, 

sekolah), dan hubungan antar manusia misalnya dengan teman dan siswa 

dengan orang lain. 

2.1.6.3 Tujuan Pembelajaran 

 Uno (2006:35) menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran biasanya diarahkan 

pada salah satu ranah dari taksonomi Bloom. Ketiga ranah tersebut yakni (1) 

kognitif; (2) afektif; (3) psikomotorik. Dengan penjelasan sebagai berikut: 
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1) Ranah Kognitif 

Kawasan Kognitif adalah kawasan yang membahasa tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan 

sampai tingkat yang lebih tinggi yaitu evaluasi. 

2) Ranah Afektif 

Kawasan afektif adalah satu domain, yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai 

inters, apresiasi atau penghargaan dan penyesuaian perasaan sosial. 

3) Ranah Psikomotor 

Domain psikomotor mencakup  tujuan yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) yang bersifat manual atau motorik. 

2.1.7. Kualitas Pembelajaran 

2.1.7.1 Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Etzioni (dalam Daryanto, 2010:57) menyatakan bahwa kualitas dapat 

dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas 

dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau 

sasarannya. Prokopenko (dalam Daryanto, 2010:57) juga  menambahkan bahwa 

efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai 

sasarannya atau suatu tingkatan terhadap mana tujuan-tujuan dicapai. 

 Kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 7) adalah keterkaitan 

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

faislitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. 
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 Penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran ialah 

keberhasilan proses baik guru maupun siswa yang memadukan berbagai 

komponen utama dalam sebuah pembelajaran yang secara efektif sehingga 

mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2.1.7.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Keberhasilan atau kegagalan dalam proses belajar mengajar merupakan 

sebuah ukuran atas proses pembelajaran (Sutikno, 2007:113). Depdiknas (2004:8-

10) merumuskan beberapa indikator untuk mencapai pembelajaran yang 

berkualitas meliputi perilaku pendidik, perilaku dan dampak belajar peserta didik, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, sistem 

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

1. Perilaku pendidik atau guru 

Perilaku pendidik yang berkualitas antara lain: (1) membangun persepsi 

dan sikap positif peserta didik, (2) menguasai substansi keilmuan dari materi yang 

diajarkan, (3) memberikan layanan pendidikan yang beorientasi pada kebutuhan 

peserta didik, (4) menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik, (5) 

mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan yang 

mandiri. 

2. Perilaku dan dampak belajar peserta didik 

Perilaku dan dampak belajar peserta didik yang berkualitas, dapat diamati 

dari kompetensi yang harus dicapai sebagai berikut: (1) memiliki persepsi dan 

sikap positif terhadap belajar, termasuk di dalamnya persepsi dan sikap terhadap 

mata pelajaran, guru, media, dan fasilitas belajar serta iklim belajar; (2) mau dan 
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mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta 

membangun sikapnya; (3) mau dan mampu memperluas serta memperdalam 

pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya; (4) mau dan mampu 

menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya secara bermakna; (5) 

mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah atau 

satuan pendidikan. 

3. Iklim pembelajaran 

Iklim pembelajaran yang berkualitas meliputi: (1) suasana kelas yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan; (2) perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan 

kreativitas pendidik; (3) suasana sekolah dan tempat praktik lainnya yang 

kondusif bagi tumbuhnya penghargaan peserta didik dan pendidik terhadap 

kinerjanya. 

4. Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum 

yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasra dalam rangka 

pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam suatu pendidikan 

tertentu (Sanjaya, 2008: 141) 

5. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada siswa (Aqib, 

2013:50). Media pembelajaran yang berkualitas dapat diamati dari beberapa 
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komponen sebagai berikut: (1) dapat menciptakan pengalaman belajar yang 

bermakna; (2) mampu memfasilitasi proses interaksi antara peserta didik dan 

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

relevan; (3) media pembelajarn dapat memperkaya pengalaman belajar peserta 

didik; (4) mampu mengubah suasana belajar dari peserta didik yang pasif menjadi 

aktif dalam berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar 

yang ada. 

6. Sistem pembelajaran 

Sistem pembelajaran yang berkualitas memiliki ciri antara lain: (1) sekolah 

dapat menonjol ciri khas keunggulannya; (2) memiliki perencanaan yang matang 

dalam bentuk rencana strategis dan rencana operasional sekolah, agar semua 

upaya dapat sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam wadah 

sekolah; (3) ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi 

sekolah yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua 

civitas akademika melalui berbagai aktivitas pengembangan; (4) dalam rangka 

menjaga keselarasan antar komponen sistem pendidikan di sekolah, pengendalian 

dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu mekanismenya. 

2.1.7.3 Strategi Pencapaian Kualitas Pembelajaran 

Untuk dapat mencapai indikator-indikator kualitas pembelajaran, diperlukan 

strategi pencapaian kualitas. Depdiknas (2004: 11) menjelaskan bahwa strategi 

apapun yang digunakan diperlukan kegiatan sebagai berikut:  
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1. Penggunaan empat langkah bersiklus yang mencakup kegiatan merencanakan, 

mengerjakan, memeriksa dan mengambil langkah-langkah  untuk memacu 

proses pembelajaran. 

2. Penggunaan data empirik dan kerangka konseptual untuk membangun 

pengetahuan, mengambil keputusan, dan menentukan efektivitas perubahan 

tingkah laku. 

3. Prediksi dan perbaikan penampilan selanjutnya secara artikulatif. 

4. Penggunaan pendekatan bersiklus dan terencana  

Jika digambarkan siklus empat langkah yang dimaksud adalah: 

 

 

 

 

 

a. Merencanakan perbaikan proses (PLAN). 

b. Mengerjakan perbaikan (DO). 

c. Memeriksa proses dan hasil perbaikan (CHECK). 

d. Mengambil langkah-langkah memacu proses perbaikan (ACT). 

2.1.7.4 Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat 

melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien (Sanjaya, 2006:33). 

Plan

an 

Act Do

o 

Check 

Gambar 2.2  Bagan  Alur Siklus PTK 
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Keterampilan dasar yang harus dimiliki guru menurut Anitah (2009:7.1) bersifat 

generik, artinya sangat perlu dikuasai oleh seorang guru atau pendidik. Dengan 

pemahaman dan kemampuan menerapkan keterampilan dasar yang baik, guru 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Keterampilan dasar 

mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan 

keterampilan mengajar antara lain: 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

 Winataputra (2005: 8.3) menjelaskan bahwa keterampilan membuka 

pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam 

memulai kegiatan pembelajaran. Komponen membuka pelajaran diantaranya 

adalah: 

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

pembelajaran dan pola interaksi pembelajaran yang variasi. 

(2) Menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, 

menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan dan 

memperhatikan minat dan interes siswa 

(3) Memberikan acuan melalui berbagai usaha seperti mengemukakan tujuan 

pembelajaran dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang 

akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas dan 

mengajaukan beberapa pertanyaan. 

(4) Memberikan kaitan sehingga materi yang dipelajari merupakan satu 

kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. 
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b) Keterampilan Bertanya 

 Keterampilan bertanya adalah keterampilan yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Dalam proses belajar 

mengajar, bertanya memegang peranan penting sebab pertanyaan yang 

tersusun baik dengan teknik yang tepat akan meningkatkan partisipasi murid 

dalam kegiatan belajar mengajar (Idris,  2008: 115). Komponen-komponen 

keterampilan bertanya meliputi: 

(1) Kejalasan dan kaitan pertanyaan 

(2) Kecepatan dan selang waktu 

(3) Arah dan distribusi penunjukan 

(4) Teknik penguatan 

(5) Teknik penuntun 

(6) Teknik menggali 

c) Keterampilan Memberi Penguatan 

 Penguatan (reinforcement) merupakan suatu respon yang diberikan oleh 

guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif, dan 

menyebabkan kemungkinan berulangnya kembalin atau meningkatnya 

perilaku tersebut (Hernawan dkk, 2008: 3.35). Komponen-komponen pada 

keterampilan memberi penguatan antara lain: 

(1) Penguatan verbal, biasanya diungkapkan dengan menggunakan kata-kata 

dan kalimat pujian, penghargaan, persetujuan dan sebagainya 
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(2) Penguatan non-verbal, terdiri dari penguatan gerak badan, gerak 

mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan, penguatan berupa pemberian simbol atau benda 

d) Keterampilan Mengadakan Variasi 

 Hasibuan (2012: 64) menjelaskan bahwa keterampilan mengadakan 

variasi adalah keterampilan guru yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan 

siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan 

ketekunan, keantusiasan, dan berperan serta secara aktif. Komponen-

komponen keterampilan mengadakan variasi meliputi: 

(1) Variasi dalam gaya mengajar guru, meliputi: 

(a) Penggunaan variasi suara  

(b) Pemusatan perhatian siswa  

(c) Kesenyapan atau kebisuan guru  

(d) Mengadakan kontak pandang  

(e) Gerakan badan dan mimik 

(f) Perubahan posisi guru 

(2) Variasi dalam penggunaan alat bantu pembelajaran, meliputi: 

(a) Variasi alat atau bahan yang dapat didengar (auditif aids) 

(b) Variasi alat atau bahan yang dapat dilihat (visual aids) 

(c) Variasi alat atau bahan yang dapat diraba, dimanipulasi, dan 

digerakkan (motorik)  

(3) Variasi dalam berinteraksi, meliputi: 

(a) Pola interaksi dua arah 
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(b) Pola interaksi yang multiarah 

e) Keterampilan Menjelaskan 

 Tim FKIP (2009: 1.21) mengemukakan bahwa keterampilan menjelaskan 

adalah keterampialn yang berkaitan dengan kegiatan untuk menyampaikan 

informasi atau materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara 

sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Komponen-

komponen keterampilan menjelaskan antara lain: 

1) Komponen merencanakan penjelasan 

2) Komponen menyajikan penjelasan 

f) Keterampilan Mengelola Kelas 

 Djamarah (2006: 173) menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalm proses 

pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan 

perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas atau penetapan norma yang produktif. Komponen 

keterampilan mengelola kelas adalah: 

(1) Keterampilan yang bersifat preventif 

Usaha untuk mencegah munculnya gangguan-gangguan antara lain: a) 

menunjukkan sikap tanggap; b) membagi perhatian; c) pemusatan 

perhatian kelompok; d) memberikan petunjuk yang jelas; e) menegur; f) 

memberi penguatan  

 



41 
 

 
 

(2) Keterampilan yang bersifat reseptif 

Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk terhadap 

gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat 

mengadakan tindakan remidial untuk mengembalikan kondisi belajar 

yang optimal. Adapun pendekatan yang diterapkan, yaitu memodifikasi 

tingkah laku, pengelolaan kelompok, dan menemukan serta mengatasi 

tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

g) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

 Aqib (2013: 91) menyatakan bahwa keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil merupakan keterampilan melaksanakan kegiatan 

membimbing siswa agar dapat melaksanakn diskusi kelompok kecil dengan 

efektif. Komponen-komponen yang ada dalam keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil adalah: 

(1) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

(2) Memperjelas masalah atau urunan pendapat 

(3) Menganalisis pandangan siswa 

(4) Meningkatakan urunan pikiran siswa 

(5) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi  

(6) Menutup diskusi  

h) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan 

keterampilan dasar mengajar yang paling kompleks dan menuntut penguasaan 

keterampilan dasar mengajar sebelumnya. Kegiatan kelompok kecil dan 
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perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap kebutuhan 

siswa yang berbeda-beda, misalnya dengan cara memberi tugas yang sesuai 

dengan kemampuannya atau menilai kemampuan siswa dengan cara yang 

paling tepat untuk siswa tersebut (Anitah: 2009: 8.51). Komponen-komponen 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah: 

(1) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

(2) Keterampilan mengorganisasi 

(3) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 

(4) Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar 

i) Keterampilan Menutup Pelajaran 

 Rusman (2012:92) menjelaskan bahwa keterampilan menutup pelajaran 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudakn untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

Komponen menutup pelajaran diantaranya adalah: 

(a) Meninjau kembali materi pokok dengan merangkum atau menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

(b) Melakukan evaluasi antara lain dengan cara mendemonstrasikan 

keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi  

pendapat siswa sendiri dan memberikan soal-soal tertulis. 
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 Dari beberapa keterampilan pembelajaran tersebut, maka dapat dipahami 

bahwa proses pembelajaran di kelas berkaitan erat dengan keterampilan mengajar 

guru dalam  menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Keterampilan 

mengajar merupakan usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui bahan 

pengajaran yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan tingkah 

laku pada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

Indikator keterampilan guru yang sesuai dengan langkah-langkah model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint diantaranya yaitu: (1) 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan membuka 

pembelajaran); (2) membuka pelajaran (keterampilan membuka pembelajaran, 

keterampilan bertanya); (3) menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan 

membuka pembelajaran); (4) menyampaikan materi pelajaran menggunakan 

microsoft powerpoint (keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan 

variasi); (5) melakukan tanya jawab dengan siswa  mengenai materi pelajaran 

yang ditampilkan (keterampilan bertanya); (6) membimbing pembentukan 

kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi (keterampilan mengelola kelas 

dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan); (7) melakukan 

variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan melakukan variasi) (8) 

membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil); (9) melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola 

kelas); (10) memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi 

penguatan); (11) menutup pelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 
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2.1.7.5 Aktivitas Siswa 

Anitah W, dkk., (2009: 2.13) mengungkapkan bahwa proses belajar 

merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam belajar, esensinya adalah rangkaian 

aktivitas yang dilakukan siswa dalam upaya mengubah perilaku yang dilakukan 

secara sadar melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut Hamalik (2011:171) 

pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar 

sendiri atau melakukan aktivitas sendiri bagi siswa. Siswa belajar sambil bekerja 

sehingga mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah 

laku lainnya, serta mengembangkanketerampilan yang bermakna untuk hidup di 

masyarakat. 

Dierich (dalam Hamalik, 2011:172) menggolongkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 

a) Aktivitas visual, komponen-komponennya: membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati demonstrasi, pameran, atau mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

b) Aktivitas lisan (oral), komponen-komponennya: mengemukakan suatu 

fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan 

interupsi. 

c) Aktivitas mendengarkan, komponen-komponennya: mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu diskusi. 
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d) Aktivitas menulis, komponen-komponennya: menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan 

mengisi angket.  

e) Aktivitas menggambar, komponen-komponennya: menggambar, membuat 

grafik, peta, diagram. 

f) Aktivitas metrik, komponen-komponennya: melakukan percobaan, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan pameran, 

menari dan berkebun. 

g) Aktivitas mental, komponen-komponennya: mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, mengambil keputusan. 

h) Aktivitas emosional, komponen-komponennya: menaruh minat, gembira, 

merasa bosan, berani, tenang, gugup. 

Indikator aktivitas siswa yang akan diamati dalam penelitian ini 

merupakan indikator aktivitas siswa pada pembelajaran IPS dengan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. Adapun indikator 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mempersiapkan diri dalam 

menerima pelajaran (aktivitas emosional); (2) menanggapi apersepsi (aktivitas 

lisan); (3) memperhatikan penjelasan guru tentang materi (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, aktivitas menulis); (4) melakukan kegiatan bertanya dan 

menjawab pertanyaan (aktivitas emosional, aktivitas lisan); (5) siswa tertib 

pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas mental, aktivitas 

emosional); (6) mengerjakan soal dengan bekerjasama bersama kelompoknya 

(aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional); (7) 
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mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor siswa yang dipanggil guru 

(aktivitas mental, aktivitas lisan); (8) menanggapi hasil diskusi sesuai nomor 

yang dipanggil guru (aktivitas visual, aktivitas mendengarkan, aktivitas lisan, 

aktivitas mental); (9) Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas visual, 

aktivitas emosional); (10) Siswa menyimpulkan hasil diskusi (aktivitas 

mental, aktivitas visual, aktivitas  menulis, aktivitas lisan); (11) mengerjakan 

soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis) 

2.1.7.6 Hasil Belajar 

Setelah pembelajaran dilakukan, tentu pendidik ingin mengetahui hasil 

belajar yang sudah dicapai oleh siswa, apakah pembelajaran yang dilaksanakan 

berhasil atau tidak, tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, yaitu dengan 

melihat hasil belajar siswa.  Suprijono (2009: 5) menjelaskan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Sudjana (2010:22) hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. 

Gagne (dalam Suprijono, 2009: 5) menjelaskan bahwa hasil belajar akan 

menghasilkan berupa: 

a) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

b) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang, yang terdiri dari kemampuan mengategorisasi, analitis-sintesis 
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fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan ini 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

c) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah. 

d) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan gerak jasmani dalam 

urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

e) Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai dan menjadikan nilai tersebut sebagai standar 

perilaku. 

Bloom mengklasifikasikan hasil belajar secara garis besar menjadi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik (Sudjana, 

2010:50). 

1) Ranah Kognitif 

Benyamin S. Bloom dan Krathwohl (dalam Uno, 2006:35-37) 

menjelaskan bahwa ranah kognitif membahas proses mental berawal dari 

tingkat pengetahuan sampai evaluasi . Adapun masing-masing tingkat 

adalah : 

(a) Pengetahuan (knowledge) 

 Pengetahuan mengacu pada kemampuan menghafal, mengingat atau 

mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterima 

 

http://www.rajacourse.com/?p=164
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(b) Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman mengacu pada kemampuan menafsirkan, menerjemahkan, 

menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang 

pernah diterima 

(c) Penerapan (application) 

Penerapan mengacu pada kemampuan  menggunakan kemampuan yang 

dimiliki untuk menyelesaikan masalah. 

(d) Analisis (analysis) 

Analisis mengacu pada kemampuan menyelesaikan permasalahan 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki 

(e) Sintesis (synthesis) 

Sintesis mengacu pada  kemampuan mengaitkan, menyatukan berbagai 

elemen dan unsur pengetahuan sebelumnya sehingga terbentuk pola baru 

yang lebih menyeluruh 

(f) Penilaian (evaluation) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat perkiraan atau keputusan 

yang tepat berdasarkan kriteria atau pengetahuan yang dimilikinya 

Anderson (dalam Sanjaya, 2008:129) menjelaskan bahwa sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang psikologi serta 

berkembangnya tuntutan komunitas pendidikan, David R. Krathwohl salah 

seorang anggota Bloom mengajukan revisi taksonomi bloom. Adapun 

masing-masing tingkatanya adalah sebagai berikut: 
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(a) Mengingat (Remember) 

Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari 

memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan 

maupun yang sudah lama didapatkan 

(b) Memahami/ mengerti (Understand) 

Memahami/mengerti berkaitan dengan membangun sebuah pengertian 

dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi 

(c) Menerapkan (Apply) 

Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau 

menyelesaikan permasalahan 

(d) Menganalisis (Analyze) 

Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan 

memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan 

dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan 

tersebut dapat menimbulkan permasalahan. 

(e) Mengevaluasi (Evaluate) 

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. 

(f) Menciptakan (Create) 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur 

secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan 

mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan 
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mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang 

berbeda dari sebelumnya 

2) Ranah Afektif 

 Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari beberapa tingkatan, 

yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi 

nilai. (Sudjana, 2010:53). Tingkatan-tingkatan tersebut antara lain: 

(a) Penerimaan (receiving). Penerimaan merupakan semacam kepekaan dalam 

menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang pada siswa baik 

dalam bentuk masalah situasi, gejala. 

(b) Jawaban (responding). Jawaban merupakan reaksi yang diberikan seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar 

(c) Penilaian (valuing). Penilaian berkitan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus tadi, termasuk di dalamnya kesediaan 

menerima nilai, latar belakang atau pengalaman untuk menerima nilai 

tersebut 

(d) Organisasi (organization). Pengorganisasian berkaitan dengan 

pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi 

(e) Internalisasi nilai (value internalization). Internalisasi nilai merupakan 

keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengarusi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

3) Ranah Psikomotoris 

Ranah Psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek, yaitu (a) gerakan refleks, 
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(b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan 

atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif 

dan interpretatif. (Sudjana, 2010:54) 

Dari beberapa uraian tersebut  dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan  suatu perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan hanya 

perubahan mengenai pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecakapan, 

kebiasaan, pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri seseorang yang 

mencakup ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.  Hasil belajar dapat 

tercapai secara optimal jika didukung dengan pembelajaran yang berkualitas. Oleh 

karena itu, perlu adanya pemilihan strategi pembelajaran yang tepat untuk 

mencapai hasil berlajar yang optimal. 

Berdasarkan ketiga ranah tersebut penulis menetapkan indikator yang 

mencakup ranah tersebut: 

1) Ranah Kognitif 

a. Menyebutkan 3 alat teknologi produksi masa lalu (C1) 

b. Menyebutkan 3 alat teknologi produksi masa kini (C1) 

c. Membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologi produksi masa lalu 

dengan masa kini (C5) 

d. Mengkategorikan jenis teknologi masa lalu dan masa kini (C6) 

e. Membedakan jenis-jenis teknologi komunikasi (C2) 

f. Menganalisis alat teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat pada 

masa lalu sampai masa kini (C4) 
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g. Mengklasifikasikan alat teknologi komunikasi pada masa lalu dan masa 

kini (C3) 

h. Menjelaskan pengertian teknologi transportasi (C1) 

i. Membedakan jenis-jenis alat transportasi (C2) 

j. Menjelaskan dampak perkembangan teknologi transportasi (C1) 

k. Membandingkan alat transportasi  yang digunakan masyarakat pada masa 

lalu dan masa kini (C5) 

2) Ranah Afektif 

a. Kerjasama 

b. Bertanggung Jawab 

c. Disiplin 

d. Ingin Tahu 

3) Ranah Psikomotorik 

a. Hasil produk diskusi kelompok 

2.1.8. Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.8.1 Pengertian Ilmu-Ilmu Sosial 

Ilmu-ilmu sosial adalah sekelompok disiplin keilmuan yang mempelajari 

aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya.  

Disiplin keilmuan yang tergolong dalam ilmu sosial telah mempelajari hakekat 

masyarakat dengan perspektif berbeda-beda. Karena itu terdapat keanekaragaman 

dalam melihat dan mempelajarinya.  Atas dasar itulah ilmu sosial juga memiliki 

cabang-cabang ilmu lainnya diantaranya antropologi (mempelajari manusia dalam 

perspektif waktu dan tempat), psikologi (mempelajari proses mental dan kelakuan 



53 
 

 
 

manusia) ekonomi (mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhan 

kehidupannya lewat proses pertukaran), sosiologi (mempelajari struktur organisasi 

sosial manusia) dan ilmu politik (mempelajari sistem dan proses dalam kehidupan 

manusia berpemerintahan dan bernegara) (Nur, 2013:1). 

Setiap disiplin ilmu sosial memiliki konsep-konsep, generalisasi dan teoroi 

yang dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan desain maupun dalam 

pelaksanaan proses belajar  mengajar IPS pada sekolah dasar dan menengah 

(Sapriya, 2009:22) 

2.1.8.2 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

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 (BSNP, 2006: 175). Astuti, dkk 

(2009:1) mengemukakan bahwa IPS adalah program pendidikan yang 

mengintegrasikan secara interdisiplin konsep ilmu-ilmu sosial dan humaniora. IPS 

lahir dari keinginan para pakar pendidikan untuk membakali para siswa supaya 

nantinya mereka mampu menghadapi dan menganani kompleksitas kehidupan di 

masyarakat yang seringkali berkembang secara tidak terduga. 

Soewarso dan Susila (2011: 4-5) mengungkapkan ada beberapa alasan 

mengapa IPS harus dipelajari: 
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1) Supaya para peserta didik dapat mensistematisasikan bahan informasi, dan 

atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya 

menjadi bermakna 

2) Supaya peserta didik dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah 

sosial secara rasional dan bertanggung jawab 

3) Supaya para peserta didik dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan 

di lingkungan sendiri dan antar manusia 

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan 

sebuah pelajaran yang disusun untuk membekali siswa agar mampu hidup dalam 

tantangan zaman yang selalu berubah, peka terhadap perubahan, dan mampu 

menyikapi masalah dengan dewasa karena hasil pemikirannya berpijak pada 

berbagai sudut pandang. 

2.1.8.3 Hakikat dan Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Menurut Soewarso (2010: 5) bahwa pada hakekatnya, IPS adalah telaah 

tentang manusia dan dunianya. Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. 

Dalam hidup itu mereka harus mampu mengatasi rintangan yang mungkin timbul 

dari sekelilingnya maupun dari akibat hidup bersama. Begitulah IPS melihat 

manusia dari berbagai sudut pandang. IPS melihat bagaimana manusia hidup 

bersama sesamanya di lingkungan sendiri, dengan tetangganya, yang dekat sampai 

jauh serta bagaimana mereka bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) lahir dari keinginan para pakar pendidikan 

untuk membekali para peserta didik supaya nantinya ia mampu menghadapi dan 

menangani kompleksitas kehidupan masyarakat yang sering kali berkembang 
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secara tidak terduga dan dalam waktu cepat yang dapat menimbulkan masalah 

yang disebut masalah sosial (Soewarso, 2011: 2).  Dimasa yang akan datang 

peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat 

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

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis (Sapriya, 2009: 194).  

Tujuan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, 

yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna 

bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara, Nursid dalam Hidayati (2008: 

1.23). Selain itu Soewarso (2011 : 6-7) menjelaskan tujuan IPS adalah upaya 

menyiapkan para peserta didik supaya dapat menjadi warga yang baik. Sedangkan 

Sapriya (2009 : 157) menyatakan tujuan IPS adalah mempersiapkan warga negara 

Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam hidup di masyarakat, baik dalam 

masyarakat lokal, nasional maupun masyarakat dunia. Dalam konteks 

pelaksanaannya agar dapat berpartisipasi di masyarakat seseorang memerlukan 

sejumlah keterampilan (skill), sikap dan nilai (attidues and value),serta 

kemampuan dalam berperilaku (action) sebagai warga negara. 

BSNP (2006 : 47) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran IPS di tingkat 

Sekolah Dasar adalah sebagai berikut : 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 
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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, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

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

Peneliti telah mengkaji tujuan IPS tersebut sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tujuan IPS adalah membina warga negara agar memiliki sejumlah 

keterampilan, sikap dan nilai, serta kemampuan dalam berperilaku sehingga dapat 

berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat lokal, nasional maupun masyarakat 

dunia. 

2.1.8.4 Sumber-sumber Materi IPS 

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 (Hidayati 2008: 1.26-1.27). 
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2.1.8.5 Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial 

Bidang studi IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi 

atau terpadu. Kata terpadu mengandung arti bahwa materi IPS diambil dari ilmu-

ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. 

IPS terdiri dari disiplin ilmu-ilmu social, jadi dapat dikatakan bahwa IPS itu 

mempunyai ciri-ciri khusus atau karakteristik tersendiri yaitu dari segi materi, 

strategi penyampaian, dan objek yang dikaji berbeda dengan bidang studi 

lainnya.Untuk memahami karakteristik IPS, dapat dilihat dari pandangan materi 

IPS dan strategi penyampaian pengajaran IPS (Hidayati 2008: 1.26) 

1) Materi IPS 

Tjokrodikaryo (dalam Hidayati, 2008: 1.26) menjelaskan bahwa 

mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan 

masyarakat dengan lingkungan (fisik dan social-budaya). Materi IPS digali dari 

segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, 

pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya 

merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan.  Dengan 

demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber materi IPS 

sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep, teori-teori IPS 

yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus 

diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat  

2) Strategi Penyampaian 

Mukminan (dalam Hidayati, 2008: 1.27) menjelaskan bahwa strategi 

penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, 
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yaitu disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/ tetangga, 

kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum se-perti ini disebut “The Wedining 

Horizon or Expanding Enviroment Curriculum ”.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 lingkungan tersebut, kemudian mengembangkan 

kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. 

2.1.8.6 Ruang Lingkup IPS 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS menurut BSNP (2006: 176) meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya 

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia 

dipermukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota 

masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian 

luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan 

kemampuan peserta didik tiap jenjang sehingga ruang lingkup pengajaran IPS 

pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan 

tinggi. Pada materi IPS kelas IV yang diambil dalam penelitian ini masuk pada 

ruang lingkup manusia, tempat dan lingkungan. 
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2.1.8.7 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Untuk jenjang SD/MI, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS 

menganut pendekatan terpadu (integrated), artinya materi pelajaran 

dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah 

melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata (factual/real) peserta didik 

sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan 

bersikap dan berperilakunya (Sapriya, 2009: 194). 

 Arah mata pelajaran IPS ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa 

dimasa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global sealalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh 

karena itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengambangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yag dinamis ( Sapriya, 2009:194) 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus memperhatikan 

kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Rata-rata usia anak SD 

adalah usia 6-12 tahun. Menurut Jean Piaget anak usia 7 sampai 11 tahun  

memasuki tahap Operasional konkret. Pada tahap ini anak dapat mengembangkan 

pikiran logis. Penalaran logika yang mereka kuasai hanya pada situasi konkrit dan 

belum bisa memecahkan masalah yang bersifat abstrak. Pada anak golongan 

operasional konkrit ini memiliki ciri diantaranya perhatian mudah teralih dan 

terfokus pada lingkungan terdekat, serta mempunyai dorongan untuk menyelidiki 

terhadap sesuatu yang diinginkan (Hidayati, 2008 :1-29). 
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2.1.8.8 Kurikulum IPS di Sekolah Dasar 

Menurut Soewarso dan Susilo (2011: 9) kurikulum IPS di Sekolah Dasar 

dari kela I sampai dengan kelas VI dapat digambarkan sebagai berikut: Bahan 

materi untuk kelas I adalah tentang kehidupan dirumah dan sekitarnya yang 

menyangkut hubungan sosial. Termasuk kekluargaan, sopan santun, 

kegotongroyongan, tanggungjawab dan ttata tertib dijalan, sekolah dan sekitarnya. 

Di kelas II mengenai kehidupan desa, kota, tertib lalu lintas, arah, cerita rakyat 

dan cerita pahlawan. Di kelas III mempelajari kedelapan penjuru angin, 

kecamatan, pemerintahan dan tokoh daerah. Kelas IV sudah mempelajari seluruh 

tanah air, termasuk propoinspropinsi. Tokoh-tokoh proklamasi dan pemerintah 

daerah. Kelas V tentang tanah air, negara-negara tetangga, pergerakan nasional, 

dan masalah sosial. Sedangkan untuk materi kelas VI sudah lebih meluas 

walaupun tanah air tetap dikaji. Pengenalan negara tetangga diteruskan. Bahan 

belajar lain adalah migrasi, pembangunan nasional,asal usul bangsa, memelihara 

tanah air, pahlawan, PBB dan dunia. 

2.1.9. Penerapan Model Numbered Head Together Berbantuan Microsoft 

PowerPoint pada Pembelajaran IPS 

Dalam pelaksanaannya, penerapan model pembelajaran numbered head 

together ini akan dibantu dengan media microsoft powerpoint agar pembelajaran 

yang dilakukan bisa lebih optimal lagi. Susilana dan Cepi (2009: 101-102) 

menjelaskan powerpoint merupakan software yang dirancang khusus untuk 

menampilkan multimedia yang menarik, mudah dibuat, mudah digunakan dan 

relatif murah. 
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Merujuk dari pengertian tersebut maka microsoft powerpoint dibuat 

semenarik mungkin dan tentunya sesuai dengan konteks materi yang diajarkan 

atau sesuai dengan materi. Penggunaan microsoft powerpoint  ini akan lebih 

memudahkan guru dan siswa dalam kegiatan penyampaian pelajaran oleh guru 

dan menerima pelajaran oleh siswa. Dengan begitu maka kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dengan menerapkan model numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint akan lebih optimal dan menyenangkan.  

Langkah-langkah model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Guru menampilkan materi pelajaran dengan menggunakan microsoft 

powerpoint untuk dipelajari siswa. 

c. Guru menjelaskan materi pokok dengan  menggunakan media microsoft 

powerpoint tersebut. 

d. Siswa dibagi dalam 5 kelompok 

e. Setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor. 

f. Guru membagi tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

g. Kelompok mendiskusiksn jawaban dan memastikan setiap anggota kelompok 

mengetahui jawabannya. 

h. Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi. 

i. Siswa lain menanggapi, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. 

j. Guru melakukan refleksi terhadap hasil kerja 
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k. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran. 

l. Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

2.1.10. Teori belajar yang Mendasari Model Numbered Head Together 

Berbantuan Microsoft PowerPoint 

Lapono (2008: 1.3) mengemukakan keberhasilan sebagai seorang guru 

dalam mengelola pembelajaran di SD/MI sangat ditentukan oleh pemahaman 

tentang teori-teori belajar dan implikasi pedagogiknya. Ada beberapa teori yang 

akan dijadikan dasar atau pedoman dalam melakukan penelitan ini, teori tersebut 

akan menjadi acuan dalam menerapkan model pembelajaran numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint antara lain: 

1) Teori Belajar Konstruktivisme 

 Keaktifan peserta didik menjadi syarat utama dalam pembelajaran 

konstruktivisme. Konsep dasar belajar menurut teori belajar konstruktivisme 

yakni pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif 

berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Peranan guru hanya 

sebagai fasilitator atau pencipta kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik 

secara aktif mencari sendiri informasi, mengasimilasi dan mengadaptasi sendiri 

informasi, dan mengkonstruksinya menjadi pengetahuan yang baru berdasarkan 

pengetahuan yang telah dimiliki masing-masing. Dengan kata lain, dalam 

pembelajaran konstruktivisme peserta didik memegang peran kunci dalam 

mencapai kesuksesan belajarnya, sedangkan guru hanya berperan sebagai 

fasilitator (Lapono 2008:1.25). 
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 Thobroni (2011: 109) menyatakan bahwa hal yang paling penting dari teori 

ini adalah guru tidak boleh hanya memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa 

harus membangun pengetahuan di dalam benaknya. Seorang guru dapat 

membantu proses ini dengan cara membuat pembelajaran menjadi sangat 

bermakna dan sangat relevan bagi siswa. Selain itu, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan atau menrapkan ide-ide dan mengajak siswa 

menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. 

 Teori belajar konstruktivisme mendukung model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint karena dalam pembelajaran ini siswa diajak 

menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui tayangan 

powerpoint, kemudian siswa harus mengkonstruksi sendiri pengalaman belajarnya 

dengan menemukan jawaban terhadap masalah yang didiskusikan melalui 

pembentukan kelompok dengan model number head together. 

2) Teori Belajar Behaviorisme 

 Teori belajar behavioristik mendefinisikan bahwa belajar merupakan 

perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku (yang 

baru) sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan (atau 

pendewasaan) semata. Menurut teori belajar behavioristik perubahan perilaku 

manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang akan memberikan beragam 

pengalaman kepada seseorang. Lingkungan merupakan stimulus yang dapat 

mempengaruhi dan atau mengubah kapasitas untuk merespon (Winataputra, 

2008:2.4). 
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 Individu berperilaku apabila ada rangsangan (stimuli), sehingga dapat 

dikatakan peserta didik di SD/MI akan belajar apabila menerima rangsangan dari 

guru. Semakin tepat dan intensif rangsangan yang diberikan oleh guru akan 

semakin tepat dan intensif pula kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. 

Dalam belajar tersebut kondisi lingkungan berperan sebagai perangsang 

(stimulator) yang harus direspon individu dengan sejumlah konsekuensi tertentu. 

Konsekuensi yang dihadapi peserta didik, ada yang bersifat positif (misalnya 

perasaan puas, gembira, pujian, dan lain-lain sejenisnya) tetapi ada pula yang 

bersifat negatif (misalnya perasaan gagal, sedih, teguran, dan lain-lain sejenisnya). 

Konsekuensi positif dan negatif tersebut berfungsi sebagai penguat (reinforce) 

dalam kegiatan belajar peserta didik (Lapono 2008 :1.15). 

 Teori ini mendasari model numbered head together  dengan media 

powerpoint karena dalam pembelajaran ini siswa akan diberikan rangsangan oleh 

guru berupa gambar dalam powerpoint agar respon siswa terhadap pembelajaran 

akan semakin meningkat, karena siswa dituntuk untuk memberikan jawaban 

ataupun pendapat tentang apa yang diberikan oleh guru. 

3) Teori Belajar Kognitivisme 

 Teori belajar kognitivisme menjelaskan bagaimana seseorang mencapai 

pemahaman atas dirinya dan lingkungannya lalu menafsirkan bahwa diri dan 

lingkungan psikologinya merupakan faktor-faktor yang saling terkait. Teori ini 

dikembangkan berdasarkan tujuan melatarbelakangi perilaku, cita-cita, cara-cara, 

dan bagaimana seseorang memahami diri dan lingkungannya dalam usaha untuk 

mencapai tujuan dirinya (Winataputra, 2008:3.4) 
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 Teori ini lebih menekankan kepada proses belajar dari pada hasil belajar. 

Bagi yang menganut alira kognivitivistik, belajar tidak hanya melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses 

berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun di 

dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan 

lingkungan. Proses ini tidak hanya berjalan terpatah-patah, terpisas-pisah, tetapi 

melalui proses mengalir, bersambung dan menyeluruh (Thobroni, 2011: 93) 

 Dari penjelasan dari berbagai teori belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ketiga teori tersebut akan diimplemantasikan melalui model pembelajaran 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint pada siswa kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

 Beberapa hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan 

penelitian melalui model numbered head together adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Dika Prestama pada tahun 2013 dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model Cooperative Learning Tipe NHT 

dengan Media CD Pembelajaran pada Siswa Kelas IV SD Hj Istriati Baiturrahman 

1 Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus 

I memperoleh skor 22 dengan kategori baik, pada siklus II memperoleh skor 29 

dengan kategori sangat baik, dan pada siklus III memperoleh skor 34 dengan 

kategori sangat baik, aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 13,85 

dengan kategori cukup, pada siklus II memperoleh rata-rata skor 20,07 dengan 
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kategori baik, dan pada siklus III memperoleh rata-rata skor 27,23 dengan 

kategori baik, persentase ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 26,9% dengan 

kualifikasi tidak tuntas, pada siklus II sebesar 39,3% dengan kualifikasi tidak 

tuntas dan pada siklus III sebesar 86,9% dengan kualifikasi tuntas. Nilai tersebut 

memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

 Kondisi ini diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelia 

Puspita Sari pada tahun 2013 dengan judul” Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

IPS melalui Model Pembelajaran Numbered Head Together pada Siswa Kelas VB 

SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

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 

 Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Afrina Akbarleni pada tahun 2013 

yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model 
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Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT dengan Media PowerPoint pada Siswa Kelas 

III SDN Bringin 02. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  keterampilan guru 

siklus I memperoleh skor 18 pada pertemuan 1 dan skor 22 pada pertemuan 2 

dengan kriteria baik. Pada siklus II memperoleh skor 26 pada pertemuan 1 dan 

skor 29 pada pertemuan 2 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa siklus I 

memperoleh skor 13,6 pada pertemuan 1 dengan kriteria cukup dan skor 19,4 

pada pertemuan 2 dengan kriteria baik. Siklus II meningkat dengan skor 24 pada 

pertemuan 1 dan skor 26 pada pertemuan 2 dengan kriteria sangat baik. 

Ketuntasan belajar klasikal siklus I adalah 67%, siklus II meningkat menjadi 87%. 

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan 

bahwa model numbered head together dan media microsoft powerpoint dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa, 

sehingga dapat memperkuat penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui Numbered Head Together berbantuan Microsoft 

PowerPoint pada Siswa Kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang” yang 

dilakukan oleh peneliti 

 

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

  Kegiatan belajar mengajar sebelum adanya Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah rendahnya nilai  hasil belajar IPS yang masih dibawah KKM 

disebabkan siswa kurang antusias dalam pembelajaran IPS, siswa kurang tertarik 

dan mudah bosan dengan pembelajaran IPS  sehingga masih ada siswa yang ramai 

di kelas dan sibuk dengan aktivitasnya sendiri serta kurang tertanamnya  
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keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan saat kurang jelas terhadap suatu 

bahasan. Selain itu, dalam pembelajaran, guru kurang memotasi siswa untuk 

mengikuti kegiatan belajar, kurang adanya pengaitan materi dengan kehidupan 

nyata oleh guru, guru kurang memperhatikan tingkat kejenuhan siswa saat belajar 

di dalam kelas, serta dalam penyampaian materi sebagian besar guru masih 

menggunakan metode ceramah satu arah. Metode pembelajaran yang digunakan 

guru banyak didominasi dengan metode ceramah satu arah dan kurang variatif 

sehingga kurang menarik minat siswa dalam pembelajaran. Guru juga belum 

menggunakan media pembelajaran secara optimal. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

 Number head together memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, 

teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama 

mereka. Dalam model numbered head together dapat dipastikan seluruh siswa 

akan terlibat total dalam pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran numbered head together ini dalam 

pelaksanaanya akan dibantu dengan media microsoft powerpoint agar 

pembelajaran yang dilakukan bisa lebih optimal. Susilana (2009: 100-101) 

menyatakan bahwa program powerpoint merupakan salah satu software yang 

dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan 

menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relatif murah, 

karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk penyimpanan data. 
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Media ini akan menampilkan gambar-gambar sesuai materi pembelajaran IPS 

tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. Dengan 

adanya media microsoft powerpoint, perhatian siswa akan terfokus dan siswa akan 

lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Sehingga keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS akan meningkat. 

Adapun langkah-langkah model numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint pada mata pelajaran IPS dengan standar kompetensi 

mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di  

lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi dan kompetensi dasar mengenal 

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, transportasi serta pengalaman 

menggunakannya adalah sebagai berikut: 1) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 2) Guru menampilkan materi pelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint untuk dipelajari siswa, 3) Guru menjelaskan materi pokok 

dengan  menggunakan media microsoft powerpoint tersebut, 4) Siswa dibagi 

dalam 5 kelompok, 5) Setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor, 6) Guru 

membagi tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya, 7) Kelompok 

mendiskusiksn jawaban dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui 

jawabannya, 8) Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil diskusi, 9) Siswa lain menanggapi, kemudian guru 

menunjuk nomor yang lain, 10) Guru melakukan refleksi terhadap hasil kerja, 11) 

Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran, 12) Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 
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Langkah-langkah penerapan model numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint yaitu:  

a) Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

b) Guru menampilkan materi pelajaran dengan menggunakan microsoft 

powerpoint untuk dipelajari siswa. 

c) Guru menjelaskan materi pokok dengan  menggunakan media microsoft 

powerpoint tersebut. 

d) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok mendapat 

nomor. 

e) Guru membagi tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

f) Kelompok mendiskusiksn jawaban dan memastikan setiap anggota 

kelompok mengetahui jawabannya.. 

g) Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi. 

h) Siswa lain menanggapi, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. 

i) Guru melakukan refleksi terhadap hasil kerja 

j) Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran. 

k) Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

1. Guru 

a) Guru sudah memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran 

b) Guru dalam penyampaian materi sudah menggunakan model dan 

media pembelajaran yang inovatif 

c) Pengaitan materi dengan kehidupan nyata oleh guru sudah ada dan 

meningkat 

2. Siswa 

a) Siswa sangat antusias dalam pembelajaran 

b) Siswa tertarik dan semangat dalam pembelajaran  

c) Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan dan mengajukan 

pertanyaan sudah tampak dan meningkat 

3. Hasil Belajar 

a) Pencapaian hasil belajar siswa sebagian besar diatas  Kriteria 

Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan yaitu 60 dengan persentase 

ulangan harian yang diperolah pada siklus 1 52%, siklus II 72% dan 

siklus III 88%. 

 

1. Guru 

a) Guru kurang memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran 

b) Guru dalam penyampaian materi sebagian besar menggunakan 

metode ceramah satu arah 

c) Kurang adanya pengaitan materi dengan kehidupan nyata oleh guru 

2. Siswa 

a) Siswa kurang antusias dalam pembelajaran IPS 

b) Siswa kurang tertarik dan mudah bosan dengan pembelajaran 

c) Kurang tertanamnya keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan 

saat kurang jelas terhadap suatu bahasan  

3. Hasil Belajar 

a) Pencapaian hasil belajar siswa sebagian besar masih dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan yaitu 60 dengan 

persentase ulangan harian yang diperolah sebanyak 64 % atau 16 dari 

25 siswa belum mencapai KKM 

KONDISI 

AWAL 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

KONDISI 

AKHIR 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Penerapan model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint akan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian tindakan 

kelas. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus dengan masing-masing siklus satu kali 

pertemuan. Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara berulang. 

Aqib (2011:8) menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam PTK merupakan 

suatu daur atau siklus. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Arikunto (2010 :137) 

menyatakan bahwa secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui 

dalam melaksanakan penelitian tindakan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing 

tahap adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 rancangan penelitian, Hopkins (dalam Aqib, 2011: 8) 
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Rancangan penelitian ini ditetapkan berdasarkan tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas. Tahap penelitian adalah sebagai berikut: 

3.1.1. Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam 

pelaksanaan PTK , harus dilakukan secara matang dan teliti (Suyadi, 2012: 50). 

Arikunto (2010:17) menjelaskan bahwa tahapan ini berupa menyusun rancangan 

kegiatan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan 

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Sanjaya (2008: 78-79) juga 

menjelaskan bahwa perencanaan bukan hanya berisi tentang tujuan atau 

kompetensi yang harus dicapai akan tetapi juga harus lebih ditonjolkan perlakuan 

khususnya oleh guru dalam proses pembelajaran, ini berarti perencanaan yang 

disusun harus dijadikan pedoman seutuhnya dalam proses pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran dalam tahap perencanaan adalah sebagai 

berikut: 

1) Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator, dan materi 

pembelajaran bersama tim kolaborasi.  

2) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

dengan menggunakan model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint. 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, serta alat atau instrumen pengumpulan data untuk memperkuat 
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hasil observasi yang meliputi lembar pengamatan, wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi berupa alat perekam (foto dan video).  

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah menerapkan apa yang telah direncanakan 

pada tahap satu, yaitu bertindak di kelas (Suyadi, 2010: 62). Tindakan PTK 

mencakup prosedur dan tindakan yang akan dilakukan, serta proses perbaikan 

yang akan dilakukan (Mulyasa, 2011: 71). 

Pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus 

dilaksanakan satu kali pertemuan dengan waktu 2x35 menit. Setiap siklus 

pembelajaran menerapkan model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint . Jika ternyata tindakan perbaikan pada siklus pertama belum berhasil 

menjawab masalah yang menjadi kerisauan guru maka dilaksanakan siklus 

berikutnya dengan langkah-langkah pembelajaran yang sama namun indikator 

yang berbeda. Siklus I, siklus II, dan siklus III dilaksanakan sesuai dengan RPP 

yang telah disusun.  

3.1.3. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2010: 139). Menurut Mulyasa (2011:71) observasi mencakup prosedur 

perekaman data tentang proses dan hasil implementasi tindakan yang dilakukan. 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru kelas IV sebagai 

guru mitra. Observasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mengamati keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan iklim belajar. Peneliti menggunakan lembar 
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pengamatan, lembar wawancara, catatan lapangan, dan dokementasi dalam 

pengambilan data-data di lapangan. 

3.1.4. Refleksi  

Refleksi atau pantulan adalah kegiatan mencermati, mengkaji, dan 

menganalisis secara mendalam dan menyeluruh tindakan yang telah dilaksanakan 

dan didasarkan data yang telah terkumpul pada langkah observasi (Asrori, 2009: 

103). Setelah pelaksanaan tindakan selesai dilaksanakan, guru pelaksana, peneliti 

dan subjek peneliti mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Hal ini 

dilakukan untuk menemukan hal-hal yang sudah sesuai dengan rancangan maupun 

hal-hal yang perlu diperbaiki. (Arikunto, 2010:140).  

Kegiatan refleksi itu terdiri atas 4 komponen kegiatan, yaitu: analisis data 

hasil observasi, pemaknaan data hasil analisa, penjelasan hasil analisa, dan 

penyimpulan apakah masalah itu teratasi atau tidak. Peneliti akan melihat apakah 

indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai atau belum 

tercapai. Bila belum tercapai maka peneliti melanjutkan siklus berikutnya sampai 

mencapai indikator kinerja. Jadi dalam refleksi akan ditentukan apakah penelitian 

itu berhenti di situ atau harus diteruskan ke siklus selanjutnya. 

 

3.2. SIKLUS PENELITIAN 

Suyadi ( 2010: 65) menyatakan bahwa siklus adalah putaran dari suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pada 

evaluasi. Dalam hal ini yang dimaksud siklus-siklus dalam PTK adalah suatu 

putaran penuh tahapan-tahapan dalam PTK sebagaimana disebutkan di atas. Jadi 
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satu skilus adalah kegiatan penelitian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Secara rinci perencanaan siklus dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

3.2.1 Siklus Pertama 

Rancangan silklus pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

1. Membuat surat izin penelitian untuk melakukan penelitian di SDN 

Salaman Mloyo Semarang. 

2. Melaksanakan diskusi bersama guru kolaborator di SDN Salaman Mloyo 

Semarang untuk membahas permasalahan di kelas, meminta izin untuk 

melakukan penelitian serta merancang kegiatan yang akan dilaksanakan 

untuk mengatasi permasalahan. 

3. Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator, dan materi 

pembelajaran bersama tim kolaborasi 

4. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci 

jawaban soal evaluasi dan penskoran, dengan materi perkembangan 

teknologi produksi sesuai dengan model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru serta 

aktivitas siswa dalam pembelajaran 
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3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus pertama terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 

menit. Prosedur pelaksanaanya adalah: 

- Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Guru menyiapkan materi, LCD , laptop, media power point, yang 

digunakan dalam kegiatan belajar 

b. Salam. 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Doa. 

e. Presensi 

- Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

- Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar alat produksi 

yang ditampilkan oleh guru melalui powerpoint (eksplorasi)  

(mengamati) (menanya) 

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

perkembangan teknologi produksi (eksplorasi) (menanya) (menalar) 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint (eksplorasi) (mengamati) (menanya) 
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d. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa  untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi)  (menalar) (menanya) 

e. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi) 

(menalar) (menanya) 

f. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi) (menalar) (menanya) 

g. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) (menalar) (mengamati) 

h. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) (mencoba) (menanya) (menalar) 

i. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi) 

(menanya) (menalar) 

j. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi) (membuat 

jejaring) 

k. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan 

(elaborasi) (menanya) (menalar) 

l. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi) 

(menanya) (membuat jejaring) 

m. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) (menanya) 
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n. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi) 

- Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman   

materi 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa 

d. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya 

e. Guru menutup pembelajaran 

3.2.1.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakuakan 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam 

pembelajaran  IPS melalui model  numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint dengan menggunakan lembar 

pengamatan atau observasi. Aspek yang dinilai adalah bagaimana 

guru dalam menyampaikan pembelajaran dan perilaku guru selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS melalui model  numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dengan mengunakan lembar pengamatan atau observasi. 

Aspek-aspek yang dinilai adalah perilaku siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
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3.2.1.4 Refleksi 

1. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan 

pembelajaran dan efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus 

pertama. 

2. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus pertama. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama 

yang meliputi aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk 

siklus berikutya. 

3.2.2 Siklus Kedua 

Rancangan siklus kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan diskusi bersama guru kolaborator di SDN Salaman 

Mloyo Semarang untuk membahas kekurangan yang terjadi saat 

siklus 1, merancang kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus 

kedua. 

2. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini  kekurangan yang terjadi pada 

siklus I diperbaiki. 
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3. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, 

bahan ajar, metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal 

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi dan penskoran, dengan materi 

perkembangan teknologi komunikasi sesuai dengan model numbered 

head together berbantuan microsoft powerpoint. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus kedua terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 

menit. Prosedur pelaksanaanya adalah: 

- Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Guru menyiapkan materi, LCD , laptop, media power point, yang 

digunakan dalam kegiatan belajar 

b. Salam. 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Doa. 

e. Presensi 

- Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

- Kegiatan Inti (± 40 menit) 
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a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar alat produksi 

yang ditampilkan oleh guru melalui powerpoint (eksplorasi)  

(mengamati) (menanya) 

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

perkembangan teknologi produksi (eksplorasi) (menanya) (menalar) 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint (eksplorasi) (mengamati) (menanya) 

d. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa  untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi)  (menalar) (menanya) 

e. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi) 

(menalar) (menanya) 

f. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi) (menalar) (menanya) 

g. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) (menalar) (mengamati) 

h. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) (mencoba) (menanya) (menalar) 

i. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi) 

(menanya) (menalar) 
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j. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi) (membuat 

jejaring) 

k. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan 

(elaborasi) (menanya) (menalar) 

l. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi) 

(menanya) (membuat jejaring) 

m. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) (menanya) 

n. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi) 

- Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman   

materi 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa 

d. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya 

e. Guru menutup pembelajaran 

3.2.2.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator 

melakuakan kegiatan sebagai berikut: 

1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model  numbered head together 
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berbantuan microsoft powerpoint.dengan menggunakan lembar 

pengamatan atau observasi. Aspek yang dinilai adalah bagaimana 

guru dalam menyampaikan pembelajaran dan perilaku guru selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS melalui model  numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dengan mengunakan lembar pengamatan atau observasi. 

Aspek-aspek yang dinilai adalah perilaku siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

3.2.2.4 Refleksi 

1. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan 

pembelajaran dan efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus kedua 

2. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus kedua 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua yang 

meliputi aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa . 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk 

siklus berikutya. 

3.2.3 Siklus Ketiga 

Rancangan silklus ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.3.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut: 
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1. Melaksanakan diskusi bersama guru kolaborator di SDN Salaman 

Mloyo Semarang untuk membahas kekurangan yang terjadi saat 

siklus II, merancang kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus III. 

2. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini  kekurangan yang terjadi pada 

siklus II diperbaiki. 

3. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, 

bahan ajar, metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal 

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi dan penskoran, dengan materi 

perkembangan teknologi komunikasi sesuai dengan model numbered 

head together berbantuan microsoft powerpoint. 

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus kedua terdiri dari satu pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 

menit. Prosedur pelaksanaanya adalah: 

- Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Guru menyiapkan materi, LCD , laptop, media power point, yang 

digunakan dalam kegiatan belajar 

b. Salam. 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Doa. 

e. Presensi 
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- Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi  

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

- Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar alat produksi 

yang ditampilkan oleh guru melalui powerpoint (eksplorasi)  

(mengamati) (menanya) 

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

perkembangan teknologi produksi (eksplorasi) (menanya) (menalar) 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint (eksplorasi) (mengamati) (menanya) 

d. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa  untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi)  (menalar) (menanya) 

e. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi) 

(menalar) (menanya) 

f. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi) (menalar) (menanya) 

g. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) (menalar) (mengamati) 

h. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) (mencoba) (menanya) (menalar) 
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i. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi) 

(menanya) (menalar) 

j. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi) (membuat 

jejaring) 

k. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan 

(elaborasi) (menanya) (menalar) 

l. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi) 

(menanya) (membuat jejaring) 

m. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) (menanya) 

n. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi) 

- Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman 

materi 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa 

d.  Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya 

e. Guru menutup pembelajaran 

3.2.3.3 Observasi 

Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborator melakuakan 

kegiatan sebagai berikut: 
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1. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model  numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint.dengan menggunakan lembar 

pengamatan atau observasi. Aspek yang dinilai adalah bagaimana 

guru dalam menyampaikan pembelajaran dan perilaku guru selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS melalui model  numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dengan mengunakan lembar pengamatan atau observasi. 

Aspek-aspek yang dinilai adalah perilaku siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

3.2.3.4 Refleksi 

1. Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan 

pembelajaran dan efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus ketiga. 

2. Menelaah hasil evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus ketiga. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus ketiga yang 

meliputi aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan 

menulis siswa . 

4. Membuat kesimpulan dan laporan 

5. Merencanakan perencanaan tindak lanjut berupa perbaikan untuk 

pembelajaran berikutnya.  
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3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah guru 

sebagai peneliti dan siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang tahun 

pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 25 siswa, dengan rincian 21 siswa laki-laki 

dan 22 siswa perempuan. 

 

3.4. TEMPAT PENELITIAN 

Tempat pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang yang berada di jalan Puspowarno Tengah IV 

Semarang, Kelurahan Salaman Mloyo, Kecamatan Semarang Barat. 

 

3.5. VARIABEL PENELITIAN 

3.5.1 Variabel Masalah 

Variabel masalah yang yang diteliti dalam penelitian ini adalah rendahnya 

kualitas pembelajaran IPS di SDN Salaman Mloyo Semarang. 

3.5.2 Variabel Tindakan 

Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam penerapan model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint pada pembelajaran IPS di SDN Salaman 

Mloyo Semarang. 
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b. Aktivitas siswa dalam penerapan model numberered head together 

berbantuan microsoft powerpoint pada pembelajaran IPS di SDN Salaman 

Mloyo Semarang 

c. Hasil belajar siswa dalam penerapan model numberered head together 

berbantuan microsoft powerpoint pada pembelajaran IPS di SDN Salaman 

Mloyo Semarang 

 

3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber Data 

Arikunto (2010:172) menjelaskan bahwa data yang baik adalah data yang 

diambil dari sumber yang tepat dan akurat, sehingga dalam menetapkan sumber 

data harus dipikirkan dengan matang. Dalam PTK ini sumber  data yang diambil 

adalah sebagai berikut: 

3.6.1.1 Siswa 

 Sumber data siswa dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Salaman 

Mloyo Semarang sebanyak 25 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 16 

siswa perempuan, dari hasil observasi secara sistematik selama siklus pertama 

sampai siklus ketiga yang berupa lembar pengamatan aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa 

3.6.1.2 Guru 

 Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. 
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3.6.1.3 Data Dokumen 

 Data dokumen yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa data 

sebelum dan sesudah dilaksanakannya penelitian. Sebelum dilaksanakannya 

penelitian data dokumen berupa: daftar nama siswa, data nilai siswa sebelum 

dilakukan penelitian. Data dokumen setelah dilakukan penelitian berupa foto dan 

video pada saat pelaksanaannya penelitian dan  data nilai siswa setelah 

dilaksanakannya penelitian. 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

 Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

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

dalam mata pelajaran IPS. 

3.6.2. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: 

3.6.2.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberikan gambaran tentang ekspresi siswa tentang pemahaman terhadap suaru 

mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar 

yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam 

belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya (Arikunto 2010:131).  

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru. Selain dari hasil observasi, 

data kualitatif penelitian ini juga diperoleh dari  hasil wawancara, data dokumen, 

dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 
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numbered head together  berbantuan microsoft powerpoint dengan skor antara 1 

sampai 4 sesuai dengan deskriptor. 

3.6.2.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau angka 

(Herrhyanto 2010: 1.3). Menurut Arikunto (2010: 131) data kuantitatif berupa 

nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara deskriptif. 

Data kuantitatif ini berupa data hasil belajar berupa nilai yang diperoleh 

siswa dari pembelajaran IPS  pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang 

pada setiap akhir siklus selama proses pembelajaran IPS dengan model numbered 

head together  berbantuan microsoft powerpoint. 

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

tes dan non tes. 

3.6.3.1 Teknik Non Tes 

Hamdani (2010:316) menjelaskan bahwa teknik nontes adalah suatu 

alat penilaian yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang 

keadaan peserta tes tanpa menggunakan tes.  Adapun teknik non tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, catatan lapangan, wawancara, 

dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Poerwanti (2008:2-26) menyatakan observasi terkait dengan 

kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara formal 

yaitu observasi dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang 
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untuk mengamati unjuk kerja dan kemajuan belajar peserta didik, maupun 

observasi informal yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa 

menggunakan instrumen.  

Observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang mendeskripsikan 

ketrampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS  

menggunakan model  numbered head together dengan berbantuan 

microsoft powerpoint. 

b. Catatan Lapangan 

Malino (2012:1) menjelaskan bahwa catatan lapangan atau field note 

adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan 

hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan. Pada saat sang peneliti 

melakukan penelitian dengan mengamati atau melakukan wawancara, ia 

harus sesegera mungkin untuk merekam segala peristiwa dalam bentuk 

deskripsi kedalam catatan lapangannya. Penulisan field note haruslah 

dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah 

yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian 

kualitatif. 

Dalam penelitian ini, catatan lapangan berisi catatan peneliti 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. 
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c. Wawancara 

McMillan (dalam Syukri, dkk., 2008: 8-26) menjelaskan bahwa 

wawancara atau interview adalah suatu percakapan yang terarah dengan 

tujuan untuk mengumpulkan atau memperkaya informasi atau data yang 

mendetail yang hasil akhirnya akan digunakan untuk analisis kualitatif. 

Sedangkan menurut Uno, dkk (2011:103) wawancara adalah metode 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada 

subjek yang diteliti. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahulauan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2010:194). 

Wawancara yang dilaksanakan setelah pembelajaran dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tanggapan guru terhadap 

penerapan model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint  dalam pembelajaran IPS. Teknik wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti telah 

menyiapkan dan membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada 

responden. 

d. Angket 

Angket merupakan cara pengumpulan data dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan yang disusun menggunakan petunjuk yang lengkap 
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sehingga dapat dijawab dan dimengerti oleh responden (Sukestiyarno, 

2009:47). Peneliti menggunakan angket untuk mengetahui respon dari 

siswa selama pembelajaran IPS melalui model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint. 

e. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan dokumentasi penulis menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2010: 201). 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data 

yang diperoleh melalui observasi. Dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dalam bentuk audiovisual maupun visual digunakan sebagai 

bukti kegiatan penelitian dan arsip-arsip daftar nilai hasil tes siswa 

sebelum pelaksanaan tindakan.  

3.6.3.2 Teknik Tes 

Poerwanti dkk (2008: 4.3) menjelaskan bahwa tes merupakan 

himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus 

dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes 

dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Tes dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi yang diberikan dengan menggunakan model numbered head together  

berbantuan microsoft powerpoint. Tes ini dilaksanakan pada saat proses 
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pembelajaran dan tes akhir pembelajaran pada setiap siklus. Bentuk instrumen 

tes ini berupa lembar kerja siswa dan lembar evaluasi pada akhir pembelajaran. 

 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.7.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi ketrampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam  pembelajaran IPS dengan model numbered head together dengan 

berbantuan microsoft powerpoint. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif yang digambarkan dengan kalimat dan dipisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Untuk data keterampilan guru dan aktivitas siswa menggunakan cara 

mengolah data skor menurut Poerwanti,dkk (2008: 6-9) sebagai berikut : 

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori ( sangat baik, baik, cukup, 

kurang ) 

Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor  

maka untuk mencari n = (T – R )+ 1 
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Untuk  rumus yang digunakan adalah Herrhyanto dan  Akib Hamid (2010: 5.3). 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q4= kuartil keempat = T (skor tertinggi) 

Dari beberapa langkah yang telah dilakukan, maka dapat diketahui nilai 

Q1, Q2, Q3, dan Q4 yang kemudian digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau 

sebagai nilai acuan yang digunakan untuk menilai aktivitas guru atau siswa. Nilai 

yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel kriteria 

ketuntasan data kualitatif 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas 

27,5 ≤ skor < 37 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 27,5 Cukup Tidak tuntas 

11 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 

Kriteria ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 
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Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Kriteria Aktivitas Siswa Kriteria Ketuntasan 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas 

27,5 ≤ skor < 37 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 27,5 Cukup Tidak tuntas 

11 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 

 

3.7.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran 

IPS. Dianalisis dengan mengunakan teknik analisis deskriptif.  Data kuantitatif 

menurut Sugiyono (2010: 23) adalah data yang berbentuk angka, atau data 

kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk 

persentase. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisi data kuantitatif adalah sebagai 

berikut: 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis 

Skor = 
 

  
          

(rumus apabila menggunakan skala 100) 

B = Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan 

ganda) atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal (pada 

tes bentuk uraian). 

St = Skor teoritis. 

(Poerwanti, 2008:6-15) 
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2) Menghitung mean atau rerata 

Sukestiyarno (2009:21) menjelaskan bahwa nilai rata-rata 

merupakan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Bila data 

berupa nilai maka rata-rata merupakan jumlah nilai semua siswa dibagi 

banyaknya siswa, yaitu dengan rumus: 

 

Keterangan:    

x:  nilai rata- rata 

 ∑ X :  jumlah semua nilai siswa 

∑ N :  jumlah siswa 

3) Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal  

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 

dikontrakan dalam pembelajaran (Poerwanti, 2008: 6.16). Untuk 

menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta tes dapat menggunakan 

pedoman yang ada. Hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria 

ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam kriteria tuntas dan 

tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria ketuntasan 

Kriteria ketuntasan 
Kualifikasi 

Individual Klasikal 

≥ 60 ≥ 75 Tuntas 

< 60 < 75 Tidak tuntas 

( KKM IPS Kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang, 2013) 

   = 
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Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan 

tidak tuntas. Untuk mengetahui persentase ketuntasan belajar klasikal, 

menggunakan rumus sebagai berikut 

% ketuntasan belajar=  
                        

                    
 x 100% 

Aqib (2011:41) 

Data hasil belajar siswa dapat dianalisis secara kuantitatif untuk 

memperoleh simpilan dengan menggunakan tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa 

dalam Persen (%) 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 

≥ 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% Sangat Rendah 

(Aqib, 2011: 41) 

Dalam penelitian ini kualifikasi tingkat keberhasilan belajar siswa diartikan 

dalam kategori sangat baik (≥80%), baik (60-79%), cukup (40-59%), kurang (20-

39%) dan sangat kurang (<20%). 

 

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model  numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas IV SDN Salaman 

Mloyo Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

1) Keterampilan mengajar guru kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang dalam 

pembelajaran IPS melalui model numbered head together berbantuan 
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microsoft powerpoint meningkat dengan kriteria minimal baik (27,5 ≤ skor < 

37) pada lembar pengamatan keterampilan guru. 

2) Aktivitas siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang dalam pembelajaran 

IPS melalui model numbered head together dengan berbantuan microsoft 

powerpoint meningkat dengan kriteria minimal baik (27,5 ≤ skor < 37) pada 

lembar pengamatan aktivitas siswa. 

3) 75% siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo mencapai ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 60 dalam pembelajaran IPS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti melakukan penelitian dalam 

proses pembelajaran yang terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus dilaksanakan dalam 1 

pertemuan. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian pada komponen yang 

diamati yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint pada siswa kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang. Secara spesifik akan dijabarkan pada deskripsi 

per siklus sebagai berikut : 

4.1.1. Deskripsi Data Pra Siklus 

Kondisi awal sebelum dilakukan tindakan diantaranya guru kurang 

memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran, guru masih menggunakan 

metode ceramah sehingga siswa kurang antusias dalam pembelajaran, kurang 

adanya pengaitan materi dengan kehidupan nyata oleh guru, guru kurang 

memperhatikan tingkat kejenuhan siswa saat belajar di dalam kelas, masih ada 

siswa yang ramai dan sibuk dengan aktivitasnya sendiri, siswa banyak yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru, kurang tertanamnya keberanian siswa untuk 

mengajukan pertanyaan saat kurang jelas terhadap suatu bahasan. Hal-hal tersebut 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Rata-rata nilai ulangan harian 

siswa kelas IV dalam mata pelajaran IPS adalah 62,3. Nilai terendah 41 dan nilai 
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tertinggi 85.  Hanya 9 siswa yang tuntas dan sisanya 16 siswa masih mendapat 

nilai dibawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 60.  Dengan presentase 

ketuntasan pra tindakan 36%. 

Tabel 4.1 Data Hasil Belajar Siswa Sebelum Dilaksanakan Tindakan 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 62,3 

2. Nilai tertinggi 85 

3. Nilai terendah 41 

4. Siswa memenuhi KKM 9 

5. Siswa belum memenuhi KKM 16 

6. Ketuntasan belajar klasikal 36% 

Hasil ketuntasan siswa sebelum tindakan dalam bentuk grafik adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Siswa Sebelum Tindakan 

Dari diagram tersebut terlihat bahwa hanya 36 % siswa yang mencapai 

nilai diatas KKM (60) dan sisanya 64% belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang ditetapkan. 
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4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I  

4.1.2.1. Perencanaan siklus I 

Sebelum melaksanakan pelaksanaan tindakan sesuai model numbered 

head together berbantuan microsoft powerpoint, perlu direncanakan pelaksanaan 

pembelajaran terlebih dahulu agar pelaksanaan memiliki arah yang jelas dan 

sesuai hasil yang direncanakan. Perencanaan dalam siklus I dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Mengakaji silabus mata pelajaran IPS pada kelas IV. 

b. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran dan materi perkembangan teknologi produksi yang akan 

dijadikan sebagai materi dalam penelitian bersama tim kolaborasi. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran, dengan materi perkembangan teknologi produksi 

sesuai dengan model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint. 

d. Menyiapkan perlengkapan untuk melaksanakan model numbered head together 

(kepala nomor). 

e. Menyiapkan lembar observasi berupa lembar pengamatan aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

f. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 
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4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari senin, 17 Maret 

2014. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x35 

menit) dengan materi “perkembangan teknologi produksi” yang diikuti oleh 

siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 25 siswa.  

Standar Kompetensi siklus 1 yaitu: “Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di  lingkungan kabupaten/kota dan  

provinsi.”. Kompetensi Dasar siklus I yaitu: “2.3 Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, transportasi serta pengalaman 

menggunakannya”. Sedangkan, indikator pada siklus I yaitu: (1) menyebutkan 3 

alat teknologi produksi masa lalu; (2) menyebutkan 3 alat teknologi produksi 

masa kini; (3) membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologgi produksi 

masa lalu dengan masa kini ; (4) mengkategorikan jenis teknologi masa lalu dan 

masa kini. 

Pada siklus I kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra kegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan 

akhir. 

4.1.2.2.1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

Pada tahapan pra kegiatan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan guru 

adalah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti laptop dan LCD untuk 

penyampaian materi pembelajaran, guru mengawali pembelajaran salam, 

kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa, setelah 

itu guru melakukan presensi  untuk mengetahui kehadiran siswa, dan 
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pengkondisian kelas sebelum memulai pelajaran. Siswa diminta untuk 

mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat belajar yang diperlukan. 

4.1.2.2.2. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Pada awal pembelajaran guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada 

siswa, ”siapakah yang pernah bermain di sawah? pernahkah kalian melihat petani 

sedang menggarap sawahnya? menggunakan apa petani saat menggarap 

tanahnya?”. Sebagian besar siswa menjawab pernah bermain disawah, pak petani 

mengolah tanah dengan kerbau, cangkul, traktor. Selanjutnya, guru memberitahu 

kepada siswa tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan siklus 1, yaitu: 

“perkembangan teknologi produksi”. Guru menginformasikan tujuan dari 

mempelajari materi tersebut bagi siswa. 

4.1.2.2.3. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

Kegiatan inti dalam pembelajaran ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan penjabaran sebagai berikut :  

a. Eksplorasi 

Pada tahap ini guru menggali informasi dan pengalaman belajar yang 

sudah dimiliki siswa tentang teknologi produksi, dimulai dengan tanya jawab 

tentang pengertian produksi, namun guru mendapati belum banyak siswa yang 

paham tentang teknologi produksi dengan baik. Guru mulai menampilkan slide 

powerpoint yang berisi gambar materi pembelajaran tentang alat produksi melalui 

LCD/proyektor. Sebagian besar siswa antusias mengamati dan mempelajari materi 

pembelajaran yang di tampilkan. Guru menjelaskan gambar yang ditampilkan 
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sambil melakukan tanya jawab kepada siswa berkaitan dengan gambar yang 

sedang ditampilkan tersebut 

Kemudian guru memutarkan video tentang perbedaan alat produksi masa 

lalu dan masa kini yang digunakan oleh masayarakat. Video ini ditayangkan 

dengan LCD yang disorotkan ke tembok sehingga dapat terlihat keseluruh ruang 

kelas. Namun pada saat itu speaker yang digunakan agak bermasalah sehingga 

suara tidak terdengar oleh siswa. Terlepas dari masalah suara video yang kurang 

jelas sebagian besar siswa antusias dalam memperhatikan video tersebut. Banyak 

siswa yang terdiam memperhatikan namun juga ada sebagian siswa yang sesekali 

berkomentar terhadap video tersebut sehingga suara video semakin kurang jelas.  

Selanjutnya guru mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan  

isi video dan pengalaman kehidupan siswa sehari-hari. Pertanyaan yang diberikan 

adalah : “sekarang coba bandingkan alat produksi masa lalu dan masa kini yang 

digunakan oleh masayarakat” 

b. Elaborasi 

Pada tahap ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Guru membagikan 

nomor kepala pada tiap kelompok. Guru membagikan lembar kerja siswa pada 

tiap kelompok dan lembar jawab berupa kertas buffalo yang hasilnya nanti akan 

dipasang di papan kreativitas. Kemudian guru memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk berdiskusi. 

Guru membimbing diskusi kelompok dengan berkeliling ke tiap-tiap 

kelompok agar ketika siswa mendapati kesulitan dapat menanyakan kejelasan 

pemecahan masalah kepada guru secara langsung. Pada tahap presentasi, mula-
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mula guru menunjuk salah satu nomor dalam suatu kelompok untuk menjawab, 

guru menunjuk siswa yang mendapat nomor lain dalam kelompok lain untuk 

menanggapi jawabannya. Proses ini dilakukan sampai semua pertanyaan dalam 

LKS selesai dijawab . Namun banyak siswa yang tidak memperhatikan apa yang 

di presentasikan oleh temanya didepan kelas. 

c. Konfirmasi 

Siswa dan guru membahas bersama hasil diskusi dan meluruskan jawaban 

siswa yang kurang tepat. Kemudian hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama 

kelompoknya di pasang di papan kreatifitas. Setelah  itu siswa yang kurang paham 

tentang materi yang telah disampaikan dipersilahkan untuk bertanya. Ternyata 

tidak ada siswa yang bertanya, mungkin karena mereka telah paham atau mereka 

tidak berani bertanya. Kemudian guru melakukan umpan balik terhadap hasil 

diskusi yang telak dilakukan. Kelompok yang aktif dan memiliki poin tertinggi 

mendapatkan penghargaan berupa stiker semangat  dan diikuti tepuk tangan oleh 

teman-teman yang lain. 

4.1.2.2.4. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa untuk 

mengukur kemampuan siswa memahami materi yang telah diajarkan. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, walaupun masih ada siswa yang kurang 

fokus terhadap pekerjaannya sendiri. Namun, guru dapat mengkondisikan siswa 

untuk menyelesaikan soal evaluasi, sehingga setelah batas waktu habis semua 

siswa telah menyelesaikan soal evaluasi. 
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Setelah semuanya selesai, guru menugaskan siswa untuk mempelajari 

materi pada pertemuan selanjutnya agar siswa mempunyai bekal dalam 

pembelajaran materi selanjutnya dan terakhir guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam penutup. 

4.1.2.3. Pengamatan  Siklus I 

4.1.2.3.1. Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint  

pada siklus I, dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I  

No Indikator keterampilan guru Skor 

1. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran  3 

2. Membuka pelajaran 2 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 2 

4. Menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint 

2 

5. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran yang ditampilkan  

1 

6. Membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi 

2 

7. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran 3 

8. Membimbing diskusi kelompok siswa 2 

9. Melakukan pengelolaan kelas 2 

10. Memberikan penguatan kepada siswa 2 

11. Menutup Pelajaran 4 

Jumlah Skor 25 

Kriteria Cukup 

Ketuntasan Tidak Tuntas 

       (Lampiran halaman 337) 
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Data hasil pengamatan keterampilan guru pada sikus I disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus I 

Dari hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

pada siklus I diperoleh jumlah skor dari semua indikator yaitu 25 dalam kriteria 

cukup. Keterampilan guru tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Pada kegiatan ini guru sudah 

menyiapkan media pembelajaran berupa seperangkat laptop dan LCD untuk 

menjelaskan materi, guru mengucapkan salam, guru membimbing siswa 

untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, seusai berdoa guru 
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mulai mempresensi kehadiran siswa. Tetapi guru belum memusatkan 

perhatian siswa karena siswa masih nampak gaduh dan belum siap mengikuti 

pembelajaran. 

b. Membuka Pelajaran (keterampilan membuka pelajaran, keteranpilan 

bertanya) 

Pada indikator membuka pelajaran memperoleh skor 2 dengan kriteria 

cukup. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan, “siapakah yang 

pernah bermain di sawah? pernahkah kalian melihat petani sedang menggarap 

sawahnya? menggunakan apa petani saat menggarap tanahnya?” dan siswa 

merespon pertanyaan guru dengan beragam jawaban. Apersepsi ini 

menstimulasi terjadinya interaksi dua arah yang komunikatif. Guru sudah 

memberikan acuan yaitu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

materi yang akan dipelajari saat itu. Akan tetapi guru belum menarik 

perhatian siswa sehingga suasana pembelajaran masih gaduh. Guru juga lupa 

memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 

2 dengan kriteria cukup. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan indikator, namun suaranya kurang terdengar keseluruh ruangan 

khususnya deretan paling belakang. Bahasa guru saat menyampaikan tujuan 

pembelajaran masih sulit difahami siswa karena bahasa guru belum sesuai 

dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. Penyampaian tujuan 

pembelajaran sudah menggunakan kata kerja operasional 
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d. Menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan microsoft 

powerpoint (keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi) 

Pada indikator menyampaikan materi pelajaran memperoleh skor 2 

dengan kriteria cukup. Guru sudah menyampaikan materi dengan 

menggunakan microsoft powerpoint sebagai penunjang pembelajaran berupa 

laptop dan LCD untuk menjelaskan materi yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Selain itu guru juga mengaitkan materi dengan 

tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan agar penyampaikan materi 

memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

direncanakan. Akan tetapi materi teknologi produksi dalam siklus I ini belum 

disusun sesuai karakteristik siswa sehingga dalam penyampaiannya kurang 

sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Materi ini belum sepenuhnya dapat 

dipahami siswa dengan baik sehingga kurang bermakna bagi siswa, hal ini 

dibuktikan dengan hasil evaluasi yang mengalami peningkatan belum 

signifikan. 

e. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi pelajaran yang ditampilkan memperoleh skor 1 dengan 

kategori kurang. Dalam melakukan tanya jawab, pertanyaan telah sesuai 

dengan materi pembelajaran. Namun dalam penyampaian pertanyaan kurang 

menarik sehingga siswa kurang merespon pertanyaan dari guru. Yang masih 

kurang lengkap disini adalah guru kurang dalam menuntun siswa untuk 
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mengarahkan ke jawaban yang benar, sehingga siswa tampak kebingunggan 

untuk menemukan jawaban. Guru juga kurang memberikan waktu kepada 

siswa untuk berfikir memikirkan jawaban. 

f. Membimbing Pembentukan Kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

Pada indikator membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Guru 

sudah membagi siswa dalam beberapa kelompok, namun kelompok yang 

dibentuk belum bersifat heterogen. Guru juga belum memusatkan perhatian 

siswa ketika pembentukan kelompok sehingga siswa cenderung gaduh dan 

susah mengelompok dengan kelompok yang dibentuk oleh guru. Guru sudah 

menjelaskan aturan diskusi pada siswa.  

g. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan menggunakan 

variasi) 

Indikator keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

memperoleh skor 3. Hal ini ditunjukkan dengan guru sudah menggunakan 

variasi suara, guru melakukan perubahan posisi/bergerak di dalam kelas 

dengan berkeliling di setiap kelompok. Guru menggunakan variasi media 

pembelajaran dengan menayangkan media microsoft powerpoint melalui 

LCD serta guru menerapkan variasi interaksi dan pembelajaran di kelas 

(pembelajaran secara klasikal sampai tahap eksplorasi, pembelajaran 

individual maupun pembelajaran kelompok pada tahap elaborasi). Namun 
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dalam aspek ini guru belum menggunakan variasi dalam kegiatan karena guru 

belum memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh informasi secara 

maksimal karena keterbatasan fasilitas pendukung berupa internet dan 

komputer di kelas. 

h. Membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa memperoleh 

skor 2 dengan kriteria cukup. Guru sudah memotivasi siswa dengan 

berkeliling pada tiap-tiap kelompok untuk membimbing kelompok jika 

menemui kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Pada saat diskusi, ada 

beberapa siswa yang asyik bermain sendiri, tidak ikut memberikan pendapat 

ketika berdiskusi sehingga guru mengingatkan siswa sehingga perhatiannya 

kembali fokus untuk ikut berdiskusi dengan teman kelompoknya. Guru juga 

sudah meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompoknya masing-masing 

sehingga tiap anggota dalam kelompok dipastikan dapat mengetahui jawaban 

dari masalah yang sudah diselesaikan bersama. Akan tetapi guru belum 

memperjelas urunan pendapat dari anggota kelompok yang memberikan saran 

dalam diskusi karena keterbatasan waktu sehingga guru tidak bisa 

sepenuhnya membimbing tiap-tiap kelompok sampai selesai menyelesaikan 

masalah. Guru juga belum menciptakan kondisi diskusi yang optimal karena 

setelah siswa selesai berdiskusi mereka gaduh sehingga suasana kelas 

menjadi kurang kondusif. 
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i. Melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas) 

Pada indikator melakukan pengelolaan kelas memperoleh skor 2 

dengan kriteria cukup. Guru sudah menunjukkan sikap tanggap terhadap 

kondisi kelas yang kurang kondusif dengan memberi teguran pada siswa yang 

mengganggu saat pembelajaran berlangsung. Akan tetapi guru belum 

membagi perhatian pada seluruh siswa karena keterbatasan tenaga dalam 

mengkondisikan siswa. Guru juga belum mampu mengubah perilaku siswa 

yang membuat gaduh, guru sebatas menegur dan memberikan punishment 

berupa pengurangan skor aktivitas siswa. 

j. Memberi penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan) 

Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 

2 dengan kriteria cukup. Guru sudah memberikan penguatan verbal berupa 

kata-kata “bagus, pintar” saat siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru. 

Guru juga sudah memberikan penguatan berupa stiker semangat bafi 

kelompok terbaik. Namun guru belum memberikan penguatan gestural dan 

penguatan dengan melakukan kegiatan menyenangkan seperti memberikan 

nyanyian anak pintar bagi siswa yang mendapat skor aktivitas siswa paling 

tinggi. Deskriptor yang belum muncul disebabkan persiapan guru dalam 

memberikan penguatan masih kurang, sehingga penguatan yang diberikan 

sebatas reward dan penguatan verbal. 

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

Pada indikator menutup pelajaran memperoleh skor 4 dengan sangat 

baik. Guru sudah membimbing siswa membuat simpulan dan melaksanakan 
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evaluasi. Guru juga sudah memberikan tindak lanjut untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari selanjutnya. Guru juga sudah menyuruh salah satu 

siswa untuk memimpin doa penutup pelajaran. 

Dari data tersebut terdapat 1 aspek mendapat kategori kurang yaitu 

melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan; 7 aspek mendapat kategori cukup, yaitu melaksanakan kegiatan 

membuka pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan  materi 

pelajaran , membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan 

diskusi,membimbing diskusi kelompok siswa, melakukan pengelolaan kelas dan 

memberikan penguatan kepada siswa; 2 aspek mendapat kategori baik, yaitu 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dan melakukan variasi 

dalam proses pembelajaran; 1 aspek mendapat kategori sangat baik yaitu menutup 

pelajaran. 

4.1.2.3.2. Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

Peneliti juga mengamati setiap perilaku, aktivitas, dan respon siswa dalam 

siklus I saat pembelajaran IPS menggunakan model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

siswa. 

Lembar aktivitas siswa tersebut memiliki 11 indikator yang diamati, dari 

hasil pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan oleh kolaborator pada siklus I 

didapatkan hasil yang dijabarkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

       (Lampiran halaman 341) 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I disajikan dalam diagram 

batang sebagai berikut: 

     

No 
Indikator 

Penilaian 
Jumlah Rata-rata 

1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran  
- 2 14 9 84 3,36 

2. Menanggapi apersepsi 1 14 9 1 60 2,4 

3. Memperhatikan penjelasan guru  1 17 7 - 56 2,24 

4. 
Melakukan kegiatan bertanya 

dan menjawab pertanyaan  
2 13 9 1 59 2,36 

5. 
Siswa tertib pada saat 

pembentukan kelompok   
1 15 8 1 59 2,36 

6. 

Siswa mengerjakan soal dengan 

bekerjasama dengan 

kelompoknya  

- 19 5 1 57 2,28 

7. 

Mempresentasikan hasil diskusi 

sesuai nomor siswa yang 

dipanggil guru   

2

2 
- 1 2 33 1,32 

  

8.    
Menanggapi hasil diskusi sesuai 

nomor yang ditunjuk guru 
6 16 1 2 48 1,92 

  

9. 
Siswa aktif bertanya 4 18 3 - 49 1,96 

10

. 
Menyimpulkan hasil diskusi  2 18 4 1 54 2,16 

11

. 
Mengerjakan soal evaluasi - 8 15 1 67 2,68 

Jumlah 625 25 

Rata-rata Skor 2,27 

Kriteria Cukup 

Kualifikasi Tidak Tuntas 



118 
 

 
 

 
 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

Dari data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint pada 

siklus I, diperoleh skor 25 dan rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 2,27 dengan 

kriteria cukup. Penjabaran dari setiap indikator aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut:  

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (aktivitas emosional) 

Pada indikator mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3,34 dengan kriteria baik. Sebelum pembelajaran 

dimulai, siswa sudah menempati tempat duduk masing-masing. Kemudian 

siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Selesai berdoa, semua siswa 

mulai menyiapkan buku dan alat tulis yang diperlukan dalam mengikuti 

pembelajaran. Namun saat pembelajaran akan dimulai beberapa siswa belum 

memperhatikan penjeasan guru masih ada yang mengobrol sendiri dengan 

teman sebangkunya 
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b. Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan) 

Pada indikator menanggapi apersepsi memperoleh rata-rata skor 2,4 

dengan kriteria cukup. Ketika guru memberikan apersepsi pada siswa berupa 

pertanyaan, “siapakah yang pernah bermain di sawah? pernahkah kalian 

melihat petani sedang menggarap sawahnya? menggunakan apa petani saat 

menggarap tanahnya?”, banyak siswa yang merespon dengan menjawab 

sesuai pemahaman siswa masing-masing. Siswa antusias dengan berebut 

menjawab pertanyaan dari guru. Namun hanya 30% siswa yang berani 

menjawab apersepsi dengan suara lantang, bahasa yang santun dan jawaban 

tepat dan lengkap. Hal ini disebabkan siswa belum fokus memperhatikan 

penjelasan guru. 

c. Memperhatikan penjelasan guru (aktivitas visual, aktivitas mendengar, 

aktivitas menulis) 

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru memperoleh rata-rata 

skor 2,24 dengan kriteria cukup. Pada kegiatan ini, siswa memperhatikan 

slide powerpoint yang ditampilkan di depan kelas dan memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik, namun siswa belum mencatat dan merangkum 

penjelasan guru yang penting, siswa juga tidak menanyakan materi yang 

belum dipahami kepada guru. Beberapa siswa masih membuat gaduh dengan 

mengatakan ucapan di luar konteks pembelajaran, bahkan ada yang 

mengganggu temannya sehingga mengganggu pembelajaran.  

d. Melakukan  kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan (aktivitas 

emosional, aktivitas lisan) 
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Pada indikator siswa melakukan kegiatan bertanya dan menjawab 

pertanyaan  memperoleh rata-rata skor 2,36 dengan kriteria cukup. Siswa 

sudah mengangkat tangan saat bertanya dan menjawab pertanyaan, siswa juga 

sudah banyak yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru namun 

siswa banyak yang belum mengajukan pertanyaan mungkin karena masih 

malu-malu dan takut untuk bertanya 

e. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas emosional) 

Pada indikator siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan 

penomoran memperoleh rata-rata skor 2,36 dengan kriteria cukup. Pada saat 

pembentukan kelompok sebagian siswa tidak tertib saat pembagian kelompok 

karena banyak siswa yang gaduh sehingga suasana menjadi kurang kondusif, 

siswa sudah menerima anggota kelompok dengan baik. Namun ketika guru 

membagikan nomor kepala pada tiap-tiap kelompok, siswa masih berebut 

gambar dan angka yang disukai. 

f. Siswa mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya (aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional) 

Pada indikator siswa saling bekerjasama dalam kegiatan berkelompok 

memperoleh rata-rata skor 2,28 dengan kriteria cukup. Pada kegiatan ini, 

siswa sudah dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok namun pembagian 

kelompok belum secara heterogen. Siswa mendiskusikan masalah dalam 

kelompok bersama temannya, akan tetapi siswa belum nampak memberikan 

pendapat untuk menjawab masalah, dan siswa yang pandai juga belum 



121 
 

 
 

memberikan pemahaman kepada teman sekelompok yang belum paham. 

Pelaksanaan diskusi belum optimal karena beberapa siswa nampak gaduh 

ketika diskusi dan juga ada yang mengganggu kelompok lain. 

g. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru (aktivitas 

mental, aktivitas lisan) 

Pada indikator mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor siswa 

yang dipanggil guru memperoleh rata-rata skor 1,32 dengan kriteria kurang. 

Pada saat presentasi hasil diskusi, beberapa siswa yang nomor kepalanya 

ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masih 

canggung ketika mempresentasikan di depan kelas, namun ketepatan jawaban 

yang disampaikan rata-rata benar dan dapat diterima semua siswa serta 

jawaban tersebut mewakili pendapat kelompok. Akan tetapi volume suara 

ketika presentasi belum mampu didengar oleh semua siswa sehingga guru 

ikut membantu memperjelas jawaban yang disampaikan. 

h. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk guru (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, aktivitas lisan, aktivitas mental) 

Pada indikator menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil 

guru memperoleh rata-rata skor 1,92 dengan kriteria cukup. Beberapa siswa 

yang nomor kepalanya dipanggil guru untuk menanggapi jawaban masih 

canggung dan terbata-bata dalam memberikan tanggapan. Tanggapan yang 

disampaikan sudah sesuai dengan konteks masalah yang sedang dibahas, 

namun kendalanya volume suaranya kurang lantang dan kepercayaan diri 

belum baik. 
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i. Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas emosional) 

Pada indikator siswa aktif bertanya memperoleh rata-rata skor 1,96 

dengan kriteria cukup. Pada indikator ini, siswa belum aktif melakukan 

kegiatan bertanya kepada guru dan atau teman sebangkunya ketika menemui 

kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari. Pada kegiatan diskusi, 

suasana aktif bertanya muncul dengan baik, siswa yang belum paham 

bertanya pada teman nya yang lebih paham. Namun pada saat presentasi, 

tidak banyak siswa yang bertanya. 

j. Menyimpulkan materi bersama guru (aktivitas mental, aktivitas visual, 

aktivitas menulis, aktivitas lisan) 

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-

rata skor 2,16  dengan kriteria cukup. Siswa sudah mengingat materi yang 

telah diajarkan bersama dan mengungkapkanya secara lisan, siswa juga 

banyak yang menjawab pertanyaan guru mengenai materi pembelajaran 

namun sebagian siswa banyak yang belum membuat rangkuman materi yang 

telah dipelajarai secara tertulis. 

k. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis) 

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-

rata skor 2,68  dengan kriteria baik. Banyak siswa yang mengerjakan soal 

evaluasi dengan mandiri namun sebagian juga masih tengak tengok untuk 

mencari jawaban yang benar. Siswa sudah mengerjakan evaluasi dengan 

petunjuk guru dengan alokasi waktu yang ditentukan guru. 
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Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I, peneliti 

memberi simpulan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint pada siklus I 

temasuk dalam kriteria cukup. Hal ini didasarkan pada jumlah rataan skor yang 

didapat yaitu 25 dengan keriteria cukup. 

4.1.2.3.3. Deskripsi Data Respon Siswa Siklus I 

Untuk mengetahui antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint, guru 

membagikan angket respon terhadap pelajaran. Pengambilan data respon siswa 

dilakukan diakhir pertemuan tiap siklus. Adapun data yang diperoleh sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus I 

No. Pertanyaan Persentase Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

IPS yang baru saja dilakukan?  

 

72% 

 

28% 

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

menggunakan microsoft powerpoint? 

 

68% 

 

32% 

3. Apakah kamu memahami materi yang 

disampaikan oleh guru?  

 

60% 

 

40% 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran? 

40% 60% 

5. Apakah kamu mau mengikuti pembelajaran 

seperti itu lagi? 

64% 36% 

Rata-rata 60,8% 39,2% 

Adapun diagram hasil respon siswa terhadap pembelajaran IPS melalui 

model numbered head together  berbantuan microsoft powerpoint pad siklus I 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.4  Diagram Analisis Angket Respon Siswa Siklus I 

Dari  tabel dan diagram 4.4 tersebut dapat disimpulkan respon siswa 

positif terhadap pembelajaran IPS melalui model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint. Hal ini terlihat dari jawaban siswa pada angket 

yang diberikan guru. Jawaban dari masing-masing pertanyaan-pertanyaan 

menunjukkan bahwa siswa menyukai pembelajaran IPS melalui model numbered 

head together berbantuan microsoft powerpoint. 

Pertanyaan pertama berhubungan dengan ketertarikan pembelajaran yang 

telah dilalui, sebanyak 72% siswa menjawab ya dan 28% tidak. Ini berarti lebih 

dari setengah jumlah siswa tertarik terhadap pembelajaran menggunakan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. Pertanyaan kedua 

tentang pembelajaran menggunakan media powerpoint yang menyenangkan, rata-

rata 68% siswa menjawab ya dan 32% tidak. Hal ini disebabkan karena siswa 

merasa senang ketika dapat mengamati gambar bergerak yang dilengkapi dengan 

suara. Oleh sebab itu penggunaan powerpoint disenangi lebih dari setengah 

jumlah siswa. 

60,8 

39,2 

ya 

tidak 
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Pertanyaan ketiga berhubungan dengan pemahaman siswa terhadap materi 

ketika menggunakan model numbered head together. Rata-rata 60% siswa 

menjawab ya dan 40% tidak. Disambung pertanyaan keempat yang menanyakan 

tentang kesulitan dalam pembelajaran menggunakan model numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint. 40% siswa menjawab ya dan 

selebihnya 60% menjawab tidak. Pertanyaan terakhir 64% siswa ingin 

pembelajaran seperti itu lagi sisanya 36% menjawab tidak. 

Dari beberapa respon siswa yang positif terhadap penggunaan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint berarti peneliti tepat 

memilih model dan media untuk memperjelas penyampaian pembelajaran. Tetapi 

tidak hanya itu saja yang menjadi faktor utama, dari keterampilan guru, aktivitas 

dan hasil belajar siswa masih perluperbaikan untuk mencapai tujuan penelitian. 

4.1.2.3.4. Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

1) Hasil belajar kognitif 

Data mengenai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil tes individu 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model  numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint. Ada sejumlah 25 siswa yang mengikuti dan 

mengerjakan soal evaluasi. Tes yang dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi 

dengan materi perkembangan teknologi produksi. Hasil tes pada mata pelajaran 

IPS materi perkembangan teknologi menggunakan model  numbered head 

together berbantuanm microsoft powerpoint dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.5 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 66,4 

2. Nilai tertinggi 92 

3. Nilai terendah 44 

4. Siswa memenuhi KKM 13 

5. Siswa belum memenuhi KKM 12 

6. Ketuntasan belajar klasikal 52% 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rerata hasil belajar siswa secara klasikal 

pada siklus I sebesar 52% dengan perolehan nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 

44. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 13 siswa dan yang belum memenuhi 

KKM sebanyak 12 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 52% 

dengan kategori cukup (Aqib, 2011:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model  numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint pada siklus I dapat disajikan dalam  

tabel 4.6 pemaparan distribusi nilai sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

skor 
Frekuensi 

Bobot 

skor 
Persentase 

1. Sangat kurang 0-19 0 0 0,00% 

2. Kurang 20-39 0 0 0,00% 

3. Cukup 40-59 12 644 48% 

4. Baik 60-79 6 424 24% 

5. Sangat baik 80-100 7 592 28% 

Jumlah 25 1660 100% 

Data tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS kelas 

IV SDN Salaman Mloyo Semarang dalam kategori cukup, skor rata-rata kelas 
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yang dicapai sebesar 66,4. Hasil belajar tersebut dinilai belum mencapai tujuan 

dari dilakukannya penelitian ini, karena masih ada 12 siswa atau sebanyak 48% 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 60. Sebanyak 13 siswa atau 52% 

memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan jumlah skor 

644. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik sebanyak 6 atau 24% 

antara 60-79 dengan jumlah skor 424. Sebanyak 12 siswa atau 48% memperoleh 

nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan jumlah skor 644. Sisanya, 

ada 7 siswa atau 28 % termasuk dalam sangat baik antara 20-39 dengan jumlah 

skor 592 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kategori 

kurang dan sangat kurang. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

menggunakan model  numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

pada siklus I disimpulkan tergolong kurang optimal. Kekondusifan kelas masih 

belum begitu terjaga, namun  penerapan  model  numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint ini cenderung berhasil dalam menumbuhkan 

respon minat siswa dalam mengikuti pembelajaran yang ditunjukan dengan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus I yang 

diujikan oleh guru kepada siswa dengan beberapa macam soal. Soal evaluasi 

tersebut mengujikan materi-materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang 

telah dilakukan. Soal evaluasi tersebut terdiri dari soal pilihan ganda dan soal 

uraian. Hasil evaluasi mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi 

produksi dapat dilihat pada diagram sebagai berikut : 
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Gambar 4.5  Diagram Hasil Belajar Siklus I 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan hasil 

belajar dalam kategori sangat kurang dan kurang. Siswa yang mendapatkan nilai 

dalam kategori cukup sebanyak 12 siswa, siswa dalam kategori baik sebanyak 6 

siswa, dan ada 7 siswa dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran IPS pada 

siklus I ada 12 siswa yang belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan minimal 

yaitu 60. 

Tabel 4.7 Perbandingan data Prasiklus dan Siklus I 

No. Pencapaian 
Data 

Prasiklus 

Data Siklus 

I 

1. Rata-rata kelas 62,3 66,4 

2. Nilai tertinggi 85 92 

3. Nilai terendah 41 44 

4. Ketuntasan belajar klasikal 36% 52% 
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Gambar 4.6 Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar 

Klasikal Pra Siklus dan Siklus I 

Diagram pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus I mengalami peningkatan sebanyak 16% dari ketuntasan belajar 

klasikal prasiklus yaitu 36% dengan kategori kurang meningkat menjadi 52% 

pada siklus I dengan kategori cukup. (Aqib, 2011:41). 

2) Hasil Belajar Afektif 

Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil 

pengeamatan guru terhadap karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. Pengamatan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian ketercapaian karakter banga. 

Subjek pengamatan ada sebanyak 25 siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang pada materi perkembangan teknologi produksi. Ada empat aspek 

karakter yang diamati, yaitu kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan ingin tahu. 

Data penilaian karakter yang diperoleh adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I 

 

Hasil penilaian ketercapaian karakter yang disajikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut: 

 

 Gambar 4.7 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I 

Dari tabel hasil pengamatan karakter siswa siklus I dalam pembelajaran 

IPS melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint, 

memperoleh jumlah skor 9,12 dengan rata-rata 2,28 dan termasuk dalam kategori  

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Indikator Karakter Siswa 

Kerjasama 

Tanggung Jawab 

Disiplin 

Ingin Tahu 

     No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Kerjasama  - 12 11 2 65 2,6 

2. Bertanggung Jawab 2 15 6 2 58 2,32 

3. Disiplin  2 14 9 - 57 2,28 

4. Ingin Tahu 5 17 3 - 48 1,92 

Jumlah 228 9,12 

Rata-rata Skor 2,28 

Kriteria Cukup 

Kualifikasi Tuntas 
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cukup. Adapun perolehan skor tiap indikator yang yang mencakup beberapa 

deskriptor penilaian, dijabarkan sebagai berikut : 

a) Kerjasama 

Pada indikator karakter siswa ini memperoleh nilai rata – rata  2,6. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 2 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 11 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 12 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan 0 siswa yang  melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang 

diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama dalam pencapaian 

nilai karakter yaitu : aktif dan antusias dalam pembelajaran, mendiskusikan 

soal yang diberikan guru, menyampaikan pendapat dalam kelompok, menjaga 

kekompakan kelompok. 

b) Bertanggung Jawab 

Pada indikator bertanggung jawab, memperoleh rata – rata  skor 2,32. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya 2 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 6siswa melaksanakan 3 deskriptor, 15 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan 2 siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor 

yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator tanggung jawab dalam 

pencapaian nilai karakter yaitu : menyelesaikan tugas tepat waktu, 

mengerjakan tugas sesuai pembentukan kelompok, memberikan kontribusi 

dalam kelompok, mengerjakan soal evaluasi sendiri. 

c) Disiplin 

Indikator karakter siswa disiplin memperoleh nilai rata – rata  2,28. Hal ini 

ditunjukkan dengan tidak ada siswa yang melaksanakan semua deskriptor, 9 
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siswa melaksanakan 3 deskriptor, 14 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 2 

siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan 

muncul. Adapun komponen indikator disiplin dalam pencapaian nilai karakter 

yaitu : Membawa perlengkapan  belajar yang lengkap, memperhatikan materi 

yang ditampilkan melalui powerpoint, mematuhi tata tertib kelas, menjaga 

kekondusifan kelas selama pembelajaran. 

d) Ingin Tahu 

Pada indikator ingin tahu memperoleh rata – rata  skor 1,92. Hal ini 

ditunjukkan dengan tidak ada siswa yang melaksanakan semua deskriptor, 3 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, 17 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 

5siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang 

diharapkan muncul. Adapun komponen indikator ingin tahu dalam pencapaian 

nilai karakter yaitu : Memperhatikan penjelasan guru, bertanya bila ada materi 

yang belum dipahami, mencatat topik penting dalam pembelajaran, bertukar 

pendapat dengan teman. 

3) Hasil Belajar Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari hasil kerja dalam diskusi 

kelompok dalam mengerjakan lembar kerja siswa materi peranan perkembangan 

teknologi produksi.  Adapun jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran siklus 1 

sebanyak 25 siswa dan terbagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok pabrik, 

kelompok tungku, kelompok petani dan kerbau, kelompok cangkul dan kelompok 

traktor dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa. 

Data penilaian hasil psikomotor yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Data Penilaian Psikomotor Siklus I 

No. Nama Kelompok Aspek yang dinilai Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 

1. Kelompok Pabrik 3 1 3 3 10 83 Baik 

2. Kelompok Tungku 3 1 3 2 9 75 Baik 

3. Kelompok Petani 

dan Kerbau 

3 1 2 2 8 67 Baik 

4. Kelompok Cangkul 2 1 2 2 7 58 Cukup 

5. Kelompok Traktor 2 1 2 2 7 58 Cukup 

Jumlah 13 5 12 11 41   

Rata-rata 2,6 1 2,4 2,2 8,2 68 Baik 

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut, menunjukan bahwa nilai rerata dari hasil 

penilaian psikomotor siklus I adalah sebesar 68 dengan kategori baik. Bila 

dikorelasikan dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN 

Salaman Mloyo Semarang yaitu 60 maka rerata tersebut sudah di atas KKM. 

Apabila dirinci maka dapat terlihat 3 kelompok sudah mencapai ketuntasan 

sedangkan 2 kelompok belum mencapai ketuntasan yaitu pada kelompok cangkul 

dan kelompok traktor. Kelompok yang mendapatkan nilai terendah yaitu 

kelompok cangkul dan kelompok traktor yaitu mendapatkan nilai 60. Sedangkan 

kelompok terbaik diperoleh oleh kelompok pabrik dengan mendapatkan nilai 83. 

4.1.2.4. Refleksi Siklus I 

Dari hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa hasil observasi 

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

melalui model  numbered head together berbantuan microsoft powerpoint  yang 

perlu dianalisis kembali bersama kolaborator (observer) sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran siklus II. 
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Adapun refleksi pembelajaran IPS melalui model  numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint  pada siklus I adalah sebagai berikut : 

4.1.2.4.1. Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus I ini memperoleh kriteria 

ketuntasn 25 dengan skal penilaian cukup. Berdasarkan indikator keberhasilan 

yang diharapkan adalah kriteria ketuntasan 27,5 ≤ skor < 37 dengan skala 

penilaian baik, maka perlu perbaikan pada kekurangan-kekurangan di siklus II. 

Adapun kekurangan pada siklus I diantaranya adalah: 

1. Pada indikator mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran ada 1 

deskriptor yang tidak tampak yaitu memusatkan perhatian siswa 

2. Pada indikator membuka pelajaran ada 2 deskriptor yang tidak tampak 

yaitu menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi 

3. Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran ada 2 deskriptor yang 

tidak tampak yaitu suara guru jelas terdengar ke seluruh ruang kelas 

4. Pada indikator membuka pelajaran ada 2 deskriptor yang tidak tampak 

yaitu relevan dengan karakteristik siswa dan kebermaknaan materi yang 

dijelaskan 

5. Pada indikator melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran yang ditampilkan ada 3 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

penyampaian pertanyaan menarik, jelas dan singkat, pemberian tuntunan 

untuk mengarahkan ke jawaban yang benar, memberikan siswa waktu 

untuk berpikir. 
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6. Pada indikator pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan 

diskusi yang ditampilkan ada 2 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

membentuk kelompok secara heterogen dan mengkondisikan siswa dalam 

kelompok supaya tertib 

7. Pada indikator melakukan variasi dalam proses pembelajaran ada 1 

deskriptor yang tidak tampak yaitu adanya variasi dalam kegiatan seperti 

mendengarkan informasi, menelaah materi dan memberikan latihan pada 

siswa 

8. Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa  ada 2 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu mendorong siswa mengutarakan pendapat dan 

selalu menciptakan kondisi diskusi yang optimal 

9. Pada indikator melakukan pengelolaan kelas  ada 2 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif dan modifikasi tingkah laku yang kurang perhatian 

10. Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa   ada 2 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu penguatan gestural dan penguatan dengan 

memberikan kegiatan yang menyenangkan. 

4.1.2.4.2. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I menunjukkan bahwa 

aktvitas memperoleh rata-rata skor 25 dengan kategori skala penilaian cukup. 

Berdasarkan indikator keberhasilan yang diharapkan adalah kirteria ketuntasan 

27,5 ≤ skor < 37dengan skala penilain baik, maka perlu perbaikan pada 
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kekurangan-kekurangan di siklus II. Adapun kekurangan dalam siklus I adalah 

sebagai berikut: 

1. Banyak siswa  yang belum mempelajari materi yang akan dipelajari pada 

pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

2. Masih sedikit siswa  yang berani menjawab pertanyaan dari guru tentang 

pengertian awal mereka mengenai perkembangan teknologi. 

3. Siswa belum mencatat materi yang dikira penting, siswa juga tidak 

menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru. 

4. Volume suara siswa saat presentasi dan menanggapi hasil diskusi belum 

mampu didengar oleh semua siswa. 

5. Siswa belum aktif bertanya kepada guru dan temannya ketika menemui 

kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari. 

4.1.2.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I yang diperoleh adalah 52%  yaitu 

13 dari 25 siswa tuntas belajar dan 48%  yaitu 12 dari 25 siswa tidak tuntas 

belajar. Dengan perolehan nilai terendah 44 dan nilai tertinggi 92. Adapun rata-

rata kelas yaitu 66,4. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria indikator 

keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥75 % siswa tuntas belajar dengan 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 60. 

4.1.2.5. Revisi Siklus I 

Dari hasil refleksi siklus I, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran 

IPS melalui model  numbered head together berbantuan microsoft powerpoint  

perlu diperbaiki dengan melanjutkan ke pelaksanaan siklus II karena indikator 
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keberhasilan belum tercapai dengan optimal dan menyeluruh. Oleh karena itu, 

hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk pelaksanaan siklus 

selanjutnya adalah : 

4.1.2.5.1 Keterampilan Guru 

1. Guru harus memusatkan perhatian siswa pada keterampilan 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

2. Guru harus menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi pada 

keterampilan membuka pelajaran 

3. Suara guru harus jelas terdengar ke seluruh ruang kelas dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak pada keterampilan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran harus relevan dengan 

karakteristik siswa dan kebermaknaan materi yang dijelskan 

5. Guru dalam penyampaian pertanyaan harus menari dan mengarahkan ke 

jawaban yang benar pada indikator melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi pelajaran yang ditampilkan 

6. Guru harus membentuk kelompok secara heterogen dan mengkondisikan 

siswa dalam kelompoknya pada indikator membimbing pembentukan 

kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

7. Guru melakukan variasi dalam proses pembelajaran harus variasi dalam 

kegiatan seperti mendengarkan informasi, menelaah materi dan 

memberikan latihan pada siswa  
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8. Guru harus mendorong mengutarakan pendapat dan selalu menciptakan 

kondisi diskusi yang optimal pada keterampilan membimbing diskusi 

kelompok siswa 

9. Guru harus menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif  dan modifikasi (mengubah) tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian dalam indikator melakuakn pengelolaan kelas 

10. Guru harus memberikan penguatan gestural dan penguatan dengan 

memberikan kegiatan menyenangkan pada indikator memberikan 

penguatan kepada siswa  

4.1.2.5.2 Aktivitas Siswa 

1. Guru perlu memotivasi siswa agar bersemangat dalam belajar dan 

memberikan acuan kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari pada 

saat awal pembelajaran. 

2. Guru harus menumbuhkan rasa nyaman pada siswa, sehingga mereka tidak 

merasa takut untuk bertanya saat menemukan kesulitan dan mampu  

mengemas pertanyaan semenarik mungkin agar siswa tertarik untuk 

menjawab. 

3. Guru harus lebih tanggap dalam hal menghadapi perilaku siswa yang 

cenderung mengganggu pembelajaran. 

4. Guru perlu menuntun kegiatan presentasi siswa dengan cara memberikan 

penjelasan lebih jauh tentang materi hasil diskusi 

5. Guru harus mengupayakan siswa untuk mengikuti setiap kegiatan  

pembelajaran dengan baik dan pembelajaran yang dilakukan haruslah 
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menyeluruh agar tidak hanya sebagian  siswa yang paham, tetapi semua 

siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. 

4.1.2.5.3 Hasil Belajar Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa yaitu meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus II 

sehingga dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah direncanakan. 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.3.1. Perencanaan Siklus II 

Dalam penelitian ini, perencanaan tindakan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini  kekurangan yang terjadi pada siklus I 

diperbaiki. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran, dengan materi perkembangan teknologi 

komunikasi sesuai dengan model numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint. 

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa powerpoint tentang materi 

perkembangan teknologi komunikasi, dan juga nomor kepala. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan aktivitas 

siswa. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan.  
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4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Maret 

2014. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x35 

menit) dengan materi “perkembangan teknologi komunikasi” yang diikuti oleh 

siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang tahun ajaran 2013/2014sebanyak 

25 siswa.  

Standar Kompetensi siklus II yaitu: “2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di  lingkungan kabupaten/kota dan  

provinsi.”. Kompetensi Dasar siklus I yaitu: “2.3 Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, transportasi serta pengalaman 

menggunakannya”. Sedangkan, indikator pada siklus I yaitu: (1) membedakan 

jenis-jenis teknologi komunikasi; (2) menganalisis alat teknologi komunikasi yang 

digunakan masyarakat pada masa lalu sampai masa kini; (3) mengklasifikasikan 

jenis alat komunikasi pada masa lalu dan masa kini. 

Pada siklus II  kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra kegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan 

akhir. 

4.1.3.2.1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

Sebelum guru mengawali pembelajaran, terlebih dahulu guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan 

pembelajaran sesuai perencanaan yang disusun sebelumnya, guru menyiapkan 

seperangkat laptop dan LCD serta speaker untuk menjelaskan materi 

pembelajaran. Kemudian guru mengawali pembelajaran dengan salam, meminta 
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salah satu siswa untuk memimpin teman-temannya berdoa, melakukan presensi  

untuk mengetahui kehadiran siswa, kemudian siswa diminta untuk 

mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat belajar yang diperlukan dan 

mengkondisikan diri untuk tenang. 

4.1.3.2.2. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa, “pada pertemuan 

kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak?” sebagian siswa menjawab 

perkembangan teknologi produksi, namun masih ada juga siswa yang belum 

menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian guru memberikan pertanyaan lagi, 

“Jika kalian sedang kangen dengan keluarga yang jauh apa yang anak-anak 

lakukan untuk berhubungan dengan mereka?” anak-anak serentak menjawab 

berbagai macam jawaban seperti handphone, telephone, facebook, dll. Setelah itu 

guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 

menyampaiakan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4.1.3.2.3. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

Kegiatan inti dalam penelitian ini meliputi : 

a. Eksplorasi 

Guru melakukan tanya jawab dengan  menggali informasi dan pengalaman 

yang sudah dimiliki siswa tentang teknologi komunikasi, dimulai dengan tanya 

jawab tentang pengertian komunikasi. Selanjutnya, guru menampilkan slide 

powerpoint yang berisi gambar dan materi pembelajaran melalui LCD/proyektor. 

Sebagian besar siswa antusias mengamati dan mempelajari materi pembelajaran 
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yang di tampilkan. Guru menjelaskan gambar yang ditampilkan sambil melakukan 

tanya jawab kepada siswa berkaitan dengan gambar yang sedang ditampilkan. 

Kemudian guru memutarkan video tentang perkembangan alat komunikasi 

yang digunakan masyarakat pada masa lampau sampai dengan sekarang. Banyak 

siswa yang terdiam dan memperhatikan video tersebut walaupun beberapa siswa 

masih ada yang tidak memperhatikan. Selanjutnya guru mengajukan pertanyaan 

kepada siswa berkaitan dengan isi video tersebut. Pertanyaanya adalah “dari video 

yang telah kalian  amati, apa sajakah alat komunikasi yang digunakan masyarakat 

dari masa lalu sampai masa sekarang?” kemudian sebagian siswa menjawab 

pertanyaan dari guru. 

b. Elaborasi 

Pada tahap ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara heterogen 

dengan memperhatikan tingkat kognitif siswa agar pada tiap kelompok terdapat 

siswa yang mampu membimbing teman sekelompoknya dalam menjawab masalah 

yang diberikan oleh guru. Guru membagikan nomor kepala pada tiap kelompok. 

Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap kelompok dan lembar jawab 

berupa kertas buffalo yang hasilnya nanti akan dipasang di papan kreativitas. 

Kemudian guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi. 

Guru membimbing diskusi kelompok dengan berkeliling ke tiap-tiap 

kelompok agar ketika siswa mendapati kesulitan dapat menanyakan kejelasan 

pemecahan masalah kepada guru secara langsung. Pada tahap presentasi, mula-

mula guru menunjuk salah satu nomor dalam suatu kelompok untuk 

menjawab,kemudian  guru menunjuk siswa yang mendapat nomor dalam 
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kelompok lain untuk menanggapi jawabannya. Proses ini dilakukan sampai semua 

pertanyaan dalam LKS selesai dijawab . Sebagian siswa sudah banyak yang  

memperhatikan apa yang di presentasikan oleh temanya didepan kelas. 

c. Konfirmasi 

Pada tahap ini siswa dan guru membahas bersama hasil diskusi dan 

meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian hasil diskusi yang telah 

didiskusikan bersama kelompoknya di pasang di papan kreatifitas. Setelah  itu 

siswa yang kurang paham tentang materi yang telah disampaikan dipersilahkan 

untuk bertanya. Ada salah satu siswa belum paham tentang pengertian telegram, 

kemudian guru dan siswa bersama-sama membahas tentang pengertian telegram 

tersebut. Kemudian guru melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi yang telak 

dilakukan. Kelompok yang aktif dan memiliki poin tertinggi mendapatkan 

penghargaan berupa stiker semangat  dan diikuti tepuk tangan oleh teman-teman 

yang lain. 

4.1.3.2.4. Kegiatan Penutup (15 menit) 

Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa sebagai 

tolak ukur kemampuan siswa memahami materi yang telah diajarkan. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, walaupun masih ada siswa yang kurang 

fokus terhadap pekerjaannya sendiri. Namun demikian, guru dapat 

mengkondisikan siswa untuk menyelesaikan soal evaluasi, sehingga setelah batas 

waktu habis semua siswa telah menyelesaikan soal evaluasi. 
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Setelah semuanya selesai, guru menugaskan siswa untuk mempelajari 

materi pada pertemuan selanjutnya agar siswa mempunyai bekal dalam 

pembelajaran materi selanjutnya. 

4.1.3.3. Pengamatan  Siklus II 

4.1.3.3.1. Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model numbered head together berbantuan microsoft  powerpoint 

pada siklus II, dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator keterampilan guru Skor 

1. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran  4 

2. Membuka pelajaran 2 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 

4. Menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint 

3 

5. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran yang ditampilkan  

2 

6. Membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi 

3 

7. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran 3 

8. Membimbing diskusi kelompok siswa 3 

9. Melakukan pengelolaan kelas 2 

10. Memberikan penguatan kepada siswa 2 

11. Menutup Pelajaran 4 

Jumlah Skor 31 

Kriteria Baik 

Ketuntasan Tuntas 

       (Lampiran halaman 345) 
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Data hasil pengamatan keterampilan guru pada sikus II disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus II 

Dari hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

pada siklus II diperoleh jumlah skor dari semua indikator yaitu 31 dalam kriteria 

baik. Keterampilan guru tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. Pada kegiatan ini guru sudah 

menyiapkan media pembelajaran berupa seperangkat laptop dan LCD untuk 

menjelaskan materi, guru mengucapkan salam, guru membimbing siswa 

untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, seusai berdoa guru 
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mulai mempresensi kehadiran siswa. Guru sudah memusatkan perhatian 

siswa dengan meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis yang akan 

digunakan dalam mengikuti pembelajaran IPS 

b. Membuka Pelajaran (keterampilan membuka pelajaran, keteranpilan 

bertanya) 

Pada indikator membuka pelajaran memperoleh skor 2 dengan kriteria 

cukup. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan, “Jika kalian sedang 

kangen dengan keluarga yang jauh apa yang anak-anak lakukan untuk 

berhubungan dengan mereka?”dan siswa merespon pertanyaan guru dengan 

beragam jawaban. Apersepsi ini menstimulasi terjadinya interaksi dua arah 

yang komunikatif. Guru sudah memberikan acuan yaitu dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari saat itu. 

Akan tetapi guru belum menarik perhatian siswa sehingga suasana 

pembelajaran masih gaduh. Guru juga belum memberikan motivasi belajar 

kepada siswa. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 

3 dengan kriteria baik. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan indikator, suaranya sudah  terdengar keseluruh ruangan khususnya 

deretan paling belakang. Bahasa guru saat menyampaikan tujuan 

pembelajaran masih sulit difahami siswa karena bahasa guru belum sesuai 

dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. Penyampaian tujuan 

pembelajaran sudah menggunakan kata kerja operasional 
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d. Menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan microsoft 

powerpoint  (keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi) 

Pada indikator menyampaikan materi pelajaran memperoleh skor 3 

dengan kriteria baik. Guru sudah menyampaikan materi dengan menggunakan 

microsoft powerpoint sebagai penunjang pembelajaran berupa laptop dan 

LCD untuk menjelaskan materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Selain itu guru juga mengaitkan materi dengan tujuan 

pembelajaran yang sudah disampaikan agar penyampaikan materi memiliki 

arah yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

direncanakan. Materi perkembangan teknologi komunikasi dalam siklus II ini 

sudah disusun dengan memperhatikan karakteristik siswa sehingga dalam 

penyampaiannya sudah relevan dengan tingkat berpikir siswa. Akan tetapi 

materi ini belum sepenuhnya dapat dipahami siswa dengan baik sehingga 

kurang bermakna dibuktikan dengan hasil evaluasi yang mengalami 

peningkatan belum signifikan. 

e. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi pelajaran yang ditampilkan memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup. Dalam melakukan tanya jawab, pertanyaan telah sesuai 

dengan materi pembelajaran. Guru sudah  menuntun siswa untuk 

mengarahkan ke jawaban yang benar. Namun dalam penyampaian pertanyaan 

kurang menarik sehingga siswa kurang merespon pertanyaan dari guru. Guru 
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juga kurang memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir memikirkan 

jawaban. 

f. Membimbing Pembentukan Kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

Pada indikator membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Guru 

sudah membagi siswa dalam beberapa kelompok, kelompok yang dibentuk 

bersifat heterogen, artinya dalam tiap kelompok, siswa yang memiliki tingkat 

intelektual yang lebih atau di atas rata-rata tidak mengumpul dalam satu 

kelompok, mereka disebar dalam tiap-tiap kelompok, fungsinya agar 

pengalaman belajar yang dipahami siswa dapat dibagi dengan teman 

kelompoknya. Tetapi guru belum memusatkan perhatian siswa ketika 

pembentukan kelompok sehingga siswa cenderung gaduh dan susah 

mengelompok dengan kelompok yang dibentuk oleh guru. Guru sudah 

menjelaskan aturan diskusi pada siswa.  

g. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan menggunakan 

variasi) 

Indikator keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini ditunjukkan dengan guru 

sudah menggunakan variasi suara, guru melakukan perubahan posisi/bergerak 

di dalam kelas dengan berkeliling di setiap kelompok. Guru menggunakan 

variasi media pembelajaran dengan menayangkan media microsoft 
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powerpoint melalui LCD serta guru menerapkan variasi interaksi dan 

pembelajaran di kelas (pembelajaran secara klasikal sampai tahap eksplorasi, 

pembelajaran individual maupun pembelajaran kelompok pada tahap 

elaborasi). Namun dalam aspek ini guru belum menggunakan variasi dalam 

kegiatan karena guru belum memberikan kesempatan siswa untuk 

memperoleh informasi secara maksimal karena keterbatasan fasilitas 

pendukung berupa internet dan komputer di kelas. 

h. Membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa memperoleh 

skor 3 dengan kriteria baik. Guru sudah memusatkan perhatian siswa dengan 

berkeliling ke tiap-tiap kelompok untuk membimbing kelompok jika 

menemui kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Pada saat diskusi, ada 

beberapa siswa yang asyik bermain sendiri, tidak ikut memberikan pendapat 

ketika berdiskusi sehingga guru mengingatkan siswa sehingga perhatiannya 

kembali fokus untuk ikut berdiskusi dengan teman kelompoknya. Guru juga 

sudah meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompoknya masing-masing 

sehingga tiap anggota dalam kelompok dipastikan dapat mengetahui jawaban 

dari masalah yang sudah diselesaikan bersama. Namun guru belum 

menciptakan kondisi diskusi yang optimal. 

i. Melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas) 

Pada indikator melakukan pengelolaan kelas memperoleh skor 2 

dengan kriteria cukup. Guru sudah menunjukkan sikap tanggap terhadap 
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kondisi kelas yang kurang kondusif dengan memberi teguran pada siswa yang 

mengganggu saat pembelajaran berlangsung. Akan tetapi guru belum 

membagi perhatian pada seluruh siswa karena keterbatasan tenaga dalam 

mengkondisikan siswa. Guru juga belum mampu mengubah perilaku siswa 

yang membuat gaduh, guru sebatas menegur dan memberikan punishment 

berupa pengurangan skor aktivitas siswa. 

j. Memberi penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan) 

Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 

2 dengan kriteria cukup. Guru sudah memberikan penguatan verbal berupa 

kata-kata “bagus, pintar” saat siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru. 

Guru juga sudah memberikan penguatan berupa stiker semangat bafi 

kelompok terbaik. Namun guru belum memberikan penguatan gestural dan 

penguatan dengan melakukan kegiatan menyenangkan seperti memberikan 

nyanyian anak pintar bagi siswa yang mendapat skor aktivitas siswa paling 

tinggi.  

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

Pada indikator menutup pelajaran memperoleh skor 4 dengan sangat 

baik. Guru sudah membimbing siswa membuat simpulan dan melaksanakan 

evaluasi. Guru juga sudah memberikan tindak lanjut untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari selanjutnya. Guru juga sudah menyuruh salah satu 

siswa untuk memimpin doa penutup pelajaran 

Hasil pengamatan secara keseluruhan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 
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dengan pembelajaran pada siklus I, pembelajaran siklus II dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Dari data tersebut tidak terdapat aspek kategori kurang; 4 

aspek mendapat kategori cukup, yaitu membuka pelajaran, melakukan tanya 

jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang ditampilkan, melakukan 

pengelolaan kelas, dan memberikan penguatan kepada siswa; 5 aspek mendapat 

kategori baik, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi 

pembelajaran, membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan 

diskusi; 2 aspek mendapat kategori sangat baik yaitu mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran dan menutup pelajaran. 

Peningkatan keterampilan guru pada siklus II dapat dilihat pada diagram di 

bawah ini: 

 

Gambar 4.9 Diagram peningkatan keterampilan guru  siklus I dan siklus II 

 

Dari diagram pada gambar 4.9 menunjukkan jumlah skor keterampilan 

guru pada siklus I adalah 25 dengan kriteria cukup meningkat 6 poin pada siklus 

II menjadi 31 dengan kriteria baik. 
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Diagram peningkatan keterampilan guru siklus I ke siklis II : 
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4.1.3.3.2. Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

Peneliti juga mengamati setiap perilaku dan aktivitas siswa dalam siklus II 

saat pembelajaran IPS menggunakan model numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. 

Lembar aktivitas siswa tersebut memiliki 11 indikator yang diamati, dari 

hasil pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan oleh kolaborator pada siklus II 

didapatkan hasil yang dijabarkan dalam tabel 4.11 sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

     No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran  
- - 14 11 86 3,44 

2. 
Menanggapi apersepsi 

 
- 4 18 3 74 2,96 

3. Memperhatikan penjelasan guru  - 4 21 - 71 2,84 

4. 
Melakukan kegiatan bertanya dan 

menjawab pertanyaan  
- 6 19 - 67 2,68 

5. 
Siswa tertib pada saat pembentukan 

kelompok   
- 5 17 3 73 2,92 

6. 
Siswa mengerjakan soal dengan 

bekerjasama dengan kelompoknya  
- 2 18 5 79 3,16 

7. 

Mempresentasikan hasil diskusi 

sesuai nomor siswa yang dipanggil 

guru   

17 6 - 2 37 1,48 

  8.    Menanggapi hasil diskusi sesuai 

nomor yang ditunjuk guru 
- 22 3 - 53 2,12 

  9. Siswa aktif bertanya - 12 11 2 65 2,6 

10. 
Menyimpulkan hasil diskusi  - 2 22 1 77 3,08 

11. 
Mengerjakan soal evaluasi - 2 15 8 81 3,24 

Jumlah 763 30,52 

Rata-rata Skor 2,77 

Kriteria Baik 

Kualifikasi Tuntas 

(Lampiran halaman 349) 
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Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II disajikan dalam diagram 

batang sebagai berikut: 

 
 

Gambar 4.10 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

Dari data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint pada 

siklus II, diperoleh skor  30,52 dan rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 2,77 

dengan kriteria baik. Penjabaran dari setiap indikator aktivitas siswa adalah 

sebagai berikut:  

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (aktivitas emosional) 

Pada indikator mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3,44 dengan kriteria baik. Sebelum pembelajaran 

dimulai, semua siswa sudah menempati tempat duduk masing-masing. 

Kemudian siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Selesai berdoa, 

semua siswa mulai menyiapkan buku dan alat tulis yang diperlukan dalam 

mengikuti pembelajaran. Ketika guru melakukan tanya jawab tentang materi 
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sebelumnya, hampir seluruh siswa mampu mengingat materi yang dipelajari 

sebelumnya. 

b. Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan) 

Pada indikator menanggapi apersepsi memperoleh rata-rata skor 2,96 

dengan kriteria baik. Ketika guru memberikan apersepsi pada siswa berupa 

pertanyaan, “jika kalian sedang kangen dengan keluarga yang jauh apa yang 

anak-anak lakukan untuk berkomunikasi dengan mereka?” banyak siswa yang 

merespon dengan menjawab sesuai pemahaman siswa masing-masing. Siswa 

antusias dengan berebut menjawab pertanyaan dari guru. Lebih dari 70% 

siswa sudah berani menjawab apersepsi dengan suara lantang, bahasa yang 

santun dan jawaban tepat dan lengkap. 

c. Memperhatikan penjelasan guru (aktivitas visual, aktivitas mendengar, 

aktivitas menulis) 

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru memperoleh rata-rata 

skor 2,84 dengan kriteria baik. Pada kegiatan ini, siswa memperhatikan slide 

powerpoint yang ditampilkan di depan kelas dan memperhatikan penjelasan 

guru dengan baik, sebagian siswa sudah mencatat dan merangkum penjelasan 

guru yang penting, siswa dan menanyakan materi yang belum dipahami 

kepada guru. Beberapa siswa ada yang masih berbicara dengan teman 

sebangkunya ketika guru menjelaskan sehingga mengganggu pembelajaran, 

oleh karena itu, guru memberi peringatan kepada siswa yang mengganggu 

pembelajaran untuk fokus memperhatikan penjelasan guru. 
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d. Melakukan  kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan (aktivitas 

emosional, aktivitas lisan) 

Pada indikator siswa melakukan kegiatan bertanya dan menjawab 

pertanyaan  memperoleh rata-rata skor 2,68 dengan kriteria baik. Siswa sudah 

mengangkat tangan saat bertanya dan menjawab pertanyaan, siswa juga sudah 

banyak yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, sebagian siswa 

juga sudah bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. 

e. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas emosional) 

Pada indikator siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan 

penomoran memperoleh rata-rata skor 2,92 dengan kriteria baik. Pada saat 

pembentukan kelompok siswa sudah tertib saat pembagian kelompok , siswa 

sudah menerima anggota kelompok dengan baik. Namun ketika guru 

membagikan nomor kepala pada tiap-tiap kelompok, siswa masih saja berebut 

gambar dan angka yang disukai. 

f. Siswa mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya (aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional) 

Pada indikator siswa saling bekerjasama dalam kegiatan berkelompok 

memperoleh rata-rata skor 3,16 dengan kriteria baik. Pada kegiatan ini, siswa 

sudah dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, pembagian kelompok 

sudah secara heterogen. Siswa mendiskusikan masalah dalam kelompok 

bersama temannya, akan tetapi siswa belum nampak memberikan pendapat 

untuk menjawab masalah, dan siswa yang pandai juga belum memberikan 
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pemahaman kepada teman sekelompok yang belum paham. Pelaksanaan 

diskusi sudah optimal meskipun beberapa siswa ada yang masih mengganggu 

teman yang sedang mengerjakan soal. 

g. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru (aktivitas 

mental, aktivitas lisan) 

Pada indikator mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor siswa 

yang dipanggil guru memperoleh rata-rata skor 1,48 dengan kriteria kurang. 

Pada saat presentasi hasil diskusi, beberapa siswa yang nomor kepalanya 

ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masih 

canggung ketika mempresentasikan di depan kelas, namun ketepatan jawaban 

yang disampaikan rata-rata benar dan dapat diterima semua siswa serta 

jawaban tersebut mewakili pendapat kelompok. Volume suara ketika 

presentasi belum mampu didengar oleh semua siswa sehingga guru ikut 

membantu memperjelas jawaban yang disampaikan. 

h. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk guru (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, aktivitas lisan, aktivitas mental) 

Pada indikator menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil 

guru memperoleh rata-rata skor 2,12 dengan kriteria cukup. Beberapa siswa 

yang nomor kepalanya dipanggil guru untuk menanggapi jawaban masih 

canggung dan terbata-bata dalam memberikan tanggapan. Tanggapan yang 

disampaikan sudah sesuai dengan konteks masalah yang sedang dibahas, 

namun kendalanya volume suaranya kurang lantang dan kepercayaan diri 

belum baik. 
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i. Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas emosional) 

Pada indikator siswa aktif bertanya memperoleh rata-rata skor 2,6 

dengan kriteria baik. Pada indikator ini, sebagian siswa sudah  melakukan 

kegiatan bertanya kepada guru dan atau teman sebangkunya ketika menemui 

kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari. Pada kegiatan diskusi, 

suasana aktif bertanya muncul dengan baik, siswa yang belum paham 

bertanya pada teman nya yang lebih paham. Namun pada saat presentasi, 

tidak banyak siswa yang bertanya. 

j. Menyimpulkan materi bersama guru (aktivitas mental, aktivitas visual, 

aktivitas menulis, aktivitas lisan) 

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata 

skor 3,08  dengan kriteria baik. Siswa sudah mengingat materi yang telah 

diajarkan bersama dan mengungkapkanya secara lisan, siswa juga banyak 

yang menjawab pertanyaan guru mengenai materi pembelajaran, sebagian 

siswa  sudah membuat rangkuman materi yang telah dipelajarai secara 

tertulis. 

k. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis) 

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata 

skor 3,24  dengan kriteria baik. Banyak siswa yang mengerjakan soal evaluasi 

dengan mandiri namun sebagian juga masih tengak tengok untuk mencari 

jawaban yang benar. Siswa sudah mengerjakan evaluasi dengan petunjuk 

guru dengan alokasi waktu yang ditentukan guru. 
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Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I, peneliti 

memberi simpulan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint pada siklus II 

temasuk dalam kriteria baik. Hal ini didasarkan pada jumlah rataan skor yang 

didapat yaitu 30,52 dengan keriteria baik. 

4.1.3.3.3. Deskripsi Data Respon Siswa Siklus II 

Untuk mengetahui antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint, guru 

membagikan angket respon terhadap pelajaran. Pengambilan data respon siswa 

dilakukan diakhir pertemuan tiap siklus. Adapun data yang diperoleh sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus II 

No. Pertanyaan Persentase Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

IPS yang baru saja dilakukan?  

 

80% 

 

20% 

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

menggunakan microsoft powerpoint? 

 

84% 

 

16% 

3. Apakah kamu memahami materi yang 

disampaikan oleh guru?  

 

80% 

 

20% 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran? 

28% 72% 

5. Apakah kamu mau mengikuti pembelajaran 

seperti itu lagi? 

76% 24% 

Rata-rata 69,6% 30,4% 
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Adapun diagram hasil respon siswa terhadap pembelajaran IPS melalui 

model numbered head together  berbantuan microsoft powerpoint pad siklus II 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11  Diagram Analisis Angket Respon Siswa Siklus II 

Dari  tabel dan diagram 4.12 tersebut dapat disimpulkan respon siswa 

positif terhadap pembelajaran IPS melalui model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint. Hal ini terlihat dari jawaban siswa pada angket 

yang diberikan guru. Jawaban dari masing-masing pertanyaan pertanyaan 

menunjukkan bahwa siswa menyukai pembelajaran IPS melalui model numbered 

head together berbantuan microsoft powerpoint. 

Pertanyaan pertama berhubungan dengan ketertarikan pembelajaran yang 

telah dilalui, sebanyak 80% siswa menjawab ya dan 20% tidak. Ini berarti lebih 

dari setengah jumlah siswa tertarik terhadap pembelajaran menggunakan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. Pertanyaan kedua 

69,6 

30,4 

ya 

tidak 
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tentang pembelajaran menggunakan media powerpoint yang menyenangkan, rata-

rata 84% siswa menjawab ya dan 16% tidak. Hal ini disebabkan karena siswa 

merasa senang ketika dapat mengamati gambar bergerak yang dilengkapi dengan 

suara. Oleh sebab itu penggunaan powerpoint disenangi lebih dari setengah 

jumlah siswa. 

Pertanyaan ketiga berhubungan dengan pemahaman siswa terhadap materi 

ketika menggunakan model numbered head together. Rata-rata 80% siswa 

menjawab ya dan 20% tidak. Disambung pertanyaan keempat yang menanyakan 

tentang kesulitan dalam pembelajaran menggunakan model numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint. 28% siswa menjawab ya dan 

selebihnya 72% menjawab tidak. Pertanyaan terakhir 76% siswa ingin 

pembelajaran seperti itu lagi sisanya 24% menjawab tidak. 

Dari beberapa respon siswa yang positif terhadap penggunaan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint berarti peneliti tepat 

memilih model dan media untuk memperjelas penyampaian pembelajaran. Tetapi 

tidak hanya itu saja yang menjadi faktor utama, dari keterampilan guru, aktivitas 

dan hasil belajar siswa masih perluperbaikan untuk mencapai tujuan penelitian. 

4.1.3.3.4. Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

1) Hasil Belajar Kognitif 

Data mengenai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil tes individu 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model  numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint. Ada sejumlah 25 siswa yang mengikuti dan 

mengerjakan soal evaluasi. Tes yang dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi 
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dengan materi perkembagnologi komunikasi. Hasil tes tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.13 sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 73,49 

2. Nilai tertinggi 96 

3. Nilai terendah 52 

4. Siswa memenuhi KKM 18 

5. Siswa belum memenuhi KKM 7 

6. Ketuntasan belajar klasikal 72% 

 

Dari tabel 4.13 menunjukkan bahwa rerata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus II sebesar 73,49 dengan perolehan nilai tertinggi 96 dan nilai 

terendah 52. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 18 siswa dan yang belum 

memenuhi KKM sebanyak 7siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 

72% dengan kategori baik (Aqib, 2010:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model  numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint pada siklus II dapat disajikan dalam  

tabel 4.14 pemaparan distribusi nilai sebagai berikut. 

Tabel 4.14 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Kategori 
Rentang 

skor 
Frekuensi 

Bobot 

skor 
Persentase 

1. Sangat kurang 0-19 0 0 0,00% 

2. Kurang 20-39 0 0 0,00%  

3. Cukup 40-59 7 384 28% 

4. Baik 60-79 7 572 28% 

5. Sangat baik 80-100 11 948 44% 

Jumlah 25 3065 100% 
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Data tabel 4.11menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS kelas 

IV SDN Salaman Mloyo SemarangSemarang dalam kategori baik, skor rata-rata 

kelas yang dicapai sebesar 73,44. Hasil belajar tersebut dinilai belum mencapai 

tujuan dari dilakukannya penelitian ini, karena masih ada 7 siswa atau sebanyak 

28% siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 60. Sebanyak 11 siswa atau 

44% memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-100 dengan 

jumlah skor 948. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik sebanyak 7 

atau 28% antara 60-79 dengan jumlah skor 572. Sisanya, sebanyak 7 siswa atau 

28% memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan jumlah 

skor 384 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kategori 

kurang dan sangat kurang. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

menggunakan model  numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

pada siklus II disimpulkan tergolong masih perlu dioptimalkan lagi karena belum 

mencapai target ketuntasan klasikal kelas, yaitu ≥75% siswa tuntas. Peningkatan 

media powerpoint menjadi lebih menarik sangat diperlukan untuk lebih menarik 

perhatian siswa mempelajari materi pembelajaran. Kekondusifan kelas masih 

belum begitu terjaga mengingat penerapan kegiatan mencari pasangan sangat 

diperlukan pengelolaan kelas yang baik agar keaktifan siswa dapat terkontrol, 

namun  penerapan  model  numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint ini cenderung berhasil dalam menumbuhkan respon minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran yang ditunjukan dengan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. 
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Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus II yang 

diujikan oleh guru kepada siswa dengan beberapa macam soal. Soal evaluasi 

tersebut mengujikan materi-materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang 

telah dilakukan. Soal evaluasi tersebut terdiri dari soal pilihan ganda dan soal 

uraian. Hasil evaluasi mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi 

komunikasi dapat dilihat pada diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.12  Diagram Hasil Belajar Siklus II 

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan hasil 

belajar dalam kategori kurang dan sangat kurang, siswa yang mendapatkan 

kategori cukup ada sebanyak 7 siswa, siswa yang mendapatkan kategori baik 

sebanyak 7 siswa, dan ada 11 siswa dalam kategori sangat baik. Dalam 

pembelajaran IPS pada siklus II ada 7 siswa yang belum tuntas mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 60. 
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Gambar 4.13 Diagram Peningkatan Ketuntasan Klasikal Siklus I 

dan II 

Diagram pada gambar 4.13 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus II mengalami peningkatan sebanyak 20% dari ketuntasan 

belajar klasikal siklus I yaitu 52% dengan kategori cukup meningkat menjadi 72% 

pada siklus II dengan kategori baik (Aqib, 2010:41). 

2) Hasil Belajar Afektif 

Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil 

pengeamatan guru terhadap karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. Pengamatan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian ketercapaian karakter banga. 

Subjek pengamatan ada sebanyak 25 siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang pada materi perkembangan teknologi produksi. Ada empat aspek 

karakter yang diamati, yaitu kerjasama, bertanggung jawab, disiplin, dan ingin 

tahu. Data penilaian karakter yang diperoleh adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.15 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus II 

 

Hasil penilaian ketercapaian karakter yang disajikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut: 

 

 Gambar 4.14 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus II 

Dari tabel hasil pengamatan karakter siswa siklus I dalam pembelajaran 

IPS melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint, 

memperoleh jumlah skor 10,96 dengan rata-rata 2,74 dan termasuk dalam kategori  

baik. Adapun perolehan skor tiap indikator yang yang mencakup beberapa 

deskriptor penilaian, dijabarkan sebagai berikut : 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3 

3,1 

Indikator Karakter Siswa 

Kerjasama 

Tanggung Jawab 

Disiplin 

Ingin Tahu 

     No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Kerjasama  - 3 19 3 75 3 

2. Bertanggung Jawab - 8 15 2 69 2,76 

3. Disiplin  - 13 10 2 64 2,56 

4. Ingin Tahu - 10 14 1 66 2,64 

Jumlah 274 10,96 

Rata-rata Skor 2,74 

Kriteria Baik 

Kualifikasi Tuntas 
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a) Kerjasama 

Pada indikator karakter siswa ini memperoleh nilai rata – rata  3,0. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 3 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 19 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 3 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan 0 siswa yang  melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor 

yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama dalam 

pencapaian nilai karakter yaitu : aktif dan antusias dalam pembelajaran, 

mendiskusikan soal yang diberikan guru, menyampaikan pendapat dalam 

kelompok, menjaga kekompakan kelompok. 

b) Bertanggung Jawab 

Pada indikator bertanggung jawab, memperoleh rata – rata  skor 2,76. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya 2 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 15 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 8 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan 0 siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator tanggung 

jawab dalam pencapaian nilai karakter yaitu : menyelesaikan tugas tepat 

waktu, mengerjakan tugas sesuai pembentukan kelompok, memberikan 

kontribusi dalam kelompok, mengerjakan soal evaluasi sendiri. 

c) Disiplin 

Indikator karakter siswa disiplin memperoleh nilai rata – rata  2,56. Hal ini 

ditunjukkan 2 siswa yang melaksanakan semua deskriptor, 10 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor, 13 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa 

yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan 
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muncul. Adapun komponen indikator disiplin dalam pencapaian nilai karakter 

yaitu: Membawa perlengkapan  belajar yang lengkap, memperhatikan materi 

yang ditampilkan melalui powerpoint, mematuhi tata tertib kelas, menjaga 

kekondusifan kelas selama pembelajaran. 

d) Ingin Tahu 

Pada indikator ingin tahu memperoleh rata – rata  skor 2,64. Hal ini 

ditunjukkan dengan 1 siswa yang melaksanakan semua deskriptor,14 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor, 10 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa 

yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan 

muncul. Adapun komponen indikator ingin tahu dalam pencapaian nilai 

karakter yaitu : Memperhatikan penjelasan guru, bertanya bila ada materi 

yang belum dipahami, mencatat topik penting dalam pembelajaran, bertukar 

pendapat dengan teman. 

3) Hasil Belajar Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari hasil kerja dalam diskusi 

kelompok dalam mengerjakan lembar kerja siswa materi peranan perkembangan 

teknologi komunikasi.  Adapun jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran siklus 

1 sebanyak 25 siswa dan terbagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok bedug, 

kelompok laptop, kelompok handphone, kelompok surat dan kelompok telephone 

dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa. 

Data penilaian hasil psikomotor yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 Data Penilaian Psikomotor Siklus II 

No. Nama Kelompok Aspek yang dinilai Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 

1. Kelompok Bedug 2 2 2 2 8 67 Baik 

2. Kelompok Laptop 3 2 3 3 11 92 Sangat Baik 

3. Kelompok Handphone 3 2 3 3 11 92 Sangat Baik 

4. Kelompok Surat 2 2 3 2 9 75 Baik 

5. Kelompok Telephone 3 2 3 2 10 83 Baik 

Jumlah skor 13 10 14 12 49   

Rata-rata 2,6 2 2,8 2,4 9,8 82 Baik 

Dari tabel 4.16 tersebut, menunjukan bahwa nilai rerata dari hasil penilaian 

psikomotor siklus II adalah sebesar 82 dengan kategori baik. Bila dikorelasikan 

dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN Salaman 

Mloyo Semarang yaitu 60 maka rerata tersebut sudah di atas KKM. Apabila 

dirinci maka dapat terlihat 5 kelompok sudah mencapai ketuntasan. Untuk 

kelompok terbaik yaitu kelompok laptop dan kelompok handphone. 

4.1.3.4. Refleksi Siklus II 

Dari  hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa hasil observasi 

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

melalui model  numbered head together berbantuan microsoft powerpoint  yang 

perlu dianalisis kembali bersama kolaborator (observer) sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran siklus III. 

Adapun refleksi pembelajaran IPS melalui model  numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint  pada siklus II adalah sebagai berikut : 
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4.1.3.4.1. Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus II ini memperoleh kriteria 

ketuntasan 31 dengan skala penilaian baik. Berdasarkan indikator keberhasilan 

yang diharapkan alah kriteria ketuntasan 27,5 ≤ skor < 37 dengan skala penilaian 

baik, maka hasil yang telah dicapai pada siklus II telah memenuhi indikator 

keberhasilan yang diharapkan. Pada siklus III diharapkan adanya peningkatan 

keterampilan guru dengan meminimalisir kekurangan yang muncul dalam siklus 

II. Adapun kekurangan pada siklus II diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pada indikator membuka pelajaran ada 2 deskriptor yang tidak tampak 

yaitu menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi 

2. Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran ada 1 deskriptor yang 

tidak tampak yaitu suara guru jelas terdengar ke seluruh ruang kelas 

3. Pada indikator menyampaikan materi pelajaran ada 1 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu kebermaknaan materi yang dijelaskan 

4. Pada indikator melakukan tanya jawab dengan siswa menganai materi 

pelajaran yang ditampilkan ada 2 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

penyampaian pertanyaan menarik, jelas dan singkat, , memberikan siswa 

waktu untuk berpikir. 

5. Pada indikator pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan 

diskusi yang ditampilkan ada 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu 

mengkondisikan siswa dalam kelompok supaya tertib 

6. Pada indikator melakukan variasi dalam proses pembelajaran ada 1 

deskriptor yang tidak tampak yaitu adanya variasi dalam kegiatan seperti 
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mendengarkan informasi, menelaah materi dan memberikan latihan pada 

siswa 

7. Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa  ada 1 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu selalu menciptakan kondisi diskusi yang optimal 

8. Pada indikator melakukan pengelolaan kelas  ada 2 deskriptor yang tidak 

tampak yaitu menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif dan modifikasi tingkah laku yang kurang perhatian 

9. Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa   ada 2 deskriptor 

yang tidak tampak yaitu penguatan gestural dan penguatan dengan 

memberikan kegiatan yang menyenangkan. 

4.1.3.4.2. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II menunjukkan bahwa 

aktvitas memperoleh rata-rata skor 30,52 dengan kategori skala penilaian baik. 

Berdasarkan indikator keberhasilan yang diharapkan adalah kriteria ketuntasan 

2 7,5 ≤ skor < 37dengan skala penilain baik, maka hasil yang telah dicapai pada 

siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan yang diharapkan. Pada siklus III 

diharapkan adanya peningkatan aktivitas siswa dengan meminimalisir kekurangan 

yang muncul dalam siklus II. Adapun kekurangan dalam siklus II adalah sebagai 

berikut: 

1. Masih terdapat beberapa siswa yang berbicara dengan teman sebangkunya 

ketika guru menjelaskan materi pelajaran sehingga mengganggu 

pembelajaran. 
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2. Pada kegiatan presentasi, suara siswa yang mempresentasikan hasil kurang 

begitu jelas, sehingga siswa lain cenderung kurang menghiraukan. 

3. Siswa belum banyak yang berpendapat tentang hasil presentasi teman lain. 

4. Siswa belum banyak yang berani bertanya tentang kesulitan yang 

ditemuinya. 

4.1.3.4.3. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II yang diperoleh adalah 72% 

yaitu 18 dari 25 siswa tuntas belajar dan 28% yaitu 7 dari 25 siswa tidak tuntas 

belajar. Dengan perolehan nilai terendah 52 dan nilai tertinggi 96. Adapun rata-

rata kelas yaitu 73,44. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria indikator 

keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥ 75% siswa tuntas belajar dengan 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 60. 

4.1.3.5. Revisi Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS melalui model  numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint  perlu diperbaiki dengan melanjutkan ke pelaksanaan siklus III karena 

indikator keberhasilan belum tercapai dengan optimal dan menyeluruh. Oleh 

karena itu, hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk pelaksanaan 

siklus selanjutnya adalah : 

4.1.3.5.1. Keterampilan Guru 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keteranpilan guru 

yaitu: 
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1. Guru harus menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi pada 

keterampilan membuka pelajaran 

2. Tujuan pembelajaran yang disampaikan guru harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak pada keterampilan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran harus kebermaknaan 

materi yang dijelskan 

4. Guru dalam melakukan tanya jawab harus menarik dan mengarahkan ke 

jawaban yang benar pada indikator melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi pelajaran yang ditampilkan 

5. Guru harus mengkondisikan siswa dalam kelompoknya pada indikator 

membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan 

diskusi 

6. Guru melakukan variasi dalam proses pembelajaran harus variasi dalam 

kegiatan seperti mendengarkan informasi, menelaah materi dan 

memberikan latihan pada siswa  

7. Guru harus mendorong mengutarakan pendapat dan selalu menciptakan 

kondisi diskusi yang optimal pada keterampilan membimbing diskusi 

kelompok siswa 

8. Guru harus menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif  dan modifikasi (mengubah) tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian dalam indikator melakuakn pengelolaan kelas 
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9. Guru harus memberikan penguatan gestural dan penguatan dengan 

memberikan kegiatan menyenangkan pada indikator memberikan 

penguatan kepada siswa  

4.1.3.5.2. Aktivitas Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru 

yaitu: 

1. Guru perlu sekali  memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat 

dalam belajar . 

2. Guru harus bisa mengkondisikan siswa saat presentasi, sehingga presentasi 

yang dilakukan siswa di depan kelas dapat terdengar jelas dan siswa lain 

yang mendengarkannnya juga dapat memahami dan mengkoreksi hasil 

presentasi temannya. 

3. Guru harus selalu membimbing pada saat kegiatan diskusi kelompok agar 

apabila siswa menemukan kesulitan, guru bisa langsung membantunya. 

4. Guru perlu lebih mengupayakan untuk menimbulkan rasa nyaman bagi 

siswa, sehingga mereka timbul keberanian untuk berpendapat dan 

bertanya. 

4.1.3.5.3. Hasil Belajar Siswa 

Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu meningkatkan ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus III sehingga 

dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah direncanakan. 
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4.1.4. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.4.1. Perencanaan Siklus III 

Dalam penelitian ini, perencanaan tindakan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan. Dalam tahap ini  kekurangan yang terjadi pada siklus II 

diperbaiki 

b. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, 

metode, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban 

soal evaluasi dan penskoran, dengan materi perkembangan teknologi 

komunikasi sesuai dengan model numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint. 

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa: powerpoint tentang materi 

perkembangan teknolgi transportasi dan juga nomor kepala. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan.  

4.1.4.2. Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari Senin, 24 maret 

2014. Pembelajaran dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x35 

menit) dengan materi “perkembangan teknologi transportasi” yang diikuti oleh 

siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 

25 siswa.  
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Standar Kompetensi siklus III yaitu: “2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di  lingkungan kabupaten/kota dan  

provinsi.” Kompetensi Dasar siklus III yaitu: “2.3 Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, transportasi serta pengalaman 

menggunakannya”. Sedangkan, indikator pada siklus III  yaitu: (1) menjelaskan 

pengertian teknologi transportasi, (2) membedakan jenis-jenis alat transportasi, (3) 

menjelaskan dampak perkembangan teknologi transportasi, (4) membandingkan 

alat transportasi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan masa kini. Pada 

siklus III  kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra kegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan akhir. 

4.1.4.2.1. Pra Kegiatan (± 5 menit) 

Sebelum guru mengawali pembelajaran, terlebih dahulu guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan 

pembelajaran sesuai perencanaan yang disusun sebelumnya, guru menyiapkan 

seperangkat laptop dan LCD serta speaker untuk menjelaskan materi 

pembelajaran. Kemudian guru mengawali pembelajaran dengan salam, meminta 

salah satu siswa untuk memimpin teman-temannya berdoa, melakukan presensi  

untuk mengetahui kehadiran siswa, kemudian siswa diminta untuk 

mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat belajar yang diperlukan dan 

mengkondisikan diri untuk tenang 

4.1.4.2.2. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa untuk menyanyikan 

lagu naik delman, setelah itu bertanya kepada siswa, “lagu tadi menceritakan 
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tentang apa anak-anak? siapakah yang pernah naik delman? delman termasuki 

kedalam alat apa?” anak-anak serentak menjawab berbagai macam jawaban 

seperti tentang seseorang naik delman, delman termasuk alat transportasi. Setelah 

itu guru  memberitahu kepada siswa tentang materi yang akan dibahas pada 

pertemuan siklus III, yaitu: “perkembangan teknologi transportasi”. Guru 

menginformasikan tujuan dari mempelajari materi tersebut bagi siswa agar siswa 

tertarik untuk merasa ingin tahu dalam mengikuti pembelajaran. 

4.1.4.2.3. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

Kegiatan inti dalam penelitian ini meliputi : 

a. Eksplorasi 

Guru melakukan tanya jawab dengan  menggali informasi dan 

pengalaman yang sudah dimiliki siswa tentang teknologi transportasi, dimulai 

dengan tanya jawab tentang pengertian transportasi. Selanjutnya, guru 

menampilkan slide powerpoint yang berisi gambar dan materi pembelajaran 

melalui LCD/proyektor. Sebagian besar siswa antusias mengamati dan 

mempelajari materi pembelajaran yang di tampilkan. Guru menjelaskan 

gambar yang ditampilkan sambil melakukan tanya jawab kepada siswa 

berkaitan dengan gambar yang sedang ditampilkan. 

Kemudian guru memutarkan video tentang jenis-jenis alat transportasi 

Banyak siswa yang terdiam dan memperhatikan video tersebut. Selanjutnya 

guru mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan isi video tersebut. 

Pertanyaanya adalah “dari video yang telah kalian  amati, apa sajakah jenis-

jenis alat transportasi?” kemudian sebagian siswa menjawab pertanyaan dari 
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guru. Kemudian guru juga menayangkan video tentang perbandingan alat 

komunikasi yang digunakan pada masa lalu sampai sekarang, setelah itu siswa 

dan guru tanya jawab tentang materi tersebut. 

b. Elaborasi 

Pada tahap ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara 

heterogen dengan memperhatikan tingkat kognitif siswa agar pada tiap 

kelompok terdapat siswa yang mampu membimbing teman sekelompoknya 

dalam menjawab masalah yang diberikan oleh guru. Guru membagikan 

nomor kepala pada tiap kelompok. Guru membagikan lembar kerja siswa 

pada tiap kelompok dan lembar jawab berupa kertas buffalo yang hasilnya 

nanti akan dipasang di papan kreativitas. Kemudian guru memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi. 

Guru membimbing diskusi kelompok dengan berkeliling ke tiap-tiap 

kelompok agar ketika siswa mendapati kesulitan dapat menanyakan kejelasan 

pemecahan masalah kepada guru secara langsung. Pada tahap presentasi, 

mula-mula guru menunjuk salah satu nomor dalam suatu kelompok untuk 

menjawab,kemudian  guru menunjuk siswa yang mendapat nomor dalam 

kelompok lain untuk menanggapi jawabannya. Proses ini dilakukan sampai 

semua pertanyaan dalam LKS selesai dijawab. Sebagian siswa sudah banyak 

yang  memperhatikan apa yang di presentasikan oleh temanya didepan kelas. 

c. Konfirmasi 

Pada tahap ini siswa dan guru membahas bersama hasil diskusi dan 

meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian hasil diskusi yang 
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telah didiskusikan bersama kelompoknya di pasang di papan kreatifitas. 

Setelah  itu siswa yang kurang paham tentang materi yang telah disampaikan 

dipersilahkan untuk bertanya. Ada salah satu siswa yang bertanya tentang alat 

transportasi yang berada di darat dan di laut, kemudian guru bersama-sama 

membahas tentang pertanyaan yang diajukan oleh siswa sehingga siswa lebih 

paham. Kemudian guru melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi yang 

telak dilakukan. Kelompok yang aktif dan memiliki poin tertinggi 

mendapatkan penghargaan berupa stiker semangat  dan diikuti tepuk tangan 

oleh teman-teman yang lain. 

4.1.4.2.4. Kegiatan Penutup (±15 menit) 

Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa sebagai 

tolak ukur kemampuan siswa memahami materi yang telah diajarkan. Siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, sehingga setelah batas waktu habis 

semua siswa telah menyelesaikan soal evaluasi. Setelah semuanya selesai, guru 

menugaskan siswa untuk mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya agar 

siswa mempunyai bekal dalam pembelajaran materi selanjutnya. 

4.1.4.3. Pengamatan Siklus III 

4.1.4.3.1. Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

pada siklus III, dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.17 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator keterampilan guru Skor 

1. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran  4 

2. Membuka pelajaran 4 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 

4. Menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint 

4 

5. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

pelajaran yang ditampilkan  

4 

6. Membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi 

4 

7. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran 3 

8. Membimbing diskusi kelompok siswa 4 

9. Melakukan pengelolaan kelas 4 

10. Memberikan penguatan kepada siswa 3 

11. Menutup Pelajaran 4 

Jumlah Skor 42 

Kriteria Sangat Baik 

Ketuntasan Tuntas 

       (Lampiran halaman 353) 

Data hasil pengamatan keterampilan guru pada sikus III  disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 
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 Gambar 4.15 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus III 

Dari hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

pada siklus III diperoleh jumlah skor dari semua indikator yaitu 42 dalam kriteria 

sangat baik. Keterampilan guru tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

Pada indikator mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. Pada kegiatan ini guru sudah 

menyiapkan media pembelajaran berupa seperangkat laptop dan LCD untuk 

menjelaskan materi, guru mengucapkan salam, guru membimbing siswa 

untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, sesudah berdoa guru 

mulai mempresensi kehadiran siswa. Guru sudah memusatkan perhatian 
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siswa dengan meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis yang akan 

digunakan dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

b. Membuka Pelajaran (keterampilan membuka pelajaran, keteranpilan 

bertanya) 

Pada indikator membuka pelajaran memperoleh skor 4 dengan kriteria 

sangat baik. Guru memberikan apersepsi dengan mengajak siswa untuk 

bernyanyi naik delman dan bertanya kepada siswa “lagu tadi menceritakan 

tentang apa anak-anak? siapakah yang pernah naik delman? delman termasuki 

kedalam alat apa?” dan siswa merespon pertanyaan guru dengan beragam 

jawaban. Apersepsi ini menstimulasi terjadinya interaksi dua arah yang 

komunikatif. Guru sudah memberikan acuan yaitu dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari saat itu. Guru sudah 

menarik perhatian siswa dan guru juga sudah memberikan motivasi belajar 

kepada siswa. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

Pada indikator menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 

4 dengan kriteria sangat baik. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan indikator, suaranya sudah  terdengar keseluruh ruangan 

khususnya deretan paling belakang. Bahasa guru saat menyampaikan tujuan 

pembelajaran sudah dipahami siswa karena bahasa guru sudah sesuai dengan 

tingkat perkembangan bahasa siswa. Penyampaian tujuan pembelajaran sudah 

menggunakan kata kerja operasional 
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d. Menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan microsoft 

powerpoint  (keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi) 

Pada indikator menyampaikan materi pelajaran memperoleh skor 4 

dengan kriteria sangat baik. Guru sudah menyampaikan materi dengan 

menggunakan microsoft powerpoint sebagai penunjang pembelajaran berupa 

laptop dan LCD untuk menjelaskan materi yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Selain itu guru juga mengaitkan materi dengan 

tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan agar penyampaikan materi 

memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

direncanakan. Materi perkembangan teknologi transportasi dalam siklus III 

ini sudah disusun dengan memperhatikan karakteristik siswa sehingga dalam 

penyampaiannya sudah relevan dengan tingkat berpikir siswa. Materi ini 

sudah dapat dipahami siswa dengan baik dibuktikan dengan hasil evaluasi 

yang mengalami peningkatan yang signifikan. 

e. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi pelajaran yang ditampilkan memperoleh skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Dalam melakukan tanya jawab, pertanyaan telah sesuai 

dengan materi pembelajaran. Guru sudah  menuntun siswa untuk 

mengarahkan ke jawaban yang benar. Dalam penyampaian pertanyaan sudah 

menarik sehingga banyak siswa yang merespon pertanyaan dari guru. Guru 

sudah memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir memikirkan jawaban. 
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f. Membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

Pada indikator membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Guru sudah membagi siswa dalam beberapa kelompok, kelompok yang 

dibentuk bersifat heterogen, artinya dalam tiap kelompok, siswa yang 

memiliki tingkat intelektual yang lebih atau di atas rata-rata tidak mengumpul 

dalam satu kelompok, mereka disebar dalam tiap-tiap kelompok, fungsinya 

agar pengalaman belajar yang dipahami siswa dapat dibagi dengan teman 

kelompoknya. Guru juga sudah memusatkan perhatian siswa ketika 

pembentukan kelompok. Guru sudah menjelaskan aturan diskusi pada siswa.  

g. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan menggunakan 

variasi) 

Indikator keterampilan guru melakukan variasi dalam pembelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini ditunjukkan dengan guru 

sudah menggunakan variasi suara, guru melakukan perubahan posisi/bergerak 

di dalam kelas dengan berkeliling di setiap kelompok. Guru menggunakan 

variasi media pembelajaran dengan menayangkan media microsoft 

powerpoint melalui LCD serta guru menerapkan variasi interaksi dan 

pembelajaran di kelas (pembelajaran secara klasikal sampai tahap eksplorasi, 

pembelajaran individual maupun pembelajaran kelompok pada tahap 

elaborasi). Namun dalam aspek ini guru belum menggunakan variasi dalam 
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kegiatan karena guru belum memberikan kesempatan siswa untuk 

memperoleh informasi secara maksimal karena keterbatasan fasilitas 

pendukung berupa internet dan komputer di kelas. 

h. Membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Pada indikator membimbing diskusi kelompok siswa memperoleh 

skor 4 dengan kriteria sangat baik. Guru sudah memusatkan perhatian siswa 

dengan berkeliling ke tiap-tiap kelompok untuk membimbing kelompok jika 

menemui kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Pada saat diskusi, ada 

beberapa siswa yang asyik bermain sendiri, tidak ikut memberikan pendapat 

ketika berdiskusi sehingga guru mengingatkan siswa sehingga perhatiannya 

kembali fokus untuk ikut berdiskusi dengan teman kelompoknya. Guru juga 

sudah meningkatkan partisipasi siswa dalam kelompoknya masing-masing 

sehingga tiap anggota dalam kelompok dipastikan dapat mengetahui jawaban 

dari masalah yang sudah diselesaikan bersama. Guru sudah menciptakan 

kondisi diskusi yang optimal sehingga siswa tertib dan tidak gaduh saat 

diskusi kelompok. 

i. Melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas) 

Pada indikator melakukan pengelolaan kelas memperoleh skor 4 

dengan kriteria sangat baik. Guru sudah menunjukkan sikap tanggap terhadap 

kondisi kelas yang kurang kondusif dengan memberi teguran pada siswa yang 

mengganggu saat pembelajaran berlangsung. Guru sudah mampu mengubah 

perilaku siswa yang membuat gaduh, guru memberikan punishment berupa 
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pengurangan skor aktivitas siswa. Guru juga sudah membagi perhatian pada 

seluruh siswa. 

j. Memberi penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan) 

Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa memperoleh skor 

3 dengan kriteria baik. Guru sudah memberikan penguatan verbal dengan 

berkata, “bagus, hebat, pintar”. ketika siswa memberikan respon yang baik 

dalam menanggapi pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, guru juga 

memberikan penguatan berupa reward bagi siswa yang aktif dan kelompok 

terbaik. Guru sudah memberikan penguatan gestural dengan memberikan 

acungan jempol bagi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan yang telah 

diajukan. Namun guru belum memberikan penguatan dengan melakukan 

kegiatan menyenangkan seperti memberikan nyanyian anak pintar bagi siswa 

yang mendapat skor aktivitas siswa paling tinggi. 

k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

Pada indikator menutup pelajaran memperoleh skor 4 dengan sangat 

baik. Guru sudah membimbing siswa membuat simpulan dan melaksanakan 

evaluasi. Guru juga sudah memberikan tindak lanjut untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari selanjutnya. Guru juga sudah menyuruh salah satu 

siswa untuk memimpin doa penutup pelajaran. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS pada siklus III menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 

dengan pembelajaran pada siklus II, pembelajaran siklus III dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran (RPP). Berdasarkan data tersebut terdapat 9  aspek mendapat 

kategori sangat baik, yaitu mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

membuka pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi 

pembelajaran, melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran 

yang telah ditampilkan, membimbing pembentukan kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan diskusi, membimbing diskusi kelompok siswa, melakukan 

pengelolaan kelas dan menutup pelajaran; dan 2 aspek mendapatkan kategori baik, 

yaitu, melakukan variasi dalam proses pembelajaran, dan memberikan penguatan 

kepada siswa. 

4.1.4.3.2. Deskripsi Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

Peneliti juga mengamati setiap perilaku, aktivitas, dan respon siswa dalam 

siklus III saat pembelajaran IPS menggunakan model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

siswa. 

Lembar aktivitas siswa tersebut memiliki 11 indikator yang diamati, dari 

hasil pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan oleh kolaborator pada siklus III 

didapatkan hasil yang dijabarkan dalam tabel 4.18 sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 

Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

      (Lampiran halaman 357) 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus III disajikan dalam diagram 

batang sebagai berikut: 

      No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam menerima 

pembelajaran  
- - 5 20 95 3,8 

2. Menanggapi apersepsi - - 6 19 94 3,76 

3. Memperhatikan penjelasan guru  - - 8 17 92 3,68 

4. 
Melakukan kegiatan bertanya dan 

menjawab pertanyaan  
- - 12 13 88 3,52 

5. 
Siswa tertib pada saat pembentukan 

kelompok   
- - 10 5 90 3,6 

6. 
Siswa mengerjakan soal dengan 

bekerjasama dengan kelompoknya  
- - 11 14 89 3,56 

7. 

Mempresentasikan hasil diskusi 

sesuai nomor siswa yang dipanggil 

guru   

10 12 1 2 45 1,8 

  8.    Menanggapi hasil diskusi sesuai 

nomor yang ditunjuk guru 
4 10 8 3 60 2,4 

  9. Siswa aktif bertanya - 3 17 6 78 3,12 

10. Menyimpulkan hasil diskusi  - - 7 18 93 3,72 

11. Mengerjakan soal evaluasi - - 6 19 94 3,76 

Jumlah 923 36,92 

Rata-rata Skor 3,35 

Kriteria Baik 

Kualifikasi Tuntas 
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Gambar 4.16 Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

Berdasarkan data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

pada siklus III, diperoleh skor  36,92 dan rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 

3,35 dengan kriteria baik. Penjabaran dari setiap indikator aktivitas siswa adalah 

sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (aktivitas emosional) 

Pada indikator mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3,8  dengan kriteria sangat baik. Sebelum 

pembelajaran dimulai, semua siswa sudah menempati tempat duduk masing-

masing. Kemudian siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Selesai 

berdoa, semua siswa mulai menyiapkan buku dan alat tulis yang diperlukan 

dalam mengikuti pembelajaran. Ketika guru melakukan tanya jawab tentang 

materi sebelumnya, hampir seluruh siswa mampu mengingat materi yang 

dipelajari sebelumnya. 
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b. Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan) 

Pada indikator menanggapi apersepsi memperoleh rata-rata skor 3,76 

dengan kriteria sangat baik. Ketika guru memberikan apersepsi dengan 

mengajak siswa bernyanyi naik delman, semua siswa ikut bernyanyi 

kemudian guru memberikan pertanyaan pada siswa, “lagu tadi menceritakan 

tentang apa anak-anak? siapakah yang pernah naik delman? delman termasuki 

kedalam alat apa?” banyak siswa yang merespon dengan menjawab sesuai 

pemahaman siswa masing-masing. Siswa antusias dengan berebut menjawab 

pertanyaan dari guru. Lebih dari 90% siswa sudah berani menjawab apersepsi 

dengan suara lantang, bahasa yang santun dan jawaban tepat dan lengkap. 

c. Memperhatikan penjelasan guru (aktivitas visual, aktivitas mendengar, 

aktivitas menulis) 

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru memperoleh rata-rata 

skor 3,68 dengan kriteria sangat baik. Pada kegiatan ini, siswa 

memperhatikan slide powerpoint yang ditampilkan di depan kelas dan 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik, hampir semua siswa sudah 

mencatat dan merangkum penjelasan guru yang penting, siswa dan 

menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru. Beberapa siswa ada 

yang masih berbicara dengan teman sebangkunya ketika guru menjelaskan 

sehingga mengganggu pembelajaran, oleh karena itu, guru memberi 

peringatan kepada siswa yang mengganggu pembelajaran untuk fokus 

memperhatikan penjelasan guru. 
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d. Melakukan  kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan (aktivitas 

emosional, aktivitas lisan) 

Pada indikator siswa melakukan kegiatan bertanya dan menjawab 

pertanyaan  memperoleh rata-rata skor 3,52 dengan kriteria sangat baik. 

Siswa sudah mengangkat tangan saat bertanya dan menjawab pertanyaan, 

hampir seluruh siswa sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, 

sebagian siswa juga sudah bertanya kepada guru tentang materi yang belum 

dipahami. 

e. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas emosional) 

Pada indikator siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan 

penomoran memperoleh rata-rata skor 3,6 dengan kriteria sangat baik. Pada 

saat pembentukan kelompok siswa sudah tertib saat pembagian kelompok , 

siswa sudah menerima anggota kelompok dengan baik. Siswa juga sudah 

tertib saat pembentukan kelompok. 

f. Siswa mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya (aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional) 

Pada indikator siswa saling bekerjasama dalam kegiatan berkelompok 

memperoleh rata-rata skor 3,56 dengan kriteria sangat baik. Pada kegiatan ini, 

siswa sudah dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, pembagian 

kelompok sudah secara heterogen. Siswa mendiskusikan masalah dalam 

kelompok bersama temannya, siswa sudah nampak memberikan pendapat 

untuk menjawab masalah, dan siswa yang pandai juga sudah memberikan 
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pemahaman kepada teman sekelompok yang belum paham. Pelaksanaan 

diskusi sudah optimal meskipun ada sedikit siswa ada yang masih 

mengganggu teman yang sedang mengerjakan soal. 

g. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru (aktivitas 

mental, aktivitas lisan) 

Pada indikator mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor siswa 

yang dipanggil guru memperoleh rata-rata skor 1,8 dengan kriteria cukup. 

Pada saat presentasi hasil diskusi, beberapa siswa yang nomor kepalanya 

ditunjuk oleh guru untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masih 

sudah baik ketika mempresentasikan di depan kelas, ketepatan jawaban yang 

disampaikan rata-rata benar dan dapat diterima semua siswa serta jawaban 

tersebut mewakili pendapat kelompok. Volume suara ketika presentasi belum 

mampu didengar oleh semua siswa sehingga guru ikut membantu 

memperjelas jawaban yang disampaikan. 

h. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk guru (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, aktivitas lisan, aktivitas mental) 

Pada indikator menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil 

guru memperoleh rata-rata skor 2,4 dengan kriteria cukup. Beberapa siswa 

yang nomor kepalanya dipanggil guru untuk menanggapi jawaban sudah 

bagus dalam memberikan tanggapan. Tanggapan yang disampaikan sudah 

sesuai dengan konteks masalah yang sedang dibahas, namun kendalanya 

volume suaranya kurang lantang dan kepercayaan diri belum baik. 
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i. Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas visual, aktivitas emosional) 

Pada indikator siswa aktif bertanya memperoleh rata-rata skor 3,12 

dengan kriteria baik. Pada indikator ini, sebagian siswa sudah  melakukan 

kegiatan bertanya kepada guru dan atau teman sebangkunya ketika menemui 

kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari. Pada kegiatan diskusi, 

suasana aktif bertanya muncul dengan baik, siswa yang belum paham 

bertanya pada teman nya yang lebih paham. Sudah banyak siswa yang 

bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. 

j. Menyimpulkan materi bersama guru (aktivitas mental, aktivitas visual, 

aktivitas menulis, aktivitas lisan) 

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata 

skor 3,72  dengan kriteria sangat baik. Siswa sudah mengingat materi yang 

telah diajarkan bersama dan mengungkapkanya secara lisan, siswa juga 

banyak yang menjawab pertanyaan guru mengenai materi pembelajaran, 

siswa  sudah membuat rangkuman materi yang telah dipelajarai secara 

tertulis. 

k. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis) 

Pada indikator siswa menyimpulkan hasil diskusi memperoleh rata-rata 

skor 3,76  dengan kriteria sangat baik. Banyak siswa yang mengerjakan soal 

evaluasi dengan mandiri dan konsentrasi terhadap jawabannya masing-

masing. Siswa sudah mengerjakan evaluasi dengan petunjuk guru dengan 

alokasi waktu yang ditentukan guru. 
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Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus III, peneliti 

memberi simpulan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint pada siklus III 

temasuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini didasarkan pada jumlah rataan skor 

yang didapat yaitu 38,08 dengan keriteria sangat baik. 

4.1.4.3.3. Deskripsi Data Respon Siswa Siklus III 

Untuk mengetahui antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 

melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint, guru 

membagikan angket respon terhadap pelajaran. Pengambilan data respon siswa 

dilakukan diakhir pertemuan tiap siklus. Adapun data yang diperoleh sebagai 

berikut: 

Tabel 4.19 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus III 

No. Pertanyaan Persentase Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

IPS yang baru saja dilakukan?  

92% 8% 

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

menggunakan microsoft powerpoint? 

96% 4% 

3. Apakah kamu memahami materi yang 

disampaikan oleh guru?  

92% 8% 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran? 

12% 88% 

5. Apakah kamu mau mengikuti pembelajaran 

seperti itu lagi? 

96% 4% 

Rata-rata 77,6% 22,4% 

 

Adapun diagram hasil respon siswa terhadap pembelajaran IPS melalui 

model numbered head together  berbantuan microsoft powerpoint pad siklus III 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.17  Diagram Analisis Angket Respon Siswa Siklus III 

Dari  tabel dan diagram 4.17 tersebut dapat disimpulkan respon siswa 

positif terhadap pembelajaran IPS melalui model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint. Hal ini terlihat dari jawaban siswa pada angket 

yang diberikan guru. Jawaban dari masing-masing pertanyaan pertanyaan 

menunjukkan bahwa siswa menyukai pembelajaran IPS melalui model numbered 

head together berbantuan microsoft powerpoint. 

Pertanyaan pertama berhubungan dengan ketertarikan pembelajaran yang 

telah dilalui, sebanyak 92% siswa menjawab ya dan 8% tidak. Ini berarti lebih 

dari setengah jumlah siswa tertarik terhadap pembelajaran menggunakan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. Pertanyaan kedua 

tentang pembelajaran menggunakan media powerpoint yang menyenangkan, rata-

rata 96% siswa menjawab ya dan 4% tidak. Hal ini disebabkan karena siswa 

merasa senang ketika dapat mengamati gambar bergerak yang dilengkapi dengan 

suara. Oleh sebab itu penggunaan powerpoint disenangi lebih dari setengah 

jumlah siswa. 

77,6 

22,4 

ya 

tidak 
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Pertanyaan ketiga berhubungan dengan pemahaman siswa terhadap materi 

ketika menggunakan model numbered head together. Rata-rata 92% siswa 

menjawab ya dan 8% tidak. Disambung pertanyaan keempat yang menanyakan 

tentang kesulitan dalam pembelajaran menggunakan model numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint. 12% siswa menjawab ya dan 

selebihnya 88% menjawab tidak. Pertanyaan terakhir 96% siswa ingin 

pembelajaran seperti itu lagi sisanya 4% menjawab tidak. 

Dari beberapa respon siswa yang positif terhadap penggunaan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint berarti peneliti tepat 

memilih model dan media untuk memperjelas penyampaian pembelajaran. Tetapi 

tidak hanya itu saja yang menjadi faktor utama, dari keterampilan guru, aktivitas 

dan hasil belajar siswa masih perluperbaikan untuk mencapai tujuan penelitian. 

4.1.4.3.4.  Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Siklus III 

1) Hasil Belajar Kognitif 

Data mengenai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil tes individu 

dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model  numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint.. Ada sejumlah 25 siswa yang mengikuti dan 

mengerjakan soal evaluasi. Tes yang dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi 

dengan materi perkembangan teknologi trasnportasi. Hasil tes pada mata pelajaran 

IPS materi perkembangan teknologi transportasi menggunakan model  numbered 

head together berbantuan microsoft powerpoint dapat dilihat pada tabel 4.16 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.20 

Data Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 80,64 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Nilai terendah 56 

4. Siswa memenuhi KKM 22 

5. Siswa belum memenuhi KKM 3 

6. Ketuntasan belajar klasikal 88% 

 

Dari tabel 4.20 menunjukkan bahwa rerata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus III sebesar 80,64 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan 

nilai terendah 56. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 22 siswa dan yang 

belum memenuhi KKM sebanyak 3 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 88% dengan kategori sangat baik (Aqib, 2010:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan  model  numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint pada siklus III dapat disajikan dalam  

tabel 4.21 pemaparan distribusi nilai sebagai berikut. 

Tabel 4.21 

Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

No Kategori 
Rentang 

skor 
Frekuensi 

Bobot 

skor 
Persentase 

1. Sangat kurang 0-19 0 0 0,00% 

2. Kurang 20-39 0 0 0,00%  

3. Cukup 40-59 3 168 12% 

4. Baik 60-79 4 304 16% 

5. Sangat baik 80-100 18 1620 72% 

Jumlah 25 2092 100% 

Data tabel 4.21 menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS kelas 

IV SDN Salaman Mloyo Semarang Semarang dalam kategori sangat baik, skor 

rata-rata kelas yang dicapai sebesar 80,64. Dalam penelitian siklus III, peneliti 
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menilai bahwa hasil belajar pada siklus III sudah sangat baik karena telah berhasil 

mencapai indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥75% siswa kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang mengalami ketuntasan belajar individual sebesar 

60 , Tabel tersebut menunjukkan hasil bahwa dari 25 siswa, ada sebanyak 18 

siswa atau 16% memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-100 

dengan jumlah skor 1620. Sebanyak 4 siswa atau 16% memperoleh nilai dengan 

kategori baik antara 60-79 dengan jumlah skor 304. Sisanya 3 siswa atau 12% 

memperoleh nilai dengan kategori cukup antara 40-59 dengan jumlah skor 168 

dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang maupun 

kategori sangat kurang. Hasil belajar siswa IV SDN Salaman Mloyo Semarang 

dalam pembelajaran IPS pada siklus III dengan penerapan model numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint sudah berhasil karena dari 25 siswa 

terdapat sebanyak 22 siswa yang sudah tuntas memenuhi KKM yaitu 60. 

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus III yang 

diujikan oleh guru kepada siswa dengan beberapa macam soal. Soal evaluasi 

tersebut mengujikan materi-materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang 

telah dilakukan. Soal evaluasi tersebut terdiri dari soal pilihan ganda dan soal 

uraian. Hasil evaluasi mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi 

transportasi dapat dilihat pada diagram sebagai berikut : 
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Gambar 4.18  Diagram Hasil Belajar Siklus III 

Gambar 4.18 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan hasil 

belajar dalam kategori sangat kurang dan kategori kurang, siswa dalam kategori 

cukup sebanyak 3, siswa dalam kategori baik baik sebanyak 4 siswa, dan ada 17 

siswa dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran IPS pada siklus III ada 3 

siswa yang belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 60. 

 

Gambar 4.19 Diagram Peningkatan Ketuntasan Klasikal Pra 
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Diagram yang dipaparkan pada gambar 4.19 menunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar klasikal pada prasiklus yaitu 36% meningkat pada siklus I 

menjadi 52% dan kembali meningkat pada siklus II menjadi 72% dan pada siklus 

III ketuntasan belajar klasikal mencapai 88% dengan kategori sangat baik (Aqib, 

2010:41). Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal siswa kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar 

20% dari siklus I ke siklus II dan ketuntasan belajar klasikal kembali meningkat 

sebesar 16% dari siklus II ke siklus III. 

2) Hasil Belajar Afektif 

Hasil pengamatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint merupakan suatu nilai  

tentang ketercapaian karakter yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran. Subjek 

pengamatan ada sebanyak 25 siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang pada 

materi perkembangan teknologi produksi. Ada empat aspek karakter yang diamati, 

yaitu kerjasama, bertanggung jawab, disiplin, dan ingin tahu. Data penilaian 

karakter yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.22 

Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus III 

     

No 
Indikator 

Penilaian 
Jumlah 

Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Kerjasama  - - 5 20 95 3,8 

2. Bertanggung Jawab - - 9 16 91 3,64 

3. Disiplin  - - 13 12 87 3,48 

4. Ingin Tahu - - 22 3 78 3,12 

Jumlah 351 14,04 

Rata-rata Skor 3,51 

Kriteria Sangat Baik 

Kualifikasi Tuntas 
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Hasil penilaian ketercapaian karakter yang disajikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut: 

 

 Gambar 4.20 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus III 

Dari tabel hasil pengamatan karakter siswa siklus I dalam pembelajaran 

IPS melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint, 

memperoleh jumlah skor 14,04 dengan rata-rata 3,51 dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Adapun perolehan skor tiap indikator yang yang mencakup beberapa 

deskriptor penilaian, dijabarkan sebagai berikut : 

a) Kerjasama 

Pada indikator karakter siswa ini memperoleh nilai rata – rata  3,8. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya 20 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 5 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 0 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan 0 siswa yang  melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor 

yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama dalam 

pencapaian nilai karakter yaitu : aktif dan antusias dalam pembelajaran, 
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mendiskusikan soal yang diberikan guru, menyampaikan pendapat dalam 

kelompok, menjaga kekompakan kelompok. 

b) Bertanggung Jawab 

 Pada indikator bertanggung jawab, memperoleh rata – rata  skor 

3,64. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 16 siswa yang sudah melaksanakan 

semua deskriptor, 9 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 0 siswa melaksanakan 

2 deskiptor, dan 0 siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator tanggung 

jawab dalam pencapaian nilai karakter yaitu : menyelesaikan tugas tepat 

waktu, mengerjakan tugas sesuai pembentukan kelompok, memberikan 

kontribusi dalam kelompok, mengerjakan soal evaluasi sendiri. 

c) Disiplin 

 Indikator karakter siswa disiplin memperoleh nilai rata – rata  3,12. 

Hal ini ditunjukkan 3 siswa yang melaksanakan semua deskriptor, 22 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor, 0 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa 

yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan 

muncul. Adapun komponen indikator disiplin dalam pencapaian nilai karakter 

yaitu: Membawa perlengkapan  belajar yang lengkap, memperhatikan materi 

yang ditampilkan melalui powerpoint, mematuhi tata tertib kelas, menjaga 

kekondusifan kelas selama pembelajaran. 

d) Ingin Tahu 

 Pada indikator ingin tahu memperoleh rata – rata  skor 3,12. Hal ini 

ditunjukkan dengan 3 siswa yang melaksanakan semua deskriptor, 22 siswa 
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melaksanakan 3 deskriptor, 10 siswa melaksanakan 2 deskiptor, dan 0 siswa 

yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan 

muncul. Adapun komponen indikator ingin tahu dalam pencapaian nilai 

karakter yaitu : Memperhatikan penjelasan guru, bertanya bila ada materi 

yang belum dipahami, mencatat topik penting dalam pembelajaran, bertukar 

pendapat dengan teman. 

3) Hasil Belahar Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari hasil kerja dalam diskusi 

kelompok dalam mengerjakan lembar kerja siswa materi peranan perkembangan 

teknologi transportasi.  Adapun jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran siklus 

1 sebanyak 25 siswa dan terbagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok delman, 

kelompok mobil, kelompok kapal laut, kelompok pesawat terbang dan kelompok 

bus dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa. 

Data penilaian hasil psikomotor yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Data Penilaian Psikomotor Siklus III 

No. Nama Kelompok Aspek yang dinilai Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 

1. Kelompok Delman 2 3 3 3 11 92 Sangat Baik 

2. Kelompok Mobil 3 3 3 3 12 100 Sangat Baik 

3. Kelompok Kapal Laut 3 3 2 3 11 92 Sangat Baik 

4. Kelompok Pesawat 

Terbang 

3 2 3 3 11 92 Sangat Baik 

5. Kelompok Bus 2 2 3 2 9 75 Baik 

Jumlah skor 13 13 14 14 56   

Rata-rata 2,6 2,6 2,8 2,8 11,2 90 Sangat Baik 
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Berdasarkan tabel 4.23 tersebut, menunjukan bahwa nilai rerata dari hasil 

penilaian psikomotor siklus III adalah sebesar 90,2 dengan kategori sangat baik. 

Bila dikorelasikan dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS 

SDN Salaman Mloyo Semarang yaitu 60 maka rerata tersebut sudah di atas KKM. 

Apabila dirinci maka dapat terlihat 5 kelompok sudah mencapai 

ketuntasan.Kelompok yang mendapat nilai terendah yaitu kelompok bus mendapat 

nilai 75.  Untuk kelompok terbaik adalah kelompok mobil dengan mendapatkan 

nilai 100. 

4.1.4.4. Refleksi Siklus III 

Berdasarkan hasil penelitian siklus III, diperoleh data berupa hasil 

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

pembelajaran IPS melalui model  numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint yang perlu dianalisis kembali bersama kolaborator (observer) sebagai 

bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. 

Refleksi pembelajaran IPS melalui model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint dilaksanakan untuk menganalisis pembelajaran 

pada siklus III. Refleksi ini lebih difokuskan pada masalah dan keberhasilan yang 

nampak selama pembelajaran. Adapun permasalahan dan keberhasilan yang 

nampak selama pembelajaran sebagai berikut: 

4.1.4.4.1 Keterampilan Guru 

Hasil pengamatan pada siklus III oleh keterampilan memperoleh jumlah 

skor total 42 dengan kategori skala penilaian sangat baik. Berdasarkan data 

tersebut maka keterampilan guru telah memenuhi dari indikator keberhasilan yang 
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telah direncanakan yaitu 27,5 ≤ skor < 37dengan kriteria baik Tetapi dalam 

pelaksanaan di siklus III masih memiliki kekurangan yaitu 1 deskriptor tidak 

tampak pada indikator melakukan kegiatan variasi yaitu adanya variasi dalam 

kegiatan,  dan 1 deskriptor tidak tampak pada keterampilan memberikan 

penguatan kepada siswa yaitu penguatan dengan kegiatan menyenangkan. 

4.1.4.4.2 Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan pada siklus III menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

memperoleh total skor rata-rata 36,92 termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan 

data tersebut maka aktivitas siswa telah memenuhi dari indikator keberhasilan 

yang telah direnacakan yaitu 27,5 ≤ skor < 37dengan kriteria baik. Tetapi dalam 

pelaksanaan di siklus III masih memiliki kekurangan yaitu sebagian siswa belum 

berani menanggapi pendapat temannya selama diskusi kelas dan sebagian siswa 

membuat gaduh saat diskusi dengan kelompoknya, dalam melakukan presentasi 

volume suara siswa masih ada yang masih kecil sehingga tidak terdengar 

dibelakang, beberapa siswa belum berani bertanya bila kurang memahami materi 

yang disampaikan guru. 

4.1.4.4.3 Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes pada pembelajaran IPS melalui model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint  pada siklus 3 secara keseluruhan siswa sudah 

mengalami ketuntasan dalam belajar, 88% yaitu 22 dari 25 siswa tuntas belajar 

dan 12% yaitu 3 dari 25 siswa tidak tuntas belajar. Dengan perolehan nilai 

terendah 56 dan nilai tertinggi 100. Adapun rata-rata kelas yaitu 80,68. Hasil 

tersebut sudah memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 
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≥ 75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) = 60. 

4.1.4.5. Revisi Siklus III 

Dari hasil refleksi tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa pembelajaran 

IPS melalui model  numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

sudah dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di 

kelas, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang dalam pembelajaran IPS. Pencapaian hasil belajar IPS juga sudah 

mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 75% siswa kelas IV SDN 

Salaman Mloyo Semarang mengalami ketuntasan belajar individual sebesar 60.  

Dari refleksi tim kolaborasi pembelajaran sudah berjalan dengan baik, 

akan tetapi proses perbaikan akan tetap dilanjutkan untuk menjaga mutu 

pembelajaran. Adapun perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya adalah:  

4.1.4.5.1 Keterampilan Guru 

1. Variasi dalam gaya mengajar harus lebih ditingkatkan lagi seperti adanya 

variasi dalam kegiatan menyenangkan pada indikator melakukan variasi. 

2. Guru dalam memberikan penguatan non verbal hendaknya lebih bervariasi 

dengan mengajak siswa melakukan kegaitan yang menyenangkan.  

4.1.4.5.2 Aktivitas Siswa 

1. Guru harus memotivasi siswa agar berani mempresentasikan hasil diskusi 

dan suara siswa bisa terdengar oleh seluruh siswa. 
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2. Guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar lebih berani dalam 

bertanya dan mengemukakan pendapat.  

4.1.4.5.3 Hasil Belajar Siswa 

Presentase ketuntasan hasil belajar menunjukan hasil belajar yang  terus 

meningkat dari siklus I sampai siklus III yakni 52% pada siklus I, 72% pada siklus 

II dan 88% pada siklus III. Hal ini terbukti bahwa ketiga aspek tersebut sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yang telah diharapkan. Mengacu pada hasil 

tersebut, penelitian dihentikan hanya sampai pada siklus III. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil pengamatan dan refleksi terhadap 

penerapan model numbered head together  berbantuan microsoft powerpoint pada 

pembelajaran IPS di setiap siklusnya. 

4.2.1.1. Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I  memperoleh  skor rata-

rata 2,27. Pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata menjadi 2,81 dan pada 

siklus III terjadi juga peningkatan menjadi 3,81. Peningkatan terjadi terjadi secara 

bertahap disetiap pertemuan, hal ini menunjukan adanya perbaikan terhadap setiap 

kekurangan yang muncul disetiap siklus sebelumnya. Siklus I mendapat skor 25, 

siklus II mendapat skor  31, dan siklus III mendapat skor 42. 
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Dari hasil observasi yang diperoleh, keterampilan guru dalam menerapkan 

model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint  dari siklus I 

sampai dengan siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat terjadi 

karena kekurangan-kekurangan yang muncul di pertemuan sebelumnya diperbaiki 

dengan optimal. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan 

berikutnya dapat lebih baik lagi.  

Peningkatan-peningkatan yang terjadi di siklus I sampai dengan siklus III 

secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

Pada pelaksanaan siklus I, kegiatan mempersiapakan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran mendapat skor 3. Guru mengawali pembelajaran 

dengan mengucapkan salam, selanjutnya guru membimbing siswa untuk 

mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, seusai berdoa guru mulai 

mempresensi kehadiran siswa. Tetapi guru belum memusatkan perhatian 

siswa karena siswa masih nampak gaduh dan belum siap mengikuti 

pembelajaran. Pada siklus II, terjadi peningkatan pencapaian deskriptor oleh 

guru. Semua deskriptor telah nampak dan dilaksanakan pada siklus II dan 

mendapatkan skor 4, aspek menarik memusatkan perhatian siswa telah 

dilaksanakan yang sebelumnya pada siklus I belum terlihat. Sementara pada 

siklus III, semua deskriptor juga telah dilaksanakan dengan baik oleh guru 

dan mendapatkan skor 4.  



208 
 

 
 

Peningkatan jumlah skor ini dikarenakan sebelumnya guru telah 

diberikan masukan dari guru kolaborator untuk lebih bersikap hangat dan 

antusias dalam mengondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Anitah (2009: 8.7) bahwa salah 

satu komponen dalam keterampilan guru untuk membuka pelajaran yaitu 

dengan menimbulkan motivasi dengan cara memelihara sikap hangat dan 

antusias dalam memunculkan keinginan siswa untuk belajar. Selain itu juga 

sesuai dengan pendapat Sardiman (2011: 212) bahwa kegiatan 

mengondisikan siswa dengan diawali ucapan yang lembut serta sikap yang 

hangat menandakan bahwa interaksi belajar mengajar secara resmi dibuka 

dan guru telah siap untuk membimbing siswa dengan cinta kasih sayang 

tulus, sehingga pada diri siswa akan tumbuh rasa hormat, senang , tenang dan 

bergairah dalam memulai belajarnya. 

b. Membuka Pelajaran (keterampilan membuka pelajaran, keteranpilan 

bertanya) 

Keterampilan guru dalam  membuka pelajaran memperoleh skor 2  

pada siklus I. Guru telah memberikan aperesepsi dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan demgan materi yang akan 

disampaikan. Guru sudah memberikan acuan yaitu dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari saat itu. Akan tetapi 

guru belum menarik perhatian siswa sehingga suasana pembelajaran masih 

gaduh. Guru juga lupa memberikan motivasi belajar kepada siswa. Pada 

siklus II masih mendapatkan skor 2, guru masih belum menarik perhatian 
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siswa dan tidak memberikan motivasi kepada siswa sehingga suasana kelas 

menjadi kurang kondusif. Sementara pada siklus III semua deskriptor juga 

telah dilaksanakan dengan baik oleh guru dan mendapatkan skor 4. 

Peningkatan keterampilan ini  sesuai dengan pendapat Winataputra 

(2005:8.3) bahwa komponen membuka pelajaran diantaranya adalah dengan 

menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan, dan 

memberikan apersepsi. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

Pada siklus I, keterampilan guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan skor 2. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator, namun suaranya kurang terdengar keseluruh ruangan khususnya 

deretan paling belakang. Bahasa guru saat menyampaikan tujuan 

pembelajaran masih sulit difahami siswa karena bahasa guru belum sesuai 

dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. Penyampaian tujuan 

pembelajaran sudah menggunakan kata kerja operasional. Pada pelaksanaan 

siklus II mendapatkan skor 3, aspek suara guru jelas terdengar ke seluruh 

ruanagan yang belum nampak pada siklus I telah muncul atau dilaksanakan 

pada siklus II semua siswa sudah mendengar penjelasan tentang materi yang 

disampaikan. Aspek tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak di siklus III juga sudah nampak. Sehingga semua 

deskriptor tampak. 

Penyampaian tujuan pembelajaran penting dilakukan, hal ini sesuai 

dengan pendapat Uno (2006: 35) bahwa perumusan tujuan pembelajaran yang 
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tepat sebaiknya mencakup 3 elemen utama yakni 1)  menyatakan apa yang 

seharusnya dapat dikerjakan siswa selama belajar dan kemampuan apa yang 

sebaiknya dikuasainya pada akhir pembelajaran, 2) perlu dinyatakan kondisi 

dan hambatan yang ada pada saat siswa mendemonstrasikan perilaku tersebut 

serta 3) perlu adanya petunjuk yang jelas tentang standar penampilan 

minimum yang dapat diterima, dengan kata lain perumusan tujuan 

pembelajaran ini harus menggunakan kata kerja operasional atau kata kerja 

yang dapat diukur. Melalui penyampaian tujuan pembelajaran ini 

memungkinkan siswa mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang akan 

dihayatinya dalam pelajaran tersebut. 

d. Menyampaikan materi pembelajaran menggunakan microsoft powerpoint 

(keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan variasi) 

Pada pelaksanaan siklus I, aspek menyampaiakan materi pembelajaran  

mendapatkan skor 2. Guru sudah menyampaikan materi dengan 

menggunakan microsoft powerpoint sebagai penunjang pembelajaran berupa 

laptop dan LCD untuk menjelaskan materi yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Selain itu guru juga mengaitkan materi dengan 

tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan agar penyampaikan materi 

memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

direncanakan. Akan tetapi materi teknologi produksi dalam siklus I ini belum 

disusun sesuai karakteristik siswa sehingga dalam penyampaiannya kurang 

sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Materi ini belum sepenuhnya dapat 

dipahami siswa dengan baik sehingga kurang bermakna bagi siswa, hal ini 
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dibuktikan dengan hasil evaluasi yang mengalami peningkatan belum 

signifikan.. Pada siklus II mendapatkan skor 3, terjadi peningkatan dari siklus 

I, yaitu telah muncul atau dilakukannya aspek relevan dengan karakter siswa. 

Meskipun begitu, pada siklus II ini guru masih kurang dalam kebernaknaan 

materi yang dijelaskan. Sementara pada siklus III mendapatkan skor 4, semua 

deskriptor yang belum nampak di siklus sebelumnya sudah nampak di siklus 

III. 

Penggunaaan media dalam kegiatan pembelajaran dapat 

menggantikan tugas dan peran guru, sebab penyajian materi bisa digantikan 

dengan media dan guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar dalam 

mempermudah siswa untuk belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamdani 

(2010: 249) bahwa media pembelajaran akan memberi kontribusi atau 

sumbangan yang sangat besar bagi tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diharapkan karena salah satu peran media adalah untuk mewujudkan situasi 

belajar mengajar yang efektif serta dapat meletakkan dasar-dasar yang 

konkret untuk berpikir yang bermuara pada berkurangnya penyakit 

verbalisme dalam kegiatan pembelajaran. 

e. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi pelajaran yang 

ditampilkan (keterampilan bertanya) 

Keterampilan guru dalam melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi pelajaran yang ditampilkan pada siklus I memperoleh skor 

1. Dalam melakukan tanya jawab, pertanyaan telah sesuai dengan materi 

pembelajaran. Namun dalam penyampaian pertanyaan kurang menarik 
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sehingga siswa kurang merespon pertanyaan dari guru. Yang masih kurang 

lengkap disini adalah guru kurang dalam menuntun siswa untuk mengarahkan 

ke jawaban yang benar, sehingga siswa tampak kebingunggan untuk 

menemukan jawaban. Guru juga kurang memberikan waktu kepada siswa 

untuk berfikir memikirkan jawaban. Pada siklus II mendapatkan skor 2, 

permasalahan pemberian tuntunan untuk mengarahkan ke jawaban yang 

benar sudah tercapai namun dalam penyampaian pertanyaa kurang menarik 

dan belum mberikan siswa waktu untuk berpikir. Sementara pada siklus III 

mendapatkan skor 4 (empat), masalah yang terjadi pada siklus II telah 

diperbaiki dalam siklus III ini. Sehingga, pada siklus III ini semua deskriptor 

telah dilaksanakan oleh guru dengan baik. 

Keterampilan bertanya disini memiliki peranan yang sangat penting, 

hal ini sesuai dengan pendapat Idris (2008:115) bahwa dalam proses 

pembelajaran, bertanya memegang peranan yang tepat akan meningkatkan 

partisipasi murid dalam kegiatan belajar mengajar.  

f. Membimbing pembentukan kelompok kecil dan menjelaskan aturan diskusi 

(keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan) 

Keterampilan guru dalam membimbing pembentukan kelompok kecil 

dan menjelaskan aturan diskusi pada siklus I memperoleh skor 2. Guru sudah 

membagi siswa dalam beberapa kelompok, namun kelompok yang dibentuk 

belum bersifat heterogen. Guru juga belum memusatkan perhatian siswa 

ketika pembentukan kelompok sehingga siswa cenderung gaduh dan susah 
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mengelompok dengan kelompok yang dibentuk oleh guru. Guru sudah 

menjelaskan aturan diskusi pada siswa.. Pada siklus II mendapatkan skor 3, 

guru sudah membentuk kelompok dengan heterogen, namun pengkondisian 

siswa dalam kelompok masih kurang. Sementara pada siklus III mendapatkan 

skor 4 (empat), guru telah mampu menkondusifkan kelas dengan baik. Hal ini 

dikarenakan guru telah memahami karakteristik siswa dan dapat 

menimbulkan rasa nyaman bagi siswa, sehingga guru paham apa yang harus 

diperbuat untuk mengontrol siswa 

Pembentukan kelompok belajar ini sesuai dengan pendapat Suprijono 

(2009: 57) bahwa pembelajaran kooperatif bukanlah semata-mata terdiri dari 

sekumpulan orang, melainkan di dalamnya harus muncul interaksi yang 

saling mempengaruhi individu satu dengan individu lain untuk mencapai 

tujuan dalam kelompok, sehingga peran guru sebagai fasilitator dalam 

pembentukan kelompok sangat diperlukan. Hal ini juga sesuai dengan 

pendapat Anitah (2009: 8.51) bahwa kegiatan kelompok kecil dan perorangan 

memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang 

berbeda-beda, misalnya dengan cara memberi tugas yang sesuai dengan 

kemampuannya atau menilai kemampuan siswa dengan cara yang paling tepat 

untuk siswa tersebut  

g. Melakukan variasi dalam proses pembelajaran (keterampilan menggunakan 

variasi) 

Keterampilan melakukan variasi dalam proses pembelajaran pada 

siklus I mendapat skor 3. Guru sudah menggunakan variasi suara, guru 
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melakukan perubahan posisi/bergerak di dalam kelas dengan berkeliling di 

setiap kelompok. Guru menggunakan variasi media pembelajaran dengan 

menayangkan media microsoft powerpoint melalui LCD serta guru 

menerapkan variasi interaksi dan pembelajaran di kelas (pembelajaran secara 

klasikal sampai tahap eksplorasi, pembelajaran individual maupun 

pembelajaran kelompok pada tahap elaborasi). Namun dalam aspek ini guru 

belum menggunakan variasi dalam kegiatan karena guru belum memberikan 

kesempatan siswa untuk memperoleh informasi secara maksimal karena 

keterbatasan fasilitas pendukung berupa internet dan komputer di kelas. Pada 

siklus II mendapatkan skor 3 juga, tidak terjadi peningkatan dibandingkan 

siklus I. Deskriptor yang belum dilaksanakan guru pada siklus I masih juga 

belum bisa dilaksanakan pada siklus II. Sementara pada siklus III juga 

mendapatkan skor 3. Hal ini dikarenakan keterbatasan alat yang ada didalam 

kelas. 

Keterampilan menggunakan variasi perlu ditingkatkan lagi sesuai 

dengan pendapat Hasibuan (2012:64) bahwa tujuan dari keterampilan 

mengadak variasi adalah untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam 

proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan dan 

berperan secara aktif. 

h. Membimbing diskusi kelompok siswa (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

Keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok siswa pada 

siklus I memperoleh skor 2. Guru sudah memotivasi siswa dengan berkeliling 



215 
 

 
 

pada tiap-tiap kelompok untuk membimbing kelompok jika menemui 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Guru juga sudah meningkatkan 

partisipasi siswa dalam kelompoknya masing-masing sehingga tiap anggota 

dalam kelompok dipastikan dapat mengetahui jawaban dari masalah yang 

sudah diselesaikan bersama. Akan tetapi guru belum memperjelas urunan 

pendapat dari anggota kelompok yang memberikan saran dalam diskusi 

karena keterbatasan waktu sehingga guru tidak bisa sepenuhnya membimbing 

tiap-tiap kelompok sampai selesai menyelesaikan masalah. Guru juga belum 

menciptakan kondisi diskusi yang optimal karena setelah siswa selesai 

berdiskusi mereka gaduh sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif. 

Pada siklus II mendapatkan skor 3, aspek menciptakan kondisi diskusi yang 

optimal belum tercapai karena masih ada siswa yang membuat kegaduhan 

dan mengganggu kelompok lain.  Sementara pada siklus III mendapatkan 

skor 4. Semua deskriptor yang belaum tampak di siklus II sudah diperbaiki 

sehingga di siklus IIII semua deskriptor tampak.  

Keterampilan membimbing diskusi kelompok siswa sudah terjadi 

peningkatan sehingga semua deskriptor sudah tampak, hal ini sesuai dengan 

pendapat Aqib (2013:91) bahwa komponen-komponen dalam keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil diantaranya memusatkan perhatian 

siswa, memperjelas masalah atau urunan pendapat, mendorong siswa 

mengutarakan pendapat, selalu menciptakan kondisi yang optimal. Hal ini 

juga sesuai dengan pendapat Anitah (2009: 8.21) bahwa keterampilan guru 

dalam membimbing diskusi kelompok kecil dapat dilakukan dengan 



216 
 

 
 

memusatkan perhatian siswa yatu salah satunya guru dapat menghentikan 

penyimpangan yang dilakukan siswa dalam kegiatan diskusi, sehingga 

kegiatan diskusi lebih terarah serta peran guru sebagai pemimpin diskusi 

perlu diperhatikan yaitu dengn mendorong dan menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi sehingga setiap kelompok dapat menyelesaikan tugasnya 

dengan baik. 

i. Melakukan pengelolaan kelas (keterampilan mengelola kelas) 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas dalam penerapan model 

numbered head together pada siklus I memperoleh skor 2. Guru sudah 

menunjukkan sikap tanggap terhadap kondisi kelas yang kurang kondusif 

dengan memberi teguran pada siswa yang mengganggu saat pembelajaran 

berlangsung. Akan tetapi guru belum membagi perhatian pada seluruh siswa 

karena keterbatasan tenaga dalam mengkondisikan siswa. Guru juga belum 

mampu mengubah perilaku siswa yang membuat gaduh, guru sebatas 

menegur dan memberikan punishment berupa pengurangan skor aktivitas 

siswa. Pada siklus II mendapatkan skor 2 juga, permasalahan yang terjadi 

sama dengan siklus I, sehingga belum ada peningkatan yang terjadi 

dibandingkan siklus I. Sementara pada siklus III mendapatkan skor 4, guru 

sudah melaksanakan semua deskriptor yang telah ditetapkan. 

Keterampilan pengelolaan kelas ini sangat penting dilakukan, hal ini 

sesuai dengan pendapat Djamarah (2006: 173) bahwa tujuan dari 

keterampilan mengelola kelas adalah untuk menciptakan dan memelihara 
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kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan 

dalam proses pembalajaran. 

j. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan) 

Pada pelaksanaan siklus I, keterampilan guru dalam memberikan 

penguatan kepada siswa mendapatkan skor 2. Guru sudah memberikan 

penguatan verbal berupa kata-kata “bagus, pintar” saat siswa dapat menjawab 

pertanyaan dari guru. Guru juga sudah memberikan penguatan berupa stiker 

semangat bafi kelompok terbaik. Namun guru belum memberikan penguatan 

gestural dan penguatan dengan melakukan kegiatan menyenangkan seperti 

memberikan nyanyian anak pintar bagi siswa yang mendapat skor aktivitas 

siswa paling tinggi. Deskriptor yang belum muncul disebabkan persiapan 

guru dalam memberikan penguatan masih kurang, sehingga penguatan yang 

diberikan sebatas reward dan penguatan verbal. Pada siklus II mendapatkan 

skor 2 juga, masih belum terjadi peningkatan pelaksanaan deskriptor 

dibandingkan siklus I. Sementara pada siklus III mendapatkan skor 3,  guru 

sudah memberikan penguatan gestural kepada siswa berupa acungan jempol 

namun untuk penguatan dengan memberikan kegiatan menyenangkan belum 

tercapai.  

Pemberian penguatan ini sangat penting sesuai dengan pendapat 

Hernawan (2008:3.35) bahwa penguatan merupakan respon yang diberikan 

oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan 

menyebabkan kemungkinan berulagnya kembali atau meningkatnya perilaku 

tersebut. 
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k. Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

Pada pelaksanaan siklus I, keterampilan guru dalam menutup 

pelajaran mendapatkan skor 4. Guru sudah membimbing siswa membuat 

simpulan dan melaksanakan evaluasi. Guru juga sudah memberikan tindak 

lanjut untuk mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya. Guru juga 

sudah menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa penutup pelajaran. 

Untuk siklus II dan III juga semua deskriptor telah tercapai. 

Keterampilan menutup kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan 

pendapat Rusman (2012: 92) bahwa kegiatan menutup pelajaran 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang 

telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat 

keberhasilan guru dalam proses pembelajaran serta pemberian tindak lanjut. 

4.2.1.2. Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

Dari hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui melalui 

model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint diperoleh skor 

rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Peningkatan 

tersebut terjadi karena pengaruh dari guru yang selalu memperbaiki kekurangan 

yang terjadi pada setiap pertemuan untuk menjadikan pertemuan selanjutnya lebih 

baik lagi agar pembelajaran yang dilakukan lebih berkualitas. Dengan begitu, 

akan berpengaruh langsung terhadap aktivitas siswa yang akan meningkat juga 

seiring dengan meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilakukan. Siswa akan 
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lebih mengerti bagaimana mereka harus menempatkan diri saat pembelajaran 

dilaksanakan dan mereka akan lebih fokus pada pembelajaran disetiap pertemuan. 

Secara keseluruhan aktivitas siswa dari siklus I, siklus II, dan siklus III 

mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada  aktivitas siswa siklus I 

memperoleh rata-rata skor sebesar 2,27. Pada siklus II terjadi peningkatan rata-

rata skor menjadi 2,77 . Sedangkan, pada siklus III terjadi peningkatan lagi, rata-

rata skor menjadi 3,35. Peningkatan terjadi terjadi secara bertahap disetiap 

pertemuan. Siklus I mendapat skor 25; siklus  II mendapat skor 30,52; dan siklus 

III mendapat skor 36,92. 

Peningkatan-peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklus ditandai 

dengan peningkatan ketercapaian indikator di setiap siklusnya. Paparan 

peningkatan aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (aktivitas emosional) 

Aspek mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran pada siklus I 

mendapatkan rata-rata skor 3,36; pada siklus II mendapatkan rata-rata skor 

3,44; dan pada siklus III mendapatkan rata-rata skor 3,8. Pada saat 

mempersiapkan diri mengikuti pelajaran sebagian besar siswa telah 

menjalankannya dengan baik. Siswa telah berada di dalam kelas saat akan 

mulai pembelajaran, siswa duduk di kursi masing- masing, siswa tenang di 

tempat duduk, dan siswa membawa peralatan belajar Jadi, persiapan siswa 

pada saat akan memulai pembelajaran membaik dari setiap siklusnya dan 

sudah dapat dikriteriakan sangat baik pada akhir siklusnya. 
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Terjadinya peningkatan pada indikator mempersiapkan diri untuk 

mengikuti proses pembelajaran ini karena sebelum pelajaran diakhiri guru 

selalu memotivasi siswa dan mengingatkan siswa tentang materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kesiapan 

siswa dalam menerima pelajaran. Kesiapan ini akan berdampak pada proses 

belajar selanjutnya. Hal ini selaras dengan pendapat Slameto (2010: 59) 

bahwa kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa 

belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih 

baik. 

b. Menanggapi apersepsi (aktivitas lisan) 

Aktivitas siswa dalam menanggapi apersepsi pada siklus I 

mendapatkan rata-rata skor 2,4; pada siklus II mendapat rata-rata skor 2,96; 

dan pada siklus III mendapat rata-rata skor 3,64. Meningkatnya aktivitas 

siswa dalam menanggapi apersepsi ditunjukan dengan banyaknya siswa yang 

menanggapi apersepsi dengan antusias, suara lantang dan kesantunan bahasa. 

Kegiatan menanggapi apersepsi pada penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172) kegiatan-kegiatan lisan (oral 

activities)antara lain: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi 

c. Memperhatikan penjelasan guru (aktivitas visual, aktivitas mendengar, 

aktivitas menulis) 
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Aktivitas swa dalam melakukan memperhatikan penjelasan guru pada 

siklus I mendapat rata-rata skor 2,24; pada siklus II mendapat rata-rata skor 

2,84; dan pada siklus III mendapat rata-rata skor 3,68. Dalam aspek ini, pada 

awalnya memang siswa kurang antusias dalam memperhatikan penjelasan 

guru , namun disini guru terus memperbaiki media yang digunakan untuk 

menjelaskan materi agar menarik sehingga siswa menjadi antusias saat 

menerima suatu materi.  

Meningkatnya aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

dengan tayangan powerpoint ditunjukkan dengan sikap tenang yang 

ditunjukkan siswa dalam memperhatikan tayangan disertai dengan antusiasme 

siswa dalam menanggapi tayangan yang disajikan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hamdani (2010: 254) bahwa penggunaan media pembelajaran yang 

menarik mampu menimbulkan rasa senang selama proses pembelajaran 

berlangsung. Hal ini akan menambah motivasi siswa selama proses 

pembelajaran hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal 

d. Melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan (aktivitas emosional, 

aktivitas lisan) 

Aktivitas siswa dalam kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan 

pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,36; pada siklus II mendapat rata-rata 

skor 2,68; dan pada siklus III rata-rata meningkat menjadi skor 3,52. 

Peningkatan ini dikarenakan guru memberikan motivasi kepada siswa serta 

pertanyaan guru yang dikaitkan dengan pengalaman siswa karena menurut 

Made Wena (2011:18) proses mengaitkan dan menghubungkan pengetahuan 
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awal yang dimiliki siswa dengan isi pembelajaran yang akan dibahas sangat 

membantu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

e. Siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas emosional) 

Aspek siswa tertib pada saat pembentukan kelompok dan penomoran 

pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,36; pada siklus II mendapa rata-rata 

skor  2,92; dan pada siklus III mendapat rata-rata skor 3,6. Peningkatan 

aktivitas ini dapat terjadi karena siswa telah diberikan kesempatan oleh guru 

seluas-luasnya untuk bisa menciptakan iklim belajar yang kondusif serta 

optimal dengan cara siswa diminta berkumpul dengan teman kelompoknya 

yang memiliki tingkat kemampuan yang heterogen. Pengelolaan kelompok 

yang dilakukan guru dapat dikatakan berhasil karena siswa telah mampu 

mengikuti petunjuk guru dalam membentuk kelompok sesuai arahan yang 

diberikan guru sehingga kegiatan pembelajaran yang efektif dapat terlaksana. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Turney (dalam Anitah, 2009: 8.34) 

bahwa kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif jika faktor-

faktor yang mendukung berhasilnya kegiatan pembelajaran dapat diciptakan, 

salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah iklim belajar 

yang kondusif atau optimal yang berkaitan dengan pengaturan orang dan 

barang, termasuk pengaturan tempat duduk siswa secara berkelompok.   

Aktivitas siswa untuk duduk secara berkelompok, berhubungan dengan 

pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172) tentang aktivitas emosional,  
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seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, gugup. 

f. Siswa mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya (aktivitas 

visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional) 

Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan 

kelompoknya pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,28; pada siklus II 

mendapat rata-rata skor 3,16; dan pada siklus III mendapat-rata-rata skor 

3,56.  Peningkatan rata-rata skor ini dapat terjadi karena siswa telah 

melakukan diskusi dengan tertib dan mampu menyelesaikan tugas kelompok 

dengan baik. Meningkatnya aktivitas siswa dalam melakukan diskusi 

kelompok tidak dapat dipisahkan dari peran guru untuk membimbing 

jalannya kegiatan diskusi kelompok. Tugas yang diemban dan diselesaikan 

oleh masing-masing anggota kelompok tidak terlepas dari peran serta 

kemampuan yang dimiliki. Melalui pengelolaaan dan bimbingan yang tepat 

oleh guru terhadap aktivitas siswa dalam kelompok yang menandakan 

pelaksanaan pembelajaran secara kooperatif, akan berdampak positif terhadap 

terciptanya pembelajaran yang efektif.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2009: 58) bahwa 

pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar akan 

memungkinkan guru mengelola kelas dengan efektif yang dapat 

menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang memudahkan 

siswa belajar sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, 

konsep dan bagaimana hidup serasi dengan seksama , sehingga aktivitas 
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siswa dalam mengerjakan soal dengan bekerja sama dengan kelompoknya 

meliputi aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas emosional 

seperti yang dikemukakan oleh Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172) dapat 

tercapai. 

g. Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil guru (aktivitas 

mental, aktivitas lisan) 

Aktivitas siswa Mempresentasikan hasil diskusi sesuai nomor yang 

dipanggil guru pada siklus I mendapat rata-rata skor 1,32; pada siklus II 

mendapat rata-rata skor 1,48; pada siklus III mendapat rata-rata skor 1,8. 

Peningkatan aktivitas ini ditandai dengan siswa lebih berani untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Hal ini dapat terjadi karena 

guru telah memberikan motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat dan 

berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, salah satunya 

untuk lebih berani tampil di depan kelas. Oleh sebab itu, peran guru sebagai 

motivator sangat diperlukan dalam merangsang minat dan potensi siswa 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2011: 145) bahwa peran 

guru sebagai motivator penting dalam meningkatkan kegairahan dan 

pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat merangsang dan 

memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi 

siswa, aktivitas dan kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika dalam proses 

pembelajaran. 
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h. Menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang ditunjuk guru (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, aktivitas lisan, aktivitas mental) 

Aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang 

ditunjuk guru  pada siklus I mendapat rata-rata skor 1,92; pada siklus II 

mendapat rata-rata skor 2,12; pada siklus III mendapat rata-rata skor 2,4. 

Peningakatan ini terjadi karena guru selalu mengingatkan siswa untuk selalu 

memperhatikan. Guru juga berusaha membuat suasana yang nyaman untuk 

belajar. Perhatian siswa mendukung kelancaran proses belajar. Karena 

menurut Gazali (dalam Slameto, 2010:56) perhatian adalah kefektifan jiwa 

yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek 

ataupun sekelompok objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, 

maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, 

jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbul kebosanan, 

sehingga ia tidak lagi suka belajar. 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Anitah (2009: 1.10) bahwa 

perhatian dan motivasi memiliki kaitan yang sangat erat, motivasi berfungsi 

sebagai motor penggerak aktivitas, dimana motivasi ini dapat berupa motivasi 

intrinsik maupun motivasi ekstrinsik, sedangkan perhatian merupakan 

pemusatan energi psikis (pikiran dan perasaan). Makin terpusat perhatian 

siswa pada pelajaran, maka proses belajar dan hasil belajarnya akan baik pula. 

i. Siswa aktif bertanya (aktivitas mental, aktivitas lisan, aktivitas emosional) 

Aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang 

ditunjuk guru  pada siklus I mendapat rata-rata skor 1,96; pada siklus II 
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mendapat rata-rata skor 2,6; pada siklus III mendapat rata-rata skor 3,12. 

Peningkatan aktivitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dari 

guru dikuatkan dengan pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172) yang 

mengemukakan bahwa aktivitas lisan meliputi: mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

j. Menyimpulkan materi bersama guru (aktivitas mental, aktivitas visual, 

aktivitas menulis, aktivitas lisan) 

Aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang 

ditunjuk guru  pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,16; pada siklus II 

mendapat rata-rata skor 3,08; pada siklus III mendapat rata-rata skor 3,72. 

Aktivitas siswa yang terbentuk melalui indikator ini adalah 

mengajarkan siswa mengambil keputusan sesuai pemahaman pemikirannya 

dan memberanikan diri mengungkapkan pendapat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2011:172) salah satu aktivitas siswa 

adalah mental berupa mengingat, memecahkan soal, menganalisa, mengambil 

keputusan. 

k. Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas mental, aktivitas menulis) 

Aktivitas siswa dalam menanggapi hasil diskusi sesuai nomor yang 

ditunjuk guru  pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,68; pada siklus II 

mendapat rata-rata skor 3,24; pada siklus III rata-rata skor menningkat 

menjadi 3,76. Peningkatan ini ditunjukkan dengan siswa mampu mengerjakan 

soal evaluasi secara mandiri tanpa mencontek pekerjaan temannya. Aktivitas 
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siswa dalam mengerjakan soal evaluasi dapat meningkat karena guru selalu 

memberikan penguatan terhadap apa yang dilakukan siswa dalam 

melaksanakan setiap tahapan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru, 

termasuk dalam kegiatan mengerjakan soal evaluasi disetiap akhir 

pembelajaran. Penguatan yang diberikan guru tidak hanya berupa penguatan 

positif melainkan juga penguatan negatif agar dalam mengerjakan soal 

evaluasi, siswa bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada teman lain.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Uno dan Mohammad (2011: 297) 

bahwa dalam belajar, siswa akan lebih bersemangat apabila mengetahui akan 

mendapatkan hasil (balikan) yang menyenangkan. Dorongan belajar menurut 

B.F. Skinner bukan hanya yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak 

menyenangkan atau dengan kata lain penguatan positif dan penguatan negatif 

dapat memperkuat belajar. 

4.2.1.3. Peningkatan respon siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

Angket respon siswa  adalah jenis alat pengumpul data yang digunakan 

untuk mengumpulkan informasi yang tidak mudah diakses dengan cara lain, yang 

hasilnya berupa data deskriptif (Poerwanti dkk 2008: 3.26). Di dalam penelitian 

ini setiap siklus di dalam angket respon siswa terdapat 5 pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa dengan jawaban pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan pertama 

berhubungan dengan keterterikan pembelajaran yang telah dialksanakan, 

pertanyaan ke dua berhubungan dengan penggunaan media powerpoint, 

pertanyaan ketiga berhubungan dengan pemahaman siswa terhadap materi, 
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pertanyaan ke empat tentang kesulitan dalam pembelajaran dan pertanyaan 

terakhir tentang keinginan untuk mengikuti pembelajaran dengan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. 

 Hasil analisis respon siswa pada siklus I  memperoleh  rata-rata untuk 

siswa yang menjawab pertanyaan ya 60,8%, dan menjawab tidak 39,2%.  Pada 

siklus II terjadi peningkatan rata-rata menjadi 69,6% menjawab ya dan 30,4% 

menjawab tidak. Pada siklus III terjadi juga peningkatan rata-rata menjadi 77,6% 

yang menjawab pertanyaan ya, sisanya 22,4% menjawab pertanyaan tidak.  

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh, respon siswa dalam penerapan 

model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint  dari siklus I 

sampai dengan siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat terjadi 

karena kekurangan-kekurangan yang muncul di pertemuan sebelumnya diperbaiki 

dengan optimal. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan 

berikutnya dapat lebih baik lagi.  

4.2.1.4. Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint. 

Ketuntasan belajar klasikal siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang 

terjadi peningkatan. Ketuntasan belajar klasikal pada prasiklus yaitu 36%. Pada 

siklus I terjadi peningkatan ketuntasan belajar klasikal sebesar 16% menjadi 52%, 

pada siklus II ketuntasan belajar klasikal kembali meningkat sebesar 20% menjadi 

72% dan pada siklus III ketuntasan belajar klasikal meningkat sebesar 16% 

mencapai 88%. 

 



229 
 

 
 

4.2.1.4.1. Prasiklus 

Data awal hasil belajar yang diperoleh sebelum diterapkan pelaksanaan 

penelitian didapatkan hasil belajar dengan skor rata-rata 62,3 dengan prosentase 

siswa yang tuntas sebanyak 36% dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 64%. 

Jumlah siswa tuntas sebanyak 9 siswa dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 16 

siswa dari 25 siswa. Nilai tertinggi yang didapat adalah 85 dan nilai terendah 41. 

4.2.1.4.2. Siklus I 

Siklus I diperoleh data hasil belajar dengan skor rata-rata 66,4. Sebanyak 

19 siswa atau 28% memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-

100 dengan jumlah skor 592. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik 

sebanyak 6 atau 24% antara 60-79 dengan jumlah skor 424. Sebanyak 12 siswa 

atau 48% memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan 

jumlah skor 644. Tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang 

dan sangat kurang. Pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 23 siswa, dan siswa 

yang belum tuntas sebanyak 12 siswa, dengan pencapaian ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 52%. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I belum memenuhi 

indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal yang direncanakan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu minimal 75%. 

4.2.1.4.3. Siklus II 

Pada siklus II diperoleh data hasil belajar dengan skor rata-rata 73,44. Dari 

25 siswa, sebanyak 11 siswa atau 44% memperoleh nilai dengan kategori sangat 

baik yaitu antara 80-100 dengan jumlah skor 948. Siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori baik sebanyak 7 atau 28% antara 60-79 dengan jumlah skor 572. 
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Sisanya, sebanyak 7 siswa atau 28% memperoleh nilai dengan kategori cukup 

yaitu antara 40-59 dengan jumlah skor 384 dan tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai dengan kategori kurang dan kategori sangat kurang. Siswa yang tuntas ada 

sebanyak 18 siswa, dan siswa yang belum tuntas ada sebanyak 7 siswa, dengan 

pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 72%. Ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus II belum memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal 

yang direncanakan oleh peneliti sebelumnya yaitu minimal 75%. 

4.2.1.4.4. Siklus III 

Siklus III diperoleh data hasil belajar dengan skor rata-rata 80,64. Dari 25 

siswa, ada sebanyak 18 siswa atau 72% memperoleh nilai dengan kategori sangat 

baik yaitu antara 80-100 dengan jumlah skor 1620. Sebanyak 4 siswa atau 16% 

memperoleh nilai dengan kategori baik antara 60-79 dengan jumlah skor 304, 

sisanya sebanyak 3 siswa atau 12% memperoleh nilai dengan kategori cukup 

antara 40-59 dengan jumlah skor 168 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai 

dengan kategori kurang maupun kategori sangat kurang. Siswa yang tuntas ada 

sebanyak 22 siswa, dan siswa yang belum tuntas ada sebanyak 3 siswa, dengan 

pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 88%. Ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus III sudah memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal 

yang direncanakan oleh peneliti sebelumnya yaitu minimal 75%. 

Pada penelitian ini peningkatan hasil belajar siswa disebabkan karena guru 

telah merancang pembelajaran yang menarik dengan didasarkan atas prinsip dan 

asas kegiatan pembelajaran kooperatif disertai dengan penggunaan media 

powerpoint yang menarik sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan 
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antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suprijono (2009: 61) bahwa model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, 

menerima keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 

4.2.1.5. Peningkatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 

Hasil pengamatan karakter siswa pada siklus I  memperoleh  skor rata-rata 

2,28. Pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata menjadi 2,74 dan pada siklus 

III terjadi juga peningkatan menjadi 3,51. Peningkatan terjadi terjadi secara 

bertahap disetiap pertemuan, hal ini menunjukan adanya perbaikan terhadap setiap 

kekurangan yang muncul disetiap siklus sebelumnya. Siklus I mendapat skor 9,12; 

siklus II mendapat skor  10,96; dan siklus III mendapat skor 14,04. 

Dari hasil pengamatan yang diperoleh karakter siswa dalam menerapkan 

model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint  dari siklus I 

sampai dengan siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat terjadi 

karena kekurangan-kekurangan yang muncul di pertemuan sebelumnya diperbaiki 

dengan optimal. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan 

berikutnya dapat lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa 

(2013:146) bahwa penilaian karakter siswa dimaksudkan untuk mendeteksi 

karakter yang terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah 

diikutinya. 

4.2.1.6. Peningkatan hasil belajar psikomotor dalam pembelajaran IPS melalui 

model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint 
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Sudjana (2010:54) menjelaskan bahwa ranah psikomotoris berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri dari 

enam aspek, yaitu (a) gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) 

kemampuan perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan 

keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif.  

Hasil analisis pengamatan hasil produk diskusi siswa pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata 2,05. Pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata 

menjadi 2,45 dan pada siklus III terjadi juga peningkatan menjadi 2,8. 

Peningkatan terjadi terjadi secara bertahap disetiap pertemuan, hal ini menunjukan 

adanya perbaikan terhadap setiap kekurangan yang muncul disetiap siklus 

sebelumnya. Siklus I mendapat skor 8,2; siklus II mendapat skor  9,8; dan siklus 

III mendapat skor 11,2. 

Dari hasil pengamatan produk diskusi siswa dalam menerapkan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint  dari siklus I sampai 

dengan siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat terjadi karena 

kekurangan-kekurangan yang muncul di pertemuan sebelumnya diperbaiki dengan 

optimal. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan berikutnya 

dapat lebih baik lagi.  

Dari uraian  mengenai peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa 

yang berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS. Membuktikan bahwa model pembelajaran numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint yang dipilih oleh peneliti, cocok diterapkan 

dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Salaman Mloyo Semarang. 
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4.3. UJI HIPOTESA 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Dengan demikian 

hipotesa yang diajukan terbukti kebenarannya. 

 

4.4. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat data yang menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

pada pembelajaran IPS di keas IV SDN Salaman Mloyo Semarang. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan model numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint efektif dalam meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan 

kualitas keterampilan dasar mengajar guru, dan berujung pada meningkatnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Selain itu, dalam penelitian ini juga 

terdapat implikasi hasil penelitian yang mencakup tiga hal, yaitu implikasi teoritis, 

implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. 

4.4.1. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu keterkaitan antara hasil penelitian 

dengan teori-teori yang digunakan peneliti. Penelitian ini membuktikan bahwa 

dengan menggunakan model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, berupa peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Huda (2013:203) 
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berpendapat bahwa model numbered heads together mengutamakan adanya 

kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para 

siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk 

mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya 

kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar 

dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan 

belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, 

yaitu mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. 

4.4.2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu keterkaitan hasil penelitian 

terhadap proses pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Penerapan model 

numbered head together berbantuan microsoft powerpoint dapat membantu guru 

dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan bagi guru yang 

ingin menggunakan model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran yang lain 

sehingga keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar siswa meningkat. 

4.4.3. Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari penelitian ini berupa keterkaitan hasil penelitian 

dengan pembelajaran, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS yang dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu faktor 

tersebut adalah model pembelajaran. Sesuai dengan pernyataan Hamalik 
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(2011:32) yang mengatakan bahwa belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor kondisional yang ada.  

Penjabaran yang telah dipaparkan peneliti memberikan simpulan bahwa 

melalui model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint efektif 

diterapkan dalam pembelajaran IPS karena terbukti mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru 

maupun pengembang pendidikan lainnya. Sehingga pembelajaran menjadi lebih 

baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Data hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint pada siswa kelas IV SDN Salaman 

Mloyo Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Melalui penerapan model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas 

IV SDN Salaman Mloyo Semarang. 

2. Model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint dapat 

meningkatkan keterampilan guru, hal ini dibuktikan dengan peningkatan 

keterampilan guru pada tiap siklus. Pada siklus I keterampilan guru mendapat 

skor 25 dengan kriteria cukup, Pada siklus II keterampilan guru mengalami 

peningkatan skor yaitu 31 dengan kriteria baik, dan pada siklus III 

keterampilan guru meningkat mencapai skor 42 dengan kriteria sangat baik.  

3. Model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, hal ini dibuktikan dengan peningkatan aktivitas 

siswa pada tiap siklus. Pada siklus I aktivitas siswa mendapat skor 25 dengan 

kriteria cukup, Pada siklus II aktivitas siswa mengalami peningkatan skor 

236 
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yaitu 30,52 dengan kriteria baik, dan pada siklus III aktivitas siswa meningkat 

mencapai skor 36,92 dengan kriteria baik.  

4.  Model numbered head together berbantuan microsoft powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari data awal 

(prasiklus) dengan nilai rata-rata 62,3 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 

36%. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 66,4 dan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 52%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 73,49 dan 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 72%. dan pada siklus III diperoleh nilai 

rata-rata 80,64 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 88%. Hasil penelitian 

tersebut telah mencapai indikator keberhasilan, yaitu 75% siswa kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang mengalami ketuntasan belajar individual 

yaitu 60  pada pembelajaran IPS menggunakan model numbered head 

together berbantuan microsoft powerpoint. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan penelitian tindakan kelas yang dibuat peneliti 

terhadap pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV 

SDN Salaman Mloyo Semarang, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Guru dalam pembelajaran hendaknya selalu berupaya dan berusaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

2. Sebaiknya guru menciptakan pembelajaran yang berkaitan dengan 

kehidupan siswa sehari-hari karena dengan mengaitkan pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari akan lebih memotivasi siswa untuk menggali 
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pengetahuan sehingga memudahkan siswa memahami konsep yang 

diajarkan, serta membiasakan menggunakan media pembelajaran.  

3. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sebaiknya guru 

lebih sering menciptakan pembelajaran yang lebih memberi motivasi pada 

siswa agar terpacu semangatnya untuk aktif di kelas, berani menyampaikan 

pendapat, jawaban atau menanggapi pernyataan yang disampaikan guru 

serta memberikan kesempatan siswa dalam menyampaikan berbagai hal.  

4. Pembelajaran dengan model numbered head together berbantuan microsoft 

powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS, 

maka pembelajaran tersebut bisa dijadikan sebagai alternatif dalam 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran yang lain sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan.  
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul: 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model  Numbered Head Together 

Berbantuan Microsoft Powerpoint  pada Siswa Kelas IV SDN Salaman Mloyo 

Semarang 

No Variabel Indikator  Sumber data Instrumen 

1 Keterampilan guru 

dalam 

pembelajaran IPS 

menggunakan 

model  number 

head together 

berbantuan  

microsoft 

powerpoint 

a. Mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

b. Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran, keterampilan 

bertanya) 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

d. Menyampaikan materi 

pelajaran menggunakan 

microsoft powerpoint 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

menggunakan variasi) 

e. Melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai 

materi pelajaran yang 

ditampilkan 

(keterampilan bertanya) 

f. Membimbing 

pembentukan kelompok 

kecil dan menjelaskan 

aturan diskusi 

(keterampilan 

mengelalola kelas dan 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil) 

g. Melakukan variasi dalam 

proses pembelajaran 

- Guru 

- Foto 

-  Video  

- Lembar 

observasi 

- Catatan lapangan 

- Wawancara 

- Kamera, 

Handycam/ alat 

perekam 
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(keterampilan melakukan 

variasi) 

h. Membimbing diskusi 

kelompok siswa 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

i. Melakukan pengelolaan 

kelas (keterampilan 

mengelola kelas) 

j. Memberi penguatan 

kepada siswa 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

k. Menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran  IPS 

menggunakan 

model  Number 

Head Together 

berbantuan  

microsoft 

powerpoint 

a. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran (aktivitas 

emosional) 

b. Menanggapi apersepsi 

(aktivitas lisan) 

c. Memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi (aktivitas visual, 

aktivitas mendengar, 

aktivitas menulis) 

d. Melakukan kegiatan 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan (aktivitas 

emosional, aktivitas 

lisan) 

e. Siswa tertib pada saat 

pembentukan kelompok 

dan penomoran (aktivitas 

mental, aktivitas 

emosional) 

f. Mengerjakan soal 

dengan bekerjasa 

bersama kelompoknya 

(aktivitas visual, 

aktivitas lisan, aktivitas 

menulis, aktivitas 

emosional) 

 

- Siswa 

- Foto 

- Video 

- Lembar observasi 

- Catatan 

lapangan 

- Kamera, 

Handycam/ alat 

perekam 
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g. Mempresentasikan hasil 

diskusi sesuai nomor 

siswa yang dipanggil 

guru (aktivitas mental, 

aktivitas lisan) 

h. Menanggapi hasil 

diskusi sesuai nomor 

yang dipanggil guru 

(aktivitas visual, 

aktivitas mendengarkan, 

aktivitas lisan, aktivitas 

mental) 

i. Siswa aktif bertanya 

(aktivitas mental, 

aktivitas lisan, aktivitas 

emosional) 

j. Menyimpulkan hasil 

diskusi (aktivitas mental, 

aktivitas visual, aktivitas 

menulis, aktivitas lisan) 

k. Mengerjakan soal 

evaluasi (aktivitas 

mental, aktivitas 

menulis) 

3. Hasil belajar  IPS 

menggunakan 

model  Number 

Head Together 

berbantuan  

microsoft 

powerpoint 

a. Menyebutkan 3 alat 

teknologi produksi masa 

lalu (C1) 

b. Menyebutkan 3 alat 

teknologi produksi masa 

kini (C1) 

c. Membandingkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

produksi masa lalu 

dengan masa kini (C5) 

d. Mengkategorikan jenis 

teknologi masa lalu dan 

masa kini (C6) 

e. Membedakan jenis-jenis 

teknologi komunikasi 

(C2) 

f. Menganalisis alat 

teknologi komunikasi 

yang digunakan 

masyarakat pada masa 

lalu sampai masa kini 

- Daftar hasil 

belajar 

siswa 

 

Tes Tertulis 
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(C4) 

g. Mengklasifikasikan alat 

teknologi komunikasi 

pada masa lalu dan masa 

kini (C3) 

h. Menjelaskan pengertian 

teknologi transportasi 

(C1) 

i. Membedakan jenis-jenis 

alat transportasi (C2) 

j. Menjelaskan dampak 

perkembangan teknologi 

transportasi (C1) 

k. Membandingkan alat 

transportasi  yang 

digunakan masyarakat 

pada masa lalu dan masa 

kini (C5) 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL  

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MICROSOFT 

POWERPOINT  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

KOTA SEMARANG 

SIKLUS ...... 

 

Nama SD  :  SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester :  IV / II 

Hari/Tanggal  :  ...................../................  

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

3. Skala penilaian : 

Nilai 4 : jika semua deskriptor nampak 

Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor nampak 

Nilai 2 : jika hanya 2 deskriptor nampak 

Nilai 1 : jika tidak nampak sama sekali dan hanya 1 deskriptor nampak, 

(Sukmadinata, 2011: 233) 

No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. Mengucapkan salam  

    

 

2. Melakukan presensi  

3. Berdoa  

4. Memusatkan perhatian siswa 
 

2. Membuka pelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

1. Menarik perhatian siswa  

    

 

2. Memberikan acuan  

3. Memberikan apersepsi  

4. Menimbulkan motivasi  
 

3. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

(keterampilan 

1. Suara guru jelas terdengar ke 

seluruh ruang kelas 
 

    

 

2. Tujuan pembelajaran sesuai  
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

membuka pelajaran) dengan indikator 

3. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak 

 

4. Tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional 

 

4. Menyampaikan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

menggunakan 

variasi)  

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan 

 

    

 

2. Relevan dengan karakteristik 

siswa 
 

3. Kebermaknaan materi yang 

dijelaskan 
 

4. Menyampaikan materi 

menggunakan powerpoint  
 

5. Melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

mengenai materi 

pelajaran yang 

ditampilkan 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Pertanyaan sesuai materi dan 

bersifat menggali 

pengetahuan siswa 

 

    

 

2. Penyampaian pertanyaan 

menarik, jelas dan singkat 
 

3. Pemberian tuntunan untuk 

mengarahkan ke jawaban 

yang benar 

 

4. Memberikan siswa waktu 

untuk berfikir 
 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan 

diskusi (keterampilan 

mengelola kelas, dan 

keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

1. Membentuk dalam beberapa 

kelompok 
 

    

 

2. Membentuk kelompok 

secara heterogen 
 

3. Menjelaskan aturan diskusi  

4. Mengkondisikan siswa 

dalam kelompok supaya 

tertib 
 

7.  

 

 

 

 

Melakukan variasi 

dalam proses 

pembelajaran 

(keterampilan 

melakukan variasi) 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi variasi 

suara, mimik dan pemusatan 

perhatian, pemberian 

kesenyapan, gestural, 

perubahan posisi, pemusatan 

perhatian dan kontak 

pandang. 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

2. Adanya variasi penggunaan 

media dan bahan ajar berupa 

media audio visual dan buku 

ajar. 

 

 

3. Adanya variasi dalam pola 

interaksi seperti klasikal, 

kelompok maupun 

perseorang- 

an 

 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan informasi, 

menelaah materi dan 

memberikan latihan pada 

siswa 

 

8. Membimbing diskusi 

kelompok siswa 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Memotivasi siswa untuk 

bekerjasama dengan 

kelompoknya  

 

    

 

2. Memberi bantuan pada siswa 

yang kurang paham 
 

3. Mendorong siswa 

mengutarakan pendapat 
 

4. Selalu menciptakan kondisi 

diskusi yang optimal 
 

9. Melakukan 

pengelolaan kelas 

(keterampilan 

mengelola kelas)  

1. Menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif   

 

    

 

2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
 

3. Memberi teguran siswa yang 

kurang perhatian 
 

4. Modifikasi (mengubah) 

tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian 

 

 

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

1. Penguatan verbal 

(mengucapkan kata-kata 

positif: bagus, pintar, hebat 

dsb.)  

 

    

 

2. Penguatan penguatan 

gestural (dengan gerakan dan 

ekspresi tubuh: acungan 

jempol, dll) 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

3. Penguatan dengan 

memberikan kegiatan 

menyenangkan 

 

4. Penguatan berupa tanda atau 

benda (bintang,dan hadiah) 
 

11. Menutup Pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

1. Menyimpulkan pelajaran  

    

 

2. Melaksanakan evaluasi  

3. Memberikan tindak lanjut  

4. Memimpin doa penutup 

pelajaran 
 

Jumlah Skor   

 

Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 

Keterangan Penilaian  : 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor, sehingga: 

Skor tertinggi (T) = 11x4= 44 

Skor terendah (R) = 11x1= 11 

Jadi terdapat data (n) = (T-R)    = (44-11)+1= 34 

Q1 = kuartil pertama     Q3 = kuartil ketiga 

Nilai Q1 = Letak Q1  (R-1)    Nilai Q3 = Letak Q3 (R-1)  

Letak Q1  = 
 

 
         Letak Q3  = 

 

 
      

= 
 

 
            = 

 

 
       

= 
 

 
           = 

 

 
      

= 9       = 27 

Nilai Q1=Letak Q1 (R-1)    Nilai Q3 = Letak Q3  (R-1) 

 =9       = 19       = 27       =37 

Jadi nilai Q1 adalah 19     Jadi nilai Q3 adalah 37 

 

Q2 = kuartil kedua    Q4 = kuartil keempat = T= 40  

Nilai Q2 = Letak Q2  (R-1)    Jadi nilai Q4 adalah 40 

Letak Q2 = 
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= 
 

 
       

= 
 

 
      = 17,5 

Nilai Q2 = Letak Q2  (R-1) 

   = 17,5       = 27,5 

Jadi nilai Q1 adalah 27,5 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas 

27,5 ≤ skor < 37 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 27,5 Cukup Tidak tuntas 

11 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 

(Poerwanti, 2008:6.9) 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi data : 

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan 37 dan kurang dari atau sama 

dengan 44, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai 

A. 

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 27,5 dan kurang dari 37, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 17 dan kurang dari 27,5, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 11 dan kurang dari 17, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D 

 

Semarang,   2014 

 Observer, 

 

 

 

Siti Surawati, S.Pd. 

NIP 19570803 197701 2 004  
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL 

  NUMBERED HEAD TOGETHER DENGAN BERBANTUAN MICROSOFT 

POWERPOINT  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

SEMARANG 

SIKLUS . . . . . 

Nama Siswa  :  .............................. 

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

Nama SD  : SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester : IV / II 

Hari/Tanggal  : ................./........................ 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor aktivitas siswa 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

3. Skala penilaian : 

Nilai 4 : jika semua deskriptor nampak 

Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor nampak 

Nilai 2 : jika hanya 2 deskriptor nampak 

Nilai 1 : jika tidak nampak sama sekali dan hanya 1 deskriptor nampak,  

(Sukmadinata, 2011: 233) 

    No Indikator Deskriptor Tampak 
Jumlah 

 

Jumlah 

1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

diri dalam 

menerima 

pembelajaran 

(aktivitas 

emosional) 

1. Menempati tempat duduk  

    

 

2. Menyiapkan buku dan alat tulis  

3. Membawa buku catatan  

4. Memperhatikan guru 
 

2. Menanggapi 

apersepsi 

(aktivitas lisan) 

1. Menjawab dengan tepat   

    

 

2. Menjawab dengan lengkap  

3. Suara lantang  

4. Kesantunan bahasa  

3. Memperhatikan 

penjelasan guru 

(aktivitas visual, 

aktivitas 

mendengar, 

aktivitas menulis) 

1. Mendengarkan penjelasan guru  

    

 

2. Merangkum materi yang 

penting 
 

3. Bertanya tentang materi yang 

belum jelas 
 

4. Siswa menanggapi pertanyaan  
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dari guru 

4. Melakukan 

kegiatan bertanya 

dan menjawab 

pertanyaan 

(aktivitas 

emosional, 

aktivitas lisan) 

1. Mengangkat tangan untuk 

bertanya dan menjawab 

pertanyaa 

 

    

 

2. Mengajukan pertanyaan  

3. Menjawab pertanyaan  

4. Pertanyaan dan jawaban sesuai 

dengan materi 
 

5. Siswa tertib pada 

saat pembentukan 

kelompok dan 

penomoran  

(aktivitas mental, 

aktivitas 

emosional) 

1. Memperhatikan instruksi 

pembentukan kelompok 
 

    

 

2. Siswa tertib saat berkelompok  

3. Menerima anggota kelompok 

dengan baik 
 

4. Berkumpul dengan anggota 

kelompok secara tepat 
 

6. Siswa 

mengerjakan soal 

dengan 

bekerjasama 

dengan 

kelompoknya 

(aktivitas visual, 

aktivitas lisan, 

aktivitas menulis, 

aktivitas 

emosional) 

1. Mendiskusikan masalah dalam 

kelompok  
 

    

 

2. Tetib ketika diskusi  

3. Memberikan pendapat  

4. Memberikan pemahaman 

kepada teman sekelompok yang 

belum paham  

7. Mempresentasikan 

hasil diskusi 

sesuai nomor 

siswa yang 

dipanggil guru  

(aktivitas mental, 

aktivitas lisan) 

1. Berani mempresentasikan di 

depan kelas 
 

    

 

2. Suara lantang  

3. Ketepatan jawaban  

4. Jawaban mewakili pendapat 

kelompok  

  8.    Menanggapi hasil 

diskusi sesuai 

nomor yang 

ditunjuk guru 

(aktivitas  visual, 

aktivitas 

mendengar, 

aktivitas lisan, 

aktivitas mental)  

1. Berani memberikan tanggapan  

    

 

2. Suara lantang  

3. Tanggapan sesuai dengan 

konteks masalah yang sedang 

dibahas 

 

4. Percaya diri  

 

  9. Siswa aktif 

bertanya (aktivitas 

mental, aktivitas 

1. Bertanya pada guru ketika ada 

materi yang belum dipahami 
 

    

 

2. Bertanya pada teman sebangku  
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Jumlah Skor ……….  Kriteria ……….. 

 

Keterangan Penilaian  : 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor, sehingga: 

Skor tertinggi (T) = 11x4= 44 

Skor terendah (R) = 11x1= 11 

Jadi terdapat data (n) = (T-R)    = (44-11)+1= 34 

 

Q1 = kuartil pertama     Q3 = kuartil ketiga 

Nilai Q1 = Letak Q1  (R-1)    Nilai Q3 = Letak Q3 (R-1)  

Letak Q1  = 
 

 
         Letak Q3  = 

 

 
      

= 
 

 
            = 

 

 
       

= 
 

 
           = 

 

 
      

= 9       = 27 

Nilai Q1=Letak Q1 (R-1)    Nilai Q3 = Letak Q3  (R-1) 

lisan, aktivitas 

emosional) 

3. Bertanya pada teman kelompok 

saat diskusi 
 

4. Bertanya pada teman saat tanya 

jawab dan presentasi 

 
 

  

10. 

Menyimpulkan 

hasil diskusi 

(aktivitas mental, 

aktivitas visual, 

aktivitas menulis, 

aktivitas lisan 

1. Mengingat materi yang telah 

diajarkan 
 

    

 

2. Mengungkapkan simpulan 

materi yang dipelajari secara 

lisan 

 

3. Menjawab pertanyaan guru 

mengenai materi yang 

dipelajari 

 

4. Membuat rangkuman materi 

yang telah dipelajari secara 

tertulis 

 

11. Mengerjakan soal 

evaluasi (aktivitas 

mental, aktivitas 

menulis) 

1. Mengerjakan soal evaluasi 

dengan mandiri 
 

    

 

2. Mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan petunjuk dari 

guru 

 

3. Mengerjakan soal evaluasi 

dengan alokasi waktu yang 

ditentukan guru 

 

4. Siswa tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soalevaluasi  

Jumlah skor       
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 =9       = 19       = 27       =37 

Jadi nilai Q1 adalah 19     Jadi nilai Q3 adalah 37 

 

Q2 = kuartil kedua    Q4 = kuartil keempat = T= 40  

Nilai Q2 = Letak Q2  (R-1)    Jadi nilai Q4 adalah 40 

Letak Q2 = 
 

 
      

= 
 

 
       

= 
 

 
      = 17,5 

Nilai Q2 = Letak Q2  (R-1) 

   = 17,5       = 27,5 

Jadi nilai Q1 adalah 27,5 

 

Kriteria Penilaian: 

 

Kriteria Aktivitas Siswa Kriteria Ketuntasan 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas 

27,5 ≤ skor < 37 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 27,5 Cukup Tidak tuntas 

11 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 

(Poerwanti, 2008:6.9) 

Petunjuk pembacaan klasifikasi data : 

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan 37 dan kurang dari atau sama 

dengan 44, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai 

A. 

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 27,5 dan kurang dari 37, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 17 dan kurang dari 27,5, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 11 dan kurang dari 17, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D 

 

Semarang,   Maret 2013 

Observer,    Guru Kelas (peneliti),  

 

 

 

        Shintya Septiana         Salika Malakhati 

        NIM 1401410058    NIM. 1401410053
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Lembar Pengamatan Karakter Siswa 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL  

NUMBERED HEAD TOGETHER DENGAN BERBANTUAN MICROSOFT 

POWERPOINT  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

SEMARANG 

SIKLUS . . . . . 

Nama Siswa  :  .............................. 

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

Nama SD  : SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester : IV / II 

Hari/Tanggal  : ................./........................ 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor karakter siswa. 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

3. Skala penilaian : 

Nilai 4 : jika semua deskriptor nampak 

Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor nampak 

Nilai 2 : jika hanya 2 deskriptor nampak 

Nilai 1 : jika tidak nampak sama sekali dan hanya 1 deskriptor nampak,  

(Sukmadinata, 2011: 233) 

  No 

Karakter 

Bangsa 

(Kemendiknas, 

2010:25) 

Deskriptor Tampak 

Nilai Jumlah 

1 2 3 4 

1. Kerjasama 1. Aktif dan antusias dalam  pembelajaran       

2. Mendiskusikan soal yang diberikan 

oleh guru 

 

3. Saling mengerjakan isi jawaban yang 

benar 

 

4. Dapat menjelaskan alasan jawaban 

yang benar 

 

2. Beranggung 

jawab 

 

1. Menyelesaikan tugas tepat waktu       

2. Mengerjakan tugas sesuai pembagian 

kelompok 

 

3. Mengerjakan tugas dengan standar baik  

4. Mengerjakan soal evaluasi sendiri  

3. Disiplin  

 

1. Membawa perlengkapan  belajar yang 

lengkap 

      

2. Memperhatikan materi yang dijelaskan  
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Jumlah Skor …………………     Kriteria …………….. 

 

Keterangan Penilaian  : 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor, sehingga: 

Skor tertinggi (T) = 4x4= 16 

Skor terendah (R) = 4x1= 4 

Jadi terdapat data (n) = (T-R)    = (16-4)+1= 13 

 

Q1 = kuartil pertama     Q3 = kuartil ketiga 

Nilai Q1 = Letak Q1  (R-1)    Nilai Q3 = Letak Q3 (R-1)  

Letak Q1  = 
 

 
         Letak Q3  = 

 

 
      

= 
 

 
            = 

 

 
       

= 
 

 
           = 

 

 
      

= 3,5       = 10,5 

Nilai Q1=Letak Q1 (R-1)    Nilai Q3 =Letak Q3 (R-1) 

 =3,5      = 6,5      =10.5      = 13,5 

Jadi nilai Q1 adalah 6,5    Jadi nilai Q1 adalah 13,5 

 

Q2 = kuartil kedua     Q4 = kuartil keempat =T= 16 

Nilai Q2 = Letak Q2  (R-1)    Jadi nilai Q4 adalah 16 

Letak Q2 = 
 

 
      

guru 

3. Menyelesaikan tugas tepat waktu.  

4. Menjaga kekondusifan kelas selama 

pembelajaran 

 

4. Ingin Tahu 1. Memperhatikan penjelasan guru       

2. Bertanya bila ada materi yang belum 

dipahami. 

 

3. Mencatat topik penting dalam 

pembelajaran. 

 

4. Mengungkapkan gagasan, ide, atau 

pendapat. 

 

Skor total      
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= 
 

 
       

= 
 

 
      

= 7 

Nilai Q2 = Letak Q2  (R-1) = 7      = 10 

Jadi nilai Q1 adalah 10 

 

Kriteria Penilaian: 

 

Kriteria Ketuntasan Kriteria 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 13,5 Baik 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang 

(Poerwanti, 2008:6.9) 

Petunjuk pembacaan klasifikasi data : 

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan 13,5 dan kurang dari atau sama 

dengan 16, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai 

A. 

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari 13,5, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 6,5 dan kurang dari 10, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 4 dan kurang dari 6,5, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D 

 

 

Semarang,   2014 

Observer,    Guru Kelas (peneliti),  

 

 

        Shintya Septiana         Salika Malakhati 

        NIM. 1401410058   1401410053 
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Lembar Pengamatan Psikomotor Siswa 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL  

NUMBERED HEAD TOGETHER DENGAN BERBANTUAN MICROSOFT 

POWERPOINT  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

SEMARANG 

SIKLUS . . . . . 

Nama Siswa  :  .............................. 

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

Nama SD  : SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester : IV / II 

Hari/Tanggal  : ................./........................ 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor Psikomotor siswa 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

 

No. Aspek-aspek yang dinilai Tampak Nilai Jumlah  

1 2 3 

1. Langkah kerja      

2. Keunikan hasil produk      

3. Ketepatan 

mengkategorikan gambar 

     

4. Ketepatan menjawab 

pertanyaan 

     

Jumlah      

 

Deskripor: 

1. Langkah Kerja 

 Skor 1 jika tidak bekerja sama dengan kelompok dalam membuat hasil 

diskusi 

 Skor 2 jika bekerja sama dengan sebagian anggota kelompok 

 Skor 3 jika bekerja sama dengan semua anggota kelompok  

2. Keunikan hasil produk kreativitas 

 Skor 1 jika tidak diberi hiasan 

 Skor 2 jika produk diberi hiasan yang menarik 

 Skor 3 jika produk diberi hiasan yang menarik dan unik 
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3. Ketepatan mengkategorikan gambar 

 Skor 1 jika jika siswa tidak dapat mengkategorikan gambar dengan 

benar 

 Skor 2 jika siswa dapat mengkategorikan sebagian gambar dengan 

benar 

 Skor 3 jika siswa dapat mengkategorikan semua gambar dengan benar 

4. Ketepatan menjawab pertanyaa 

 Skor 1 jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

 Skor 2 jika siswa dapat menjawab sebagian pertanyaan dengan benar 

 Skor 3 jika siswa dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar 

  

Pedoman Penskoran 

Skor Maksimal : 12 

Skor Minimal  : 4 

 

 

 

Keterangan Penilaian Kualitatif : 

Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor, sehingga: 

Skor tertinggi (T) = 4x3= 12 

Skor terendah (R) = 4x1= 4 

Jadi terdapat data (n) = (T-R)    = (12-4)+1= 9 

 

Q1 = kuartil pertama     Q3 = kuartil ketiga 

Nilai Q1 = Letak Q1  (R-1)    Nilai Q3 = Letak Q3 (R-1)  

Letak Q1  = 
 

 
         Letak Q3  = 

 

 
      

= 
 

 
           = 

 

 
      

= 
 

 
     = 2,5      = 

 

 
     =7,5 

Nilai Q1=Letak Q1 (R-1)    Nilai Q3 =Letak Q3 (R-1) 

 =2,5      = 5,5      =7.5      = 10,5 

Jadi nilai Q1 adalah 5,5    Jadi nilai Q1 adalah 10,5 

 

Q2 = kuartil kedua     Q4 = kuartil keempat =T= 12 

Nilai Q2 = Letak Q2  (R-1)    Jadi nilai Q4 adalah 12 

Letak Q2 = 
 

 
      

Penilaian : 
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= 
 

 
      

= 
 

 
      

= 5 

Nilai Q2 = Letak Q2  (R-1) = 5      = 8 

Jadi nilai Q1 adalah 8 

 

Klasifikasi kriteria nilai karakter siswa dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Kriteria Ketuntasan Kriteria 

10,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

8 ≤ skor < 10,5 Baik 

5,5 ≤ skor < 8 Cukup 

3 ≤ skor < 5,5 Kurang 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi data : 

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan 10,5 dan kurang dari atau sama 

dengan 12, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai 

A. 

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan 8 dan kurang dari 10,5, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan 5,5 dan kurang dari 8, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 5,5, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D 

 

 

 

Semarang,   2014 

     Guru Kelas (peneliti),  

 

 

 

 

            Salika Malakhati 

               NIM. 1401410053 
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LAMPIRAN 3 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS SD KELAS  IV SEMESTER 2 

SIKLUS 1 

 

Standar 

Koampetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar Penilaian 

2.  Mengenal 

sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan  provinsi. 

 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakanny

a  

 

1. Menyebutka

n 3 alat 

teknologi 

produksi 

masa lalu 

(C1) 

2. Menyebutka

n 3 alat 

teknologi 

produksi 

masa kini 

(C1) 

3. Membanding

kan 

keunggulan 

dan 

kelemahan 

teknologi 

produksi 

1.Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran 

2.Guru menampilkan media, 

melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3.Siswa mengamati media 

pembelajaran berupa 

gambar alat produksi dan 

video yang ditampilkan oleh 

guru melalui powerpoint 

(eksplorasi)  (mengamati) 

4.Siswa melakukan tanya 

jawab dengan guru 

mengenai materi 

perkembangan teknologi 

produksi (eksplorasi) 

(menanya) 

5.Guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan 

menggunakan microsoft 

powerpoint (eksplorasi) 

 

2x35 

menit 

1. Standar Isi dan 

Silabus kelas IV 

semester 2 

2. Standar Proses 

3. Sadiman, 

Irawan Sadad. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4: SD/MI 

Kelas IV. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

4. Hisnu P, Tantya 

dan Winardi. 

2008. Ilmu 

Jenis  tes  : 

Tes tertulis 

  

Bentuk tes : 

pilihan 

ganda dan 

uraian 

obyektif 
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masa lalu 

dengan masa 

kini (C5) 

4. Mengkategor

ikan jenis 

teknologi 

masa lalu 

dan masa 

kini (C6) 

 

 

(mengamati)   

6.Siswa dibagi menjadi lima 

kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari lima 

siswa  untuk mendiskusikan 

tugas yang diberikan oleh 

guru (elaborasi)  (menalar) 

7.Setiap anggota kelompok 

mendapatkan nomor kepala 

(elaborasi)   

8.Masing-masing kelompok 

mendapatkan lembar kerja 

siswa (elaborasi) (menalar)   

9.Siswa menyimak penjelasan 

dari guru tentang aturan 

berdiskusi (elaborasi) 

(menalar)   

10. Masing-masing 

kelompok mendiskusikan 

jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota 

mengetahui cara 

mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) 

(mencoba) (menanya) 

(menalar) 

11. Guru membimbing 

siswa melaksanakan diskusi 

(elaborasi) (menanya) 

Pengetahuan 

Sosial 4: untuk 

SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: 

Depdiknas. 

5. Hamdani. 2010. 

Strategi Belajar 

Mengajar. 

Bandung: CV 

Pustaka Setia. 

6. Indriana. 2011. 

Ragam Alat 

Bantu dan 

Media 

Pengajaran. 

Jogjakarta: Diva 

Press. 
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(menalar)  

12. Guru memanggil salah 

satu nomor siswa dengan 

nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama 

mereka (elaborasi) 

(membuat jejaring) 

13. Guru menunjuk nomor 

yang lain untuk memberi 

tanggapan (elaborasi) 

(menalar) 

14. Guru meluruskan 

jawaban siswa yang kurang 

tepat (konfirmasi) 

(menanya) (membuat 

jejaring) 

15. Guru memberi 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya (konfirmasi) 

(menanya) 

16. Guru memberikan 

penghargaan pada tim yang 

memiliki poin tertinggi 

(konfirmasi) 

17. Guru dan siswa 

melakukan refleksi dan 

merumuskan kesimpulan 

(menalar) 

18. Evaluasi (mencoba) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester  : IV/ II 

Mata Pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : Senin, 17 Maret 2014 

 

I. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi. 

 

II. Kompetensi Dasar 

 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, transportasi 

serta pengalaman menggunakannya.   

 

III. Indikator 

2.3.1 Menyebutkan 3 alat teknologi produksi masa lalu (C1) 

2.3.2 Menyebutkan 3 alat teknologi produksi masa kini (C1) 

2.3.3 Membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologi produksi 

masa lalu dengan masa kini (C5) 

2.3.4 Mengkategorikan jenis teknologi masa lalu dan masa kini (C6) 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar teknologi produksi dalam slide 

powerpoint, siswa dapat  menyebutkan 3 alat teknologi produksi masa 

lalu dengan benar 
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2. Dengan mengamati gambar teknologi produksi dalam slide 

powerpoint,siswa dapat menyebutkan 3 alat teknologi produksi masa 

kini dengan benar 

3. Dengan mengamati video teknologi produksi masa lalu dan masa kini, 

siswa dapat membandingkan keunggulan dan kelemahan teknologi 

produksi masa lalu dengan masa kini dengan benar 

4. Dengan kerja sama kelompok tentang jenis teknologi masa lalu dan 

masa kini, siswa dapat mengkategorikan jenis teknologi masa lalu dan 

masa kini dengan benar 

Karakter Siswa yang Diharapkan 

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengamalkan kedisiplinan, rasa ingin tahu,  kerjasama dan tanggung jawab. 

 

V. Materi Pembelajaran 

Perkembangan teknologi  produksi. 

 

VI. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 

Model Pembelajaran  : Number Head Together (NHT) 

2. Metode pembelajaran  :  

a. Ceramah 

b. Tanya jawab  

c. Diskusi  

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

- Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Guru menyiapkan materi, LCD , laptop, media power point, yang 

digunakan dalam kegiatan belajar 

b. Salam 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Doa. 
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e. Presensi 

- Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi pembelajaran, guru bertanya kepada siswa 

tentang: 

“ siapakah yang pernah bermain di sawah?” 

“ pernahkah kalian melihat petani sedang menggarap sawahnya?” 

“ menggunakan apa petani saat menggarap tanahnya?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

- Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar alat produksi 

dan video yang ditampilkan oleh guru melalui powerpoint 

(eksplorasi)  (mengamati) (menanya) 

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

perkembangan teknologi produksi (eksplorasi) (menanya) (menalar) 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint (eksplorasi) (mengamati)   

d. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa  untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi) (menalar) (menanya) 

e. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi) 

(menalar) 

f. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi) (menalar) (menanya) 

g. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) (menalar) (mengamati) 

h. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) (mencoba) (menanya) (menalar) 

i. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi) 

(menanya) (menalar)  
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j. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi) (membuat 

jejaring) 

k. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan 

(elaborasi) (menalar) 

l. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi) 

(menanya) (membuat jejaring) 

m. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) (menanya) 

n. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi) 

- Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran (membuat 

jejaring) 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman   

materi (mencoba) 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR kepada siswa 

d. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya 

e. Guru menutup pembelajaran 

 

VIII. Media Dan Sumber Belajar 

a. Media :  

1. LCD proyektor. 

2. Laptop 

3. Powerpoint berisi materi teknologi produksi 

4. Gambar dan video yang berkaitan dengan teknologi produksi 

 

b. Sumber belajar : 

1. Standar Isi dan Silabus kelas IV semester 2 

2. Standar Proses 
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3. Sadiman, Irawan Sadad. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4: SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

4. Hisnu P, Tantya dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4: untuk 

SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

5. Hamdani. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka 

Setia. 

6. Indriana. 2011. Ragam Alat Bantu dan Media Pengajaran. Jogjakarta: 

Diva Press. 

 

IX. Penilaian  

a. Prosedur tes 

1. Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

2. Tes proses : ada (selama KBM) 

3. Tes akhir : ada (dalam evaluasi) 

b. Jenis tes 

1. Tes lisan : ada (dalam apersepsi) 

2. Tes tertulis : ada (dalam evaluasi) 

c. Bentuk tes 

1. Tanya jawab 

2. Tes tertulis 
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d. Alat tes 

1. Lembar pengamatan 

2. Lembar penilaian 

 

Semarang, 17 Maret 2014 

 

Kolaborator     Guru Kelas IV 

              

Siti Surawati, S.Pd.    Salika Malakhati 

NIP 19570803 197701 2 004              NIM 1401410053 
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LAMPIRAN I 

MATERI AJAR 

 

Perkembangan Teknologi Produksi. 

Teknologi produksi merupakan alat dan cara yang digunakan manusia 

untuk menghasilkan barang atau jasa. Masyarakat pada masa lalu sudah dapat 

memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, 

teknologi yang digunakannya masih sangat sederhana. Dengan menggunakan alat 

sederhana, memerlukan tenaga besar dan hasilnya pun terbatas. 

Ketika ilmu pengetahuan berkembang maka berkembang pula teknologi. 

Alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia banyak ditemukan. Alat-alat 

tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan manusia. Dengan alat 

yang lebih modern pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, ringan, dan hasilnya 

pun lebih banyak. Teknologi telah berkembang di semua bidang pekerjaan. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari berbagai teknologi produksi di berbagai 

bidang pekerjaan. 

1. Teknologi produksi pertanian. 

Bagi kamu yang makanan pokoknya nasi tentu tiap hari makan nasi. 

Pernahkah kamu berpikir dari mana nasi yang kamu makan tiap hari itu berasal? 

Untuk dapat menikmati sepiring nasi ternyata prosesnya cukup panjang. Nasi 

berasal dari beras, beras berasal dari tanaman padi. Pernahkan kamu melihat orang 

menanam padi di sawah? Sebelum ditanami biasanya lahan digemburkan dulu. 

Pada masa lalu petani mengolah tanah pertanian menggunakan alat yang 

sederhana/tradisional, seperti cangkul dan bajak yang ditarik kerbau atau sapi. 

Mulai dari menanam, mengairi, dan mengobati tanaman padi dilakukan dengan 

tenaga manusia. Pada saat panen petani zaman dahulu menggunakan alat 

sederhana. Yaitu ani-ani atau sabit untuk memotong padi. Setelah padi dipanen, 

petani memisahkan antara kulit dan bulir padi. Untuk itu digunakan alat yang 

disebut alu dan lesung. Alu dan lesung digunakan untuk menumbuk padi. Dengan 

ditumbuk, kulit padi dan bulir padi akan terpisah. Teknologi tradisional masih 

digunakan sampai sekarang terutama di daerah pedalaman. 
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Sekarang masyarakat sudah lebih maju. Mereka mulai meninggalkan 

cangkul atau bajak untuk menggemburkan sawah. Tetapi, menggunakan peralatan 

hasil teknologi yaitu traktor. Alat ini tidak lagi membutuhkan tenaga manusia 

yang besar. Dengan alat ini pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Tenaga 

yang dibutuhkan pun lebih kecil.  

Jika mengolah sawah dilakukan dengan membajak maka diperlukan dua 

tenaga, yaitu manusia dan hewan penariknya. Kemampuannya sangat terbatas, 

sehingga untuk membajak lahan yang luas diperlukan banyak tenaga manusia dan 

hewan penariknya. Hewan-hewan itu memerlukan ongkos, yaitu untuk membeli 

makanannya (rumput). Kecuali itu, membajak akan sangat lambat. 

Lain halnya jika menggunakan traktor. Mesin traktor cukup dikemudikan 

oleh satu orang. Dalam waktu cepat, lahan yang diperoleh cukup luas. Ongkos 

yang dikeluarkan adalah untuk membeli bahan bakar saja. Teknologi untuk 

berproduksi di bidang pertanian dengan menggunakan traktor adalah teknologi 

produksi masa kini. Bahkan, di negara-negara maju lebih dari itu. Penanaman, 

pemberantasan hama, hingga memanen hasil pertanian semua menggunakan 

teknologi maju. 

Saat masa panen petani menggunakan alat penumbuk padi yang lebih 

modern. Yaitu, mesin penggilingan padi. Mesin ini digunakan untuk memisahkan 

kulit dan bulir padi. Dengan mesin ini, tenaga manusia yang dibutuhkan tidak 

besar. Meskipun demikian, cangkul, bajak, lesung dan alu masih digunakan oleh 

masyarakat Indonesia. Selain dalam pertanian, perkembangan teknologi juga 

terjadi pada pengolahan makanan. Kemajuan teknologi menghasilkan berbagai 

jenis modifikasi masakan baru. 

Sekarang, orang-orang mulai berpikir praktis. Orang mulai menyukai 

makanan-makanan cepat saji. Misalnya makanan yang tersimpan dalam kaleng 

dan botol. Zaman dulu, jumlah dan jenis makanan tidak sebanyak sekarang. 

Produksi makanan sekarang sudah semakin maju dan kreatif. Dari satu jenis 

bahan baku bias menghasilkan berbagai jenis makanan baru. Contoh-contoh 

bahan baku yaitu kedelai, nanas, dan gandum. Bahan baku 
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tersebut dapat diolah menjadi beberapa jenis barang jadi. Seperti kedelai yang 

dapat diolah menjadi kecap, tempe, tahu, dan susu. 

2. Teknologi produksi sandang 

Pernahkah kamu membayangkan cara pembuatan pakaian yang kamu 

kenakan? Ya, pakaian dijahit oleh penjahit. Coba kamu telusuri lebih jauh! 

Pakaian terbuat dari kain, kain berasal dari benang, dan benang berasal dari kapas. 

Sebelum ditemukan mesin tekstil, pembuatan kain dilakukan dengan cara 

sederhana. Alatnya masih menggunakan tenaga manusia atau ATBM (Alat Tenun 

Bukan Mesin). Prosesnya pun cukup lama. Jadi, jumlah yang dihasilkan juga 

relatif sedikit. 

Untuk memenuhi kebutuhan sandang, masyarakat masa lalu menggunakan 

alat tenun yang terbuat dari kayu dengan rakitan yang sangat sederhana. Untuk 

bahan pewarnanya biasanya digunakan bahan-bahan dari kulit pohon atau daun 

tanaman. Mereka meraciknya secara sederhana. Tentu saja pekerjaan ini 

memerlukan tenaga yang cukup besar dan waktu yang lama. Produk yang 

dihasilkannya pun tidak banyak. Namun, apa yang terjadi setelah ditemukan 

mesin pemintal dan penenun modern? Dengan perkembangan teknologi produksi, 

pembuatan kain tidak susah lagi. Pabrik tekstil dengan mesin-mesin modern dapat 

menghasilkan kain yang berkualitas. Dan jumlah yang dihasilkannya pun besar. 

Bahkan kain yang dihasilkan lebih bervariasi. Di zaman sekarang, ada bermacam-

macam bahan untuk membuat kain. Bahan baku yang diperlukan tergantung pada 

jenis kain yang diproduksi. Seperti kapas untuk membuat katun. Bulu biri-biri 

untuk kain wol. Bahan sintetis untuk kain nilon. Mesin dan peralatan modern 

prosesnya dilakukan secara otomatis. Kualitas pakaian pun relatif sama. Namun 

demikian, masyarakat yang menggunakan alat tenun sederhana masih banyak. Hal 

itu banyak kita jumpai terutama di daerah pedesaan dengan harga yang relatif 

lebih mahal. 

3. Teknologi produksi bahan bangunan 

Selain bahan pangan dan bahan sandang, manusia juga memerlukan rumah 

sebagai tempat tinggal. Segala perlengkapan rumah tangga seperti kursi, tempat 

tidur, lemari merupakan kebutuhan hidup lainnya yang diperlukan. Masyarakat 
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masa lalu memotong kayu menggunakan kapak dan peralatan sederhana. Waktu 

yang diperlukan cukup lama untuk 

mengerjakannya. Sedangkan sekarang orang memotong kayu dapat menggunakan 

gergaji mesin. Selain lebih cepat hasil yang didapat pun sangat banyak. Selain itu 

potongan juga lebih rapi. Menyerut pun juga sekarang sudah menggunakan 

serutan mesin. Tidak seperti dulu yang menggunakan serutan biasa dan 

menggunakan tenaga manusia lebih besar. 

Bentuk rumah yang dulunya sangat sederhana. Alas dan tembok hanya 

menggunakan papan kayu dan perlu pengantian secara berkala. Setelah ditemukan 

alat pengaduk untuk campuran beton. Manusia mulai membangun rumah 

permanen. Rumah dibangun dari semen atau beton. Bentuk rumah disesuaikan 

dengan selera masing-masing. 

Kelebihan dan kekurangan teknologi tradisional/ masa lalu 

a. Keunggulan teknologi masa lalu, di antaranya: 

1. Alat / bahan mudah didapatdari alam sekitar dan harga yang murah  

2. Pembuatanya sederhana dan mudah  

3. Bebas polusi udara dan suara  

4. Bisa dibuat dan dirakit sendiri  

5. Hemat kistrik  

b. Kelemahan teknologi produksi masa lalu, di antaranya: 

1. Kualitas produksi kurang  

2. Hasil yang dicapai tidak banyak  

3. Harga bisa menjadi mahal karena jumlahnya sedikit  

Kelebihan dan kekurangan teknologi modern/ masa kini 

a. Kelebihan teknologi produksi masa kini, di antaranya: 

1. Kualitas barang lebih bagus  

2. Hasil produksi jumlahnya lebih banyak dan cepat  

3. Peralatan bisa semakin berkembang  

4. Kebutuhan konsumen menjadi tercukui  

5. Bisa meningkatkan pendapatan negara 

 



278 
 

 
 

b. Kekurangan teknologi produksi modern, di antaranya: 

1. Harga mesin mahal  

2. Kurang menyerap tenaga kerja 

3. Menimbulkan polusi udara dan suara  

4. Limbahnya mencemari lingkungan  

5. Bila terjadi kerusakan menimbulkan bahaya besar 

6. Boros listrik 
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LAMPIRAN II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Alat Produksi Masa Lalu 
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Alat Produksi Masa Kini 
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LAMPIRAN III 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus 1 

 

Nama Anggota kelompok : 1.     4. 

      2.    5. 

  3. 

Petunjuk Kerja:  

1. Tuliskan terlebih dahulu nama anggota kelompokmu! 

2. Kategorikan gambar-gambar yang termasuk teknologi produksi masa lalu 

dan teknologi produksi masa kini! 

3. Diskusikan keuggulan dan kelemahan teknologi produksi masa lalu dan 

masa kini kemudian tuliskan hasil diskusimu dalam tabel seperti contoh 

berikut ini! 

No. Teknologi Transportasi Keunggulan Kelemahan 

1. Masa lalu 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Masa Kini 
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LAMPIRAN IV 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

Kunci Jawaban LKS Siklus I 

No. Teknologi Produksi Keunggulan Kelemahan 

1. Masa lalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alat / bahan mudah 

didapatdari alam 

sekitar dan harga 

yang murah  

2. Pembuatanya 

sederhana dan 

mudah  

3. Bebas polusi udara 

dan suara  

4. Bisa dibuat dan 

dirakit sendiri  

5. Hemat kistrik  

1. Kualitas produksi 

kurang  

2. Hasil yang dicapai 

tidak banyak  

3. Harga bisa 

menjadi mahal 

karena jumlahnya 

sedikit  

2. Masa Kini 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kualitas barang 

lebih bagus  

2. Hasil produksi 

jumlahnya lebih 

banyak dan cepat  

3. Peralatan bisa 

semakin 

berkembang  

4. Kebutuhan 

konsumen menjadi 

tercukui  

5. Bisa meningkatkan 

pendapatan negara  

1. Harga mesin mahal  

2. Kurang menyerap 

tenaga kerja 

3. Menimbulkan 

polusi udara dan 

suara  

4. Limbahnya 

mencemari 

lingkungan  

5. Bila terjadi 

kerusakan 

menimbulkan 

bahaya besar 

6. Boros listrik  

 

PENILAIAN: 

Skor tiap nomor = 5     

Skor maksimal = 10 

Nilai akhir soal evaluasi 

        N = 
             

  
 x 100   

Nilai Maksimal  = 100 
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LAMPIRAN V 

KISI-KISI EVALUASI 

 

Standar 

Kompetensi  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Penilaian  No 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaia

n 

Ranah 

2.Mengenal 

sumber daya 

alam, kegiatan 

ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan  provinsi. 

2.3 Mengenal 

perkembanga

n teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakan

nya.   

1. Menyebutkan 

3 alat 

teknologi 

produksi masa 

lalu  

2. Menyebutkan 

3 alat 

teknologi 

produksi masa 

kini 

3. Membandingk

an keunggulan 

dan kelemahan 

teknologi 

produksi masa 

lalu dengan 

masa kini  

4. Mengkategori

kan jenis 

teknologi 

masa lalu dan 

masa kini  

Tes 

Tertulis 

Soal 

pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

uraian 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C1 

 

C2 

 

 

1, 2, 

3, 9 

 

 

 

3,4,5, 

6,7,8,

10 

 

 

 

1,3,5 

 

2,4 
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LAMPIRAN VI 

SOAL EVALUASI 

Siklus I 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1. Yang dimaksud kegiatan produksi adalah… 

a. kegiatan menjual barang  

b. kegiatan menghasilkan barang 

c. kegiatan menyewakan barang 

d. kegiatan memperbaiki barang 

2. Berikut ini yang bukan merupakan jenis alat-alat teknologi produksi pangan 

adalah… 

a. mesin fotokopi  

b. mesin penyuling minyak goreng 

c. mesin penggiling padi  

d. mesin pengering padi 

3. Berikut ini yang merupakan jenis alat-alat teknologi produksi sandang 

adalah… 

a. mesin traktor  

b. mesin penggiling padi 

c. mesin penenun kain  

d. mesin pengering padi 

4. Pada zaman sekarang ini dalam membuat makanan banyak menggunakan 

tenaga… 

a. tenaga manusia  

b. tenaga angin 

c. tenaga hewan  

d. tenaga mesin 

NILAI 
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5. Para petani membajak sawah menggunakan traktor yang merupakan 

teknologi… 

a. produksi 

b. transportasi 

c. komunikasi  

d. industri 

6. teknologi alat tenun merupakan perkembangan teknologi produksi. . . . 

a. sandang 

b. papan 

c. pangan 

d. pertanian 

7. Sebelum ditemukan mesin pengering padi, manusia mengeringkan padi 

dengan… 

a. oven  

b. sinar matahari 

c. rice cooker 

d. api 

8. Teknologi alat-alat produksi setiap tahun mengalami. . . . 

a. keadaan yang tetap 

b. kemajuan 

c. kemunduran  

d. kemerosotan 

9. Yang bukan merupakan manfaat menggunakan teknologi alat-alat produksi 

adalah… 

a. menghemat waktu pembuatan 

b. memperbesar biaya 

c. hasil produksi lebih banyak  

d. mempercepat waktu pembuatan 
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10. Sebelum ditemukan traktor, manusia membajak sawah menggunakan 

tenaga… 

a. sapi atau kerbau 

b. manusia 

c. mobil  

d. matahari  

 

II.  Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan teknologi produksi? 

2. Sebutkan 3 alat produksi masa kini! 

3. Sebutkan 3 alat produksi masa lalu! 

4. Apa saja manfaat perkembangan teknologi produksi? 

5. Jelaskan perbedaan membajak sawah dengan menggunakan tenaga 

kerbau dan menggunakan tenaga mesin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

 
 

LAMPIRAN VII 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. B  6. A   

2. A  7. B   

3. C  8. B   

4. D  9. B   

5. A  10. A  

 

B. Uraian 

1. Teknologi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang berlandaskan 

pengetahuan. 

2. Traktor, mesin penenun kain, mesin jahit. 

3. Tungku, cangkul, alat tenun. 

4. Menghemat waktu, hasil melimpah. 

5. Alat membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau termasuk alat 

produksi tradisional. Dengan alat ini seseorang dapat membajak sawah dengan 

memutuhkan waktu yang lama, karena daya produksinya rendah. Sedangkan 

traktor, alat ini termasuk alat prodeksi modern karena sudah menggunakan 

mesin. Dengan alat ini, petani bias membajak sawah dengan waktu yang 

singkat. 
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LAMPIRAN VIII 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        N = 
   

  
 x 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda (A): 

Benar = Skor 1 

Salah = Skor 0 

Uraian (B): 

Benar = Skor Maksimal 3 

Skor maksimal pilhan ganda dan uraian (St) = 25  

 

N : nilai yang diperoleh 

A : jumlah skor yang diperoleh pilihan ganda 

B: jumlah skor yang diperoleh uraian 

St : skor teoritis (Skor maksimal pilihan ganda 

dan uraian) 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS SD KELAS  IV SEMESTER 2 

SIKLUS II 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar Penilaian 

2.  Mengenal 

sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan  provinsi. 

 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakanny

a.    

 

1. Membedakan 

jenis-jenis 

teknologi 

komunikasi 

(C2) 

2. Menganalisis 

alat teknologi 

komunikasi 

yang 

digunakan 

masyarakat 

pada masa 

lalu sampai 

masa kini 

(C4) 

3. Mengklasifika

sikan alat 

teknologi 

komunikasi 

pada masa 

1.Guru mempersiapkan 

perangkat pembelajaran 

2.Guru menampilkan 

media, melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3.Siswa mengamati media 

pembelajaran berupa 

gambar dan video alat 

komunikasi yang 

ditampilkan oleh guru 

melalui powerpoint 

(eksplorasi)  (mengamati) 

4.Guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

mengenai materi 

perkembangan teknologi 

komunikasi (eksplorasi) 

(menanya) 

5.Guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan 

menggunakan microsoft 

 

2x35 menit 

1. Standar Isi dan 

Silabus kelas IV 

semester 2 

2. Standar Proses 

3. Sadiman, 

Irawan Sadad. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4: SD/MI 

Kelas IV. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

4. Hisnu P, Tantya 

dan Winardi. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4: untuk 

SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: 

Depdiknas. 

Jenis  tes  : 

Tes tertulis 

  

Bentuk tes : 

pilihan 

ganda dan 

uraian 

obyektif 
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lalu dan masa 

kini (C3) 

 

 

powerpoint (eksplorasi)   

6.Siswa dibagi menjadi 

lima kelompok, masing-

masing kelompok terdiri 

dari lima siswa  untuk 

mendiskusikan tugas 

yang diberikan oleh guru 

(elaborasi)  (menalar) 

7.Setiap anggota kelompok 

mendapatkan nomor 

kepala (elaborasi)   

8.Masing-masing 

kelompok mendapatkan 

lembar kerja siswa 

(elaborasi)   

9.Siswa menyimak 

penjelasan dari guru 

tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi)   

10. Masing-masing 

kelompok mendiskusikan 

jawaban yang benar dan 

memastikan setiap 

anggota mengetahui cara 

mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) 

(mencoba) 

11. Guru membimbing 

siswa melaksanakan 

5. Hamdani. 2010. 

Strategi Belajar 

Mengajar. 

Bandung: CV 

Pustaka Setia. 

6. Indriana. 2011. 

Ragam Alat 

Bantu dan 

Media 

Pengajaran. 

Jogjakarta: Diva 

Press. 
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diskusi (elaborasi)   

12. Guru memanggil salah 

satu nomor siswa dengan 

nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil 

kerjasama mereka 

(elaborasi) (membuat 

jejaring) 

13. Guru menunjuk nomor 

yang lain untuk memberi 

tanggapan (elaborasi)   

14. Guru meluruskan 

jawaban siswa yang 

kurang tepat (konfirmasi) 

15. Guru memberi 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

(konfirmasi) 

16. Guru memberikan 

penghargaan pada tim 

yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi) 

17. Guru dan siswa 

melakukan refleksi dan 

merumuskan kesimpulan. 

18. Evaluasi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester  : IV/ II 

Mata Pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 22 Maret 2014 

 

I. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi. 

 

II. Kompetensi Dasar 

 2.3  Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi,  

transportasi serta pengalaman menggunakannya.   

 

III. Indikator 

2.3.1 Membedakan jenis-jenis teknologi komunikasi (C2) 

2.3.2 Menganalisis alat teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat 

pada masa lalu sampai masa kini (C4) 

2.3.3 Mengklasifikasikan alat teknologi komunikasi pada masa lalu dan 

masa kini (C3) 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar teknologi komunikasi dalam slide 

powerpoint, siswa dapat membedakan jenis-jenis teknologi 

komunikasi dengan benar 

2. Dengan mengamati video teknologi komunikasi dalam slide 

powerpoint, siswa dapat menganalisis alat-alat  teknologi komunikasi 
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yang digunakan masyarakat pada masa lalu sampai masa kini dengan 

benar 

3. Dengan kerja sama kelompok tentang penggunaan alat teknologi 

komunikasi, siswa dapat mengklasifikasikan alat teknologi 

komunikasi pada masa lalu dan masa kini dengan benar 

Karakter Siswa yang Diharapkan 

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengamalkan kedisiplinan, rasa ingin tahu,  keberanian dan tanggung jawab 

 

V. Materi Pembelajaran 

Perkembangan teknologi  komunikasi 

 

VI. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 

Model Pembelajaran  : Number Head Together (NHT) 

2. Metode pembelajaran  :  

 a. Ceramah 

 b. Tanya jawab  

 c. Diskusi  

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

- Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Guru menyiapkan materi, LCD , laptop, media power point, yang 

digunakan dalam kegiatan belajar 

b. Salam 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Doa. 

e. Presensi 
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- Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “Jika kalian sedang kangen dengan 

keluarga yang jauh apa yang anak-anak lakukan untuk berkomunikasi 

dengan mereka?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

- Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar alat 

komunikasi dan video yang ditampilkan oleh guru melalui 

powerpoint (eksplorasi) (mengamati) (menanya) 

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

perkembangan teknologi komunikasi (eksplorasi) (menanya) 

(menalar) 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint (eksplorasi) (mengamati)   

d. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa  untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi) (menalar) (menanya) 

e. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi) 

(menalar) 

f. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi) (menalar) (menanya) 

g. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) (menalar) (mengamati) 

h. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

perkembangan teknologi komunikasi (eksplorasi) (menanya) 

i. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint (eksplorasi) (mengamati)  

j. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa  untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi)  (menalar) 
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k. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi) 

(menalar)  

l. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi) (menalar)   

m. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) (menalar) 

n. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) (mencoba) (menanya) (menalar) 

o. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi) 

(menanya) (menalar)  

p. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi) (membuat 

jejaring) 

q. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan 

(elaborasi) (menanya) (menalar)  

r. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi) 

(membuat jejaring) 

s. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) (menanya) 

t. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi) 

- Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran (membuat 

jejaring) 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman   

materi (mencoba) 

c. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya 

d. Guru menutup pembelajaran 
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VIII. Media Dan Sumber Belajar 

a. Media :  

1. LCD proyektor. 

2. Laptop 

3. Powerpoint berisi materi teknologi komunikasi 

4. Gambar dan video yang berkaitan dengan teknologi komunikasi 

b. Sumber belajar : 

1. Standar Isi dan Silabus kelas IV semester 2 

2. Sadiman, Irawan Sadad. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4: SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

3. Hisnu P, Tantya dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4: untuk 

SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

4. Hamdani. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka 

Setia. 

5. Indriana. 2011. Ragam Alat Bantu dan Media Pengajaran. Jogjakarta: 

Diva Press. 

IX. Penilaian  

a. Prosedur tes 

1. Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

2. Tes proses : ada (selama KBM) 

3. Tes akhir : ada (dalam evaluasi) 

b. Jenis tes 

1. Tes lisan : ada (dalam apersepsi) 

2. Tes tertulis : ada (dalam evaluasi) 

c. Bentuk tes 

1. Tanya jawab 

2. Tes tertulis 
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d. Alat tes 

1. Lembar pengamatan 

2. Lembar penilaian 

Semarang, 22 Maret 2014 

    Kolaborator     Guru Kelas IV 

              

Siti Surawati, S.Pd.    Salika Malakhati 

NIP 19570803 197701 2 004              NIM 1401410053 
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LAMPIRAN I 

MATERI AJAR 

 

Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan dan menerima pesan secara 

langsung atau  tidak langsung.. Komunikasi langsung terjadi bila dua orang atau 

lebih berbincang-bincang dengan saling berhadapan muka. Sedangkan 

komunikasi secara tidak langsung terjadi bila orang yang berkomunikasi 

menggunakan suatu alat perantara., biasanya orangnya tidak berhadapan secara 

langsung. 

Teknologi komunikasi berkembang dari yang sederhana ke teknologi yang 

modern. Pada zaman dulu, orang menggunakan alat kentongan, tali, telik sandi, 

surat, dan kurir untuk berkomunikasi. Zaman sekarang, kita dapat berkomunikasi 

melalui surat, telegram, telepon, pager, telepon, TV, internet, koran, dan majalah. 

Jenis-Jenis Alat Komunikasi: 

1. Komunikasi Lisan 

Komunikasi Lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata 

secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya  

 Contoh: Telephone, Handphone, Radio 

2. Komunikasi Tertulis 

 Komunikasi Tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan  

Contoh: Surat, Telegram 

3. Komunkasi Isyarat 

  Komunikasi Isyarat adalah komunikasi dengan menggunakan kode-kode 

isyarat yang telah disepakati dan dimengerti oleh kedua pihak 

 Contoh: Bedug, Kentongan 

 

 

 

 



299 
 

 
 

Contoh-contoh alat komunikasi: 

1. Alat komunikasi jaman dulu 

a. Asap : Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu 

pesan rahasia pada teman ataupun lawan.  

b. Kentongan, digunakan dengan cara dipukul dengan menggunakan sebuah 

alat yang terbuat dari kayu/bambu.. 

c. Merpati pos: digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan jarak jauh 

d. Pos surat: dulu orang mengirimkan surat melalui merpati pos, namun 

sekarang sesuai dengan perkembangan jaman akhirnya posisi tersebut 

menjadi berubah dengan adanya layanan kantor pos, pos adalah cara 

mengirimkan surat terhadap rekan atau sahabat maupun dipakai untu 

keperluan lainnya 

2. Alat komunikasi jaman sekarang 

a. Telepon, ditemukan oleh Alexander Graham Bell tahun 1876 yang 

berkebangsaan Amerika Serikat. Dengan menggunakannya kita bisa 

berkomunikasi secara lisan dengan seseorang berjarak jauh 

b. Televisi, ditemukan oleh John Logie Baird tahun 1925 yang 

berkebangsaan Inggris. Adanya televisi dapat melihat peristiwa penting. 

Selain itu, televisi menjadi media hiburan yang ada di rumah. 

c. Radio, ditemukan oleh Guglielmo Marconi tahun 1901. Radio dapat 

memberikan informasi dan hiburan. Informasi dapat berupa berita. Adapun 

hiburan berupa musik. 

d. Telegram disebut juga surat kawat. Telegram ditemukan oleh Samuel F.B. 

Morse. Telegram ialah berita yang dikirim melalui telegraf. Kode-kode 

atau isyarat yang digunakan untuk mengirim pesan melalui telegraf 

disebut morse. 

e. Email, Email adalah surat menyurat yang dikirim melalui 

internet.peralatan yang dipakai untuk berkomunikasi melalui internet 

adalah komputer. 

 

 



300 
 

 
 

Dampak Positif Penggunaan Alat Komunikasi 

a. Komunikasi sekarang menjadi lebih cepat , mudah , dan murah . adanya 

fasilitas penting seperti SMS dan telfon , penyampaian ,informasi dapat 

dilakukan secara cepat. 

b. Informasi sekarang menjadi mudah diakses. Teknologi internet memungkinkan 

kalian mencari dan mendapatkan informasi mengenai segala hal dengan lebih 

mudah dan cepat . 

Dampak Negatif Penggunaan Alat Komunikasi 

a. Berdampak pada kesehatan manusia jika terlalau lama menggunakan alat 

komunikasi, seperti  mata menjadi pedas, merah dan , berair.  

b. Berkurangnya waktu kalian untuk berinteraksi dengan orang lain karena terlalu 

asyik beraktivitas dengan hp dan facebook. Jika hal itu terus berlangsung, 

maka kepedulian sosial kalian terhadap lingkungan sekitar akan terganggu. 
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LAMPIRAN II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Komunikasi Lisan 

  

 

2. Komunikasi Tertulis 

    

 

3. Komunikasi Isyarat 
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Contoh Alat Komunikasi Masa Lalu/ Tradisional 

 

  

 

  

 

Contoh Alat Komunikasi Masa Kini/ Modern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedug Kentongan Surat 

Radio Handphone Telephone 
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LAMPIRAN III 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus II 

Nama Anggota kelompok : 1.     4. 

      2.    5. 

  3. 

 

Petunjuk Kerja:  

1. Tuliskan terlebih dahulu nama anggota kelompokmu! 

2. Klasifikasikan gambar-gambar yang termasuk alat komunikasi masa lalu 

dan alat komunikasi masa kini/ modern 

3. Diskusikan kegunaan alat-alat komunikasi yang digunakan masayarakat 

pada masa lalu dan masa kini 

4. Tuliskan jawaban di kertas buffalo yang telah disediakan guru 

No. Alat Komunikasi Kegunaan 

1. Masa lalu 

 

 

 

 

 

 

2. Masa Kini 
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LAMPIRAN IV 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

Kunci Jawaban LKS Siklus II 

No. Alat Komunikasi Kegunaan 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4 

Masa Lalu 

Kentongan 

 

Merpati Pos 

Asap 

 

Bedug 

 

Memberitahu warga sebagai suatu 

peringatan telah terjadi sesuatu 

Untuk menyampaiakn pesan jarak jauh 

Digunakan untuk mengirimkan suatu pesan 

rahasia pada teman ataupun lawan.  

Dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai 

waktu shalat 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Masa Kini/ Modern 

Telepon 

 

Televisi 

 

Laptop/ Komputer 

Handphone 

 

 

Menyampaiakan pesan lewat lisan dengan 

seseorang berjarak jauh 

Melihat peristiwa penting dan media 

hiburan 

Mengirim pesan melalui email 

Menyampaiakan pesan lewat lisan dan juga 

tulisan 

 

PENILAIAN: 

Skor tiap nomor = 5     

Skor maksimal = 10 

Nilai akhir soal evaluasi 

        N = 
             

  
 x 100   

Nilai Maksimal  = 100 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Salat
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LAMPIRAN V 

KISI-KISI EVALUASI 

 

Standar 

Kompetensi  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Penilaian  No 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaia

n 

Ranah 

2.Mengenal 

sumber daya 

alam, kegiatan 

ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kot

a dan  

provinsi. 

2.3 Mengenal 

perkembanga

n teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakan

nya.   

1. Membedaka

n jenis 

teknologi 

komunikasi 

(C1) 

2. Menganalisis 

alat 

teknologi 

komunikasi 

yang 

digunakan 

masyarakat 

pada masa 

lalu sampai 

masa kini 

(C4) 

3. Mengkategor

ikan cara 

penggunaan 

alat 

teknologi 

komunikasi 

pada masa 

lalu dan 

masa kini 

(C6) 

 

Tes 

Tertulis 

Soal 

pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

uraian 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

1,3,4,

6,7,8,

9,10 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

1,4,5 

 

 

2,3 
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LAMPIRAN VI 

SOAL EVALUASI 

Siklus II 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1. Metode ilmiah yang digunakan untuk menyediakan barang-barang atau 

memudahkan manusia dalam mencapai tujuan praktis adalah… 

a. transportasi 

b. kemajuan 

c. teknologi 

d. perkembangan  

2. Kegiatan menyampaikan informasi kepada orang lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung dinamakan… 

a. komunikasi 

b. transportasi 

c. distribusi 

d. konsumsi  

3. Dibawah ini yang termasuk alat komunikasi masa lalu adalah… 

a. internet 

b. lonceng 

c. televisi 

d. telepon  

4. Sarana yang digunakan manusia secara langsung untuk berkomunikasi 

adalah… 

a. Sifat 

b. Perilaku 

c. Ekspresi 

d. bahasa 

NILAI 
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5. Pengiriman surat dapat menggunakan layanan… 

a. PT. KAI 

b. PT. Dirgantara 

c. PT. Pos Indonesia 

d. PT. PAL 

6. Dibawah ini  yang termasuk alat komunikasi modern adalah… 

a. Internet 

b. Lonceng 

c. Kentongan 

d. Surat  

7. Dibawah ini  yang termasuk media cetak  adalah… 

a. Televisi 

b. Radio 

c. Koran 

d. telepon 

8. Perusahaan Negara yang mengurus bidang telekomunikasi adalah… 

a. PT. KAI 

b. PT. Telkom 

c. PT. Pos Indonesia 

d. PT. PAL 

9. Salah satu keuntungan perkembangan teknologi komunikasi adalah… 

a. menyampaikan pesan lebih cepat 

b. Menyampaikan pesan lebih lama  

c. Lebih ramah lingkungan 

d. Pemanasan global 

10. Pesan teks singkat yang dikirim dan diterima melalui telepon genggam 

adalah… 

a. SMS 

b. MMS 

c. Surat 

d. telepon 
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II.  Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? 

2. Sebutkan 3 alat komunikasi masa lalu! 

3. Sebutkan 3 alat komunikasi masa kini! 

4. Apa saja manfaat perkembangan teknologi komunikasi? 

5. Apa saja manfaat internet ? 
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LAMPIRAN VII 

KUNCI JAWABAN 

 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

A. Pilihan Ganda 

1. C  6. A   

2. A  7. C   

3. B  8. B   

4. D  9. A   

5. C  10. A   

B. Uraian 

1. Teknologi komunikasi adalah alat-alat atau sarana yang digunakan untuk 

mempermudah seseorang dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. 

2. Lonceng, kentongan, bedug. 

3. Internet, telepon, TV 

4. Manfaat adanya perkembangan teknologi adalah memudahkan seseorang 

untuk menyampaikan informasi dan informasi dapat disampaikan dengan 

waktu yang singkat. 

5. Manfaat internet adalah komunikasi mudah, komunikasi luas, waktu singkat.  
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LAMPIRAN VIII 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        N = 
   

  
 x 100  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pilihan ganda (A): 

Benar = Skor 1 

Salah = Skor 0 

Uraian (B): 

Benar = Skor Maksimal 3 

Skor maksimal pilhan ganda dan uraian (St) = 25  

 

N : nilai yang diperoleh 

A : jumlah skor yang diperoleh pilihan ganda 

B: jumlah skor yang diperoleh uraian 

St : skor teoritis (Skor maksimal pilihan ganda 

dan uraian) 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPS SD KELAS  IV SEMESTER 2 

SIKLUS III 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Sarana dan 

Sumber 

Penilaian 

2.  Mengenal 

sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan  provinsi. 

 

2.3 Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakanny

a.    

 

1.Menjelaskan 

pengertian 

teknologi 

transportasi 

(C1) 

2.Membedakan 

jenis-jenis alat 

transportasi 

(C2) 

3.Menjelaskan 

dampak 

perkembanga

n teknologi 

transportasi 

(C1) 

4.Membandingk

an alat 

transportasi  

yang 

1.Guru menyiapkan 

perangkat pembelajaran 

2.Guru menampilkan 

media, melakukan 

apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3.Siswa mengamati media 

pembelajaran berupa 

gambar dan video alat 

transportasi yang 

ditampilkan oleh guru 

melalui powerpoint 

(eksplorasi)  (mengamati) 

4.Guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

mengenai materi 

perkembangan teknologi 

komunikasi (eksplorasi) 

 

2x35 menit 

1. Standar Isi dan 

Silabus kelas IV 

semester 2 

2. Standar Proses 

3. Sadiman, 

Irawan Sadad. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4: SD/MI 

Kelas IV. 

Jakarta: 

Depdiknas. 

4. Hisnu P, Tantya 

dan Winardi. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 4: untuk 

SD/MI Kelas 

IV. Jakarta: 

Jenis  tes  : 

Tes tertulis 

  

Bentuk tes : 

pilihan 

ganda dan 

uraian 

obyektif 
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digunakan 

masyarakat 

pada masa 

lalu dan masa 

kini (C5) 

 

 

 

 

(menanya) 

5.Guru menjelaskan materi 

pembelajaran dengan 

menggunakan microsoft 

powerpoint (eksplorasi)   

6.Siswa dibagi menjadi 

lima kelompok, masing-

masing kelompok terdiri 

dari lima siswa  untuk 

mendiskusikan tugas 

yang diberikan oleh guru 

(elaborasi)  (menalar) 

7.Setiap anggota kelompok 

mendapatkan nomor 

kepala (elaborasi)   

8.Masing-masing 

kelompok mendapatkan 

lembar kerja siswa 

(elaborasi)   

9.Siswa menyimak 

penjelasan dari guru 

tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi)   

10. Masing-masing 

kelompok mendiskusikan 

Depdiknas. 

5. Hamdani. 2010. 

Strategi Belajar 

Mengajar. 

Bandung: CV 

Pustaka Setia. 

6. Indriana. 2011. 

Ragam Alat 

Bantu dan 

Media 

Pengajaran. 

Jogjakarta: Diva 

Press. 

 



313 
 

 
 

jawaban yang benar dan 

memastikan setiap 

anggota mengetahui cara 

mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) 

(mencoba) 

11. Guru membimbing 

siswa melaksanakan 

diskusi (elaborasi)   

12. Guru memanggil salah 

satu nomor siswa dengan 

nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil 

kerjasama mereka 

(elaborasi) (membuat 

jejaring) 

13. Guru menunjuk nomor 

yang lain untuk memberi 

tanggapan (elaborasi)   

14. Guru meluruskan 

jawaban siswa yang 

kurang tepat (konfirmasi) 

15. Guru memberi 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 
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(konfirmasi) 

16. Guru memberikan 

penghargaan pada tim 

yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi) 

17. Guru dan siswa 

melakukan refleksi dan 

merumuskan kesimpulan 

18. Evaluasi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS III 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Salaman Mloyo 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester  : IV/ II 

Mata Pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : Senin, 24 Maret 2014 

 

II. Standar Kompetensi 

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

lingkungan kabupaten/kota dan  provinsi. 

 

III. Kompetensi Dasar 

 2.3  Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi,  

transportasi serta pengalaman menggunakannya.   

 

IV. Indikator 

2.3.1 Menjelaskan pengertian teknologi transportasi (C1) 

2.3.2 Membedakan jenis-jenis alat transportasi (C2) 

2.3.4 Menjelaskan dampak perkembangan teknologi transportasi (C1) 

2.3.3 Membandingkan alat transportasi yang digunakan masyarakat pada 

masa lalu dan masa kini (C5) 

 

V. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar alat transportasi dalam slide powerpoint, 

siswa dapat menjelaskan pengertian teknologi transportasi dengan 

benar 

2. Dengan mengamati video alat trasnsportasi dalam slide powerpoint, 

siswa dapat membedakan jenis-jenis alat transportasi dengan benar 
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3. Dengan mengamati gambar alat transportasi dalam slide powerpoint, 

siswa dapat menjelaskan dampak perkembangan teknologi 

transportasi dengan benar 

4. Dengan mengamati video alat transportasi dalam slide powerpoint, 

siswa dapat membandingkan alat transportasi yang digunakan 

masyarakat pada masa lalu dan masa kini dengan benar 

 

Karakter Siswa yang Diharapkan 

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengamalkan kedisiplinan, rasa ingin tahu,  keberanian dan tanggung jawab 

 

VI. Materi Pembelajaran 

Perkembangan teknologi  transportasi 

 

VII. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 

Model Pembelajaran  : Number Head Together (NHT) 

2. Metode pembelajaran  :  

a. Ceramah 

b. Tanya jawab  

c. Diskusi  

 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

- Pra Kegiatan (± 5 menit) 

a. Guru menyiapkan materi, LCD , laptop, media power point, yang 

digunakan dalam kegiatan belajar 

b. Salam 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Doa. 

e. Presensi 
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- Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi: “siswa menyanyikan lagu naik delman”  

“lagu tadi menceritakan tentang apa anak-anak? siapakah yang pernah 

naik delman? delman termasuki kedalam alat apa?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

- Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Siswa mengamati media pembelajaran berupa gambar alat 

transportasi dan video yang ditampilkan oleh guru melalui 

powerpoint (eksplorasi)  (mengamati) (menanya) 

b. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

perkembangan teknologi transportasi (eksplorasi) (menanya) 

(menalar) 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan 

microsoft powerpoint (eksplorasi) (mengamati)   

d. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari lima siswa  untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

oleh guru (elaborasi) (menalar) (menanya) 

e. Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor kepala (elaborasi) 

(menalar) 

f. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja siswa 

(elaborasi) (menalar) (menanya) 

g. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang aturan berdiskusi 

(elaborasi) (menalar) (mengamati) 

h. Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota mengetahui cara mengerjakannya/ 

jawabannya (elaborasi) (mencoba) (menanya) (menalar) 

i. Guru membimbing siswa melaksanakan diskusi (elaborasi) 

(menanya) (menalar)   

j. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka (elaborasi) (membuat 

jejaring) 
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k. Guru menunjuk nomor yang lain untuk memberi tanggapan 

(elaborasi) (menalar)   

l. Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat (konfirmasi) 

(membuat jejaring) 

m. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

(konfirmasi) (menanya) 

n. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memiliki poin 

tertinggi (konfirmasi) 

- Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman 

materi 

c. Guru menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan selanjutnya 

d. Guru menutup pembelajaran 

 

IX. Media Dan Sumber Belajar 

A. Media :  

1. LCD proyektor. 

2. Laptop 

3. Powerpoint berisi materi teknologi transportasi 

4. Gambar-gambar yang berkaitan dengan teknologi transportasi 

B. Sumber belajar : 

1. Standar Isi dan Silabus kelas IV semester 2 

2. Sadiman, Irawan Sadad. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4: SD/MI 

Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

3. Hisnu P, Tantya dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4: untuk 

SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. 

4. Hamdani. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka 

Setia. 

5. Indriana. 2011. Ragam Alat Bantu dan Media Pengajaran. Jogjakarta: 

Diva Press 
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X. Penilaian  

1. Prosedur tes 

a. Tes awal : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes proses : ada (selama KBM) 

c. Tes akhir : ada (dalam evaluasi) 

2. Jenis tes 

a. Tes lisan : ada (dalam apersepsi) 

b. Tes tertulis : ada (dalam evaluasi) 

3. Bentuk tes 

1. Tanya jawab 

2. Tes tertulis 

4. Alat tes 

1. Lembar pengamatan 

2. Lembar penilaian 

Semarang, 24 Maret 2014 

Mengetahui, 

    Kolaborator     Guru Kelas IV 

              

Siti Surawati, S.Pd.    Salika Malakhati 

NIP 19570803 197701 2 004              NIM 1401410053 
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LAMPIRAN I 

MATERI AJAR 

Perkembangan Teknologi Transportasi 

A. Jenis-Jenis Alat Transportasi 

Transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, 

hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Transportasi digolongkan menjadi tiga 

yaitu transportasi darat, air, dan udara. Transportasi sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan manusia. Untuk mempermudah transportasi orang menciptakan 

peralatan yang disebut alat transportasi. 

a. Transportasi darat 

Alat angkutan darat ada yang masih tradisional dan ada yang sudah 

modern. 

1) Alat angkutan darat tradisional atau tidak bermesin, antara lain sepeda, 

becak, delman dan gerobag. Sepeda, becak dan delman dapat digunakan 

sebagai alat angkutan barang dan penumpang. Sedangkan gerobag 

digunakan untuk alat angkutan barang. Alat angkutan darat tradisional 

pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat. 

2) Alat angkutan darat modern atau bermesin terdiri atas kendaraan 

penumpang dan kendaraan angkutan barang. 

a) Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, mobil, bus, dan kereta api. 

b)  Kendaraan angkutan barang, antara lain pik-up, truk, truk tangki, kereta 

api barang dan mobil box. 

Alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak 

dekat maupun jarak jauh, seperti antarkota dan antarprovinsi. 

Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT DAMRI 

(Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia) dan PT KAI (Kereta 

Api Indonesia) 
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b. Transportasi air 

Transportasi air adalah pengangkutan melalui air, meliputi angkutan sungai, 

danau, selat, dan laut. Alat angkutan air ada yang sederhana dan ada yang modern. 

1) Alat angkutan air sederhana seperti rakit, sampan, perahu, dan perahu 

layar. Rakit, sampan dan perahu lebih banyak digunakan di sungai, 

sedangkan perahu layar digunakan sebagai angkutan selat dan laut. 

2) Alat angkutan air modern, terdiri atas kapal penumpang dan kapal 

angkutan barang. 

a) Kapal penumpang, seperti speed boat, jet foil, kapal feri, dan kapal 

pesiar. Speedboat dan jet foil dapat digunakan di sungai, danau dan 

laut. Kapal feri digunakan sebagai kapal penyeberangan selat. 

Sedangkan kapal pesiar untuk kegiatan wisata bahari atau wisata laut 

antarpulau bahkan antarnegara. 

b) Kapal angkutan barang, seperti kapal tanker dan kapal peti kemas. 

Kapal tanker untuk mengangkut minyak dan gas bumi.  

Selain kapal-kapal tersebut di atas, ada kapal jenis lain. Misalnya 

kapal perang yang digunakan untuk patroli menjaga keamanan laut; 

kapal keruk digunakan untuk mengambil lumpur di lingkungan 

pelabuhan; dan kapal tunda yang digunakan untuk memandu kapal 

besar. Perusahaan negara yang melayani angkutan laut adalah PT 

PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia). Selain itu juga ada perusahaan 

swasta yang mengurusi pelayaran adalah PT Jakarta Lloyd, PT Gesuri 

Lloyd. Adapun perusahaan negara yang merakit kapal adalah PT PAL 

di Surabaya. 

c. Transportasi udara 

Transportasi udara adalah jenis pengangkutan atau perhubungan yang 

paling cepat. Negara kita Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Untuk 

menjangkau daerah-daerah yang jauh dan terpencil dibutuhkan alat angkutan 

udara, yaitu pesawat terbang. Penerbangan yang melayani daerah terpencil disebut 

penerbangan perintis. 
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Perhubungan udara sudah digunakan sejak ditemukannya balon gas. Pada 

waktu itu, balon gas hanya mampu mengangkut tiga sampai empat orang. 

Kelemahannya waktu tempuh perjalanannya lambat. Seiring perkembangan 

teknologi, manusia menciptakan alat transportasi modern yang lebih cepat. 

Releigh dan Wright bersaudara, seorang ahli dari Amerika mengawali kemajuan 

teknologi transportasi udara. Mereka berhasil membuat kapal terbang sederhana. 

Kemajuan ini diikuti para ahli yang lain. 

Di Indonesia terdapat pesawat terbang militer dan pesawat terbang sipil. 

Pesawat terbang militer digunakan untuk keperluan perang. Pesawat terbang sipil 

terdiri atas pesawat penumpang dan pesawat angkutan barang. 

Transportasi udara melayani angkutan-angkutan dalam negeri dan keluar 

negeri. Perusahaan negara yang melayani angkutan udara adalah PT Garuda 

Indonesia (GIA) dan PT Merpati Nusantara (MNA). 

 

1. Keunggulan dan Kelemahan Alat Transportasi Di Zaman Dulu 

a) Keunggulan alat transportasi zaman dahulu, di antaranya: 

1. biayanya murah 

2. peralatan sederhana 

3. aman dipergunakan 

4. tidak menimbulkan bahaya , polusi, dan hemat energi 

5. Tidak memerlukan jalan yag memadai  

6. Memanfaatkan tenaga manusia, hewan, dan kekuatan alam  

b) Kelemahan alat transportasi zaman dahulu, di antaranya: 

1) Alat-alat mudah rusak 

2) jalannya tidak cepat 

3) jumlah barang terbatas 

4) tidak banyak diminati 

2. Keunggulan dan Kelemahan Alat Transportasi Di Zaman Sekarang 

a. Keunggulan alat transportasi zaman sekarang, di antaranya: 

1) Mempunyai kecapatan yang tinggi 

2) diminati banyak orang 
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3) praktis dan nyaman digunakan 

4) waktunya lebih cepat 

5) Bentuk, model, dan warna sangat bagus  

6) Teknologi sangat canggih  

b. Kelemahan alat transportasi zaman sekarang, di antaranya: 

1) harganya relatif  mahal 

2) resiko kecelakaan lebih tinggi 

3) menimbulkan pencemaran udara, suara dan lingkungan 

4) membutuhkan jalan dan jembatan yang memadai 

 

2.  Dampak Alat Transportasi Terhadap Lingkungan Hidup 

Dampak yang ditimbulkan alat transportasi, dalam perkembangannya ada 

dampak positif dan ada negatif nya bagi manusia. Dengan banyaknya jenis alat 

transportasi yang memerlukan minyak bumi sebagai alat penggeraknya diberbagai 

Negara tentu hal ini sangat berpengaruh pada lingkungan, kemudian asap-asap 

yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara 

diperkotaan, namun berpindah dari hal itu alat transportasi juga memiliki dampak 

positif pada kenyamanan bertransportasi. 

Dampak positif : 

1. Bagi masyarakat pedesaan, alat transportasi akan terasa sangat penting 

untuk menghubungkan mereka kekota atau kedaerah lain dalam memenuhi 

segala kebutuhannya.  

2. Menghemat waktu, dalam perjalanan ketempat yang jaraknya jauh. 

3. Membantu dalam distribusi berbagai jenis barang milik pribadi, milik 

perusahaan dalam negeri dan luar negeri 

Dampak negatif : 

1. Polusi udara semakin tinggi. Kendaraan banyak mengeluarkan sisa 

pembakaran bahan bakar yaitu asap knalpot yang mencemari udara, 

membahayakan kesehatan, 
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2. Tingkat kemacetan bertambah. Volume kendaraan pribadi yang terus 

meningkat setiap tahunnnya, menjadi salah satu alsan kemacetan semakin 

meningkat 

3. Banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

tingkat kecelakaan lalu lintas sekarang ini semakin meningkat . salah satu 

faktornya karena penggunaan kendaraan pribadi yang marak serta 

ketertiban dn tanggung jawab berkendara yang kurang 
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LAMPIRAN II 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Jenis-Jenis Alat Transportasi 

1. Alat Transportasi Darat 

   

2. Alat Transportasi Air 

    

3. Alat Transportasi Udara 
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Contoh Alat Transportasi Masa Lalu/ Tradisional 

   

Contoh Alat Transportasi Masa Kini/ Modern 
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LAMPIRAN III 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus III 

 

Nama Anggota kelompok : 1.     4. 

      2.    5. 

  3. 

 

 

Petunjuk Kerja:  

1. Tuliskan terlebih dahulu nama anggota kelompokmu! 

2. Kategorikan gambar-gambar yang termasuk alat transportasi masa lalu/ 

tradisional dan alat transportasi masa kini/ modern 

3. Diskusikan kegunaan dan kelemahan alat-alat transportasi yang digunakan 

masayarakat pada masa lalu dan masa kini 

4. Tuliskan jawaban di kertas buffalo yang telah disediakan guru 

 

No. Teknologi Transportasi Keunggulan Kelemahan 

1. Masa lalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Masa Kini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan: 

1. Pak Budi pergi ke luar negeri dengan menggunakan pesawat terbang agar 

lebih cepat samapai ke tempat tujnuan. Peswat terbang termasuk ke dalam 

alat transportasi apa? Sebutkan jenis-jenis alat-alat transportasi yang kalian 

ketahui beseta contohnya! 

2. Setiap pagi di jalan raya terjadi kemacetan yang panjang karena volume 

kendaraan yang berlebihan, hal tersebut termsasuk kedalam dampak 

perkembangan teknologi apa? Sebutkan dampak positif dan negatif 

perkemabangan teknologi transportasi ! 
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LAMPIRAN IV 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

 

Kunci Jawaban LKS Siklus III 

No. Teknologi 

Transportasi 

Keunggulan Kelemahan 

1. Masa lalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. biayanya murah 

2. peralatan sederhana 

3. aman dipergunakan 

4. tidak menimbulkan 

bahaya , polusi, dan 

hemat energi 

5. Tidak memerlukan jalan 

yag memadai  

6. Memanfaatkan tenaga 

manusia, hewan, dan 

kekuatan alam  

1. Alat-alat mudah 

rusak 

2. Jalannya tidak 

cepat 

3. Jumlah barang 

terbatas 

4. Tidak banyak 

diminati 

 

2. Masa Kini 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mempunyai kecepatan 

yang tinggi  

2. Mempunyai kecapatan 

yang tinggi 

3. diminati banyak orang 

4. praktis dan nyaman 

digunakan 

5. waktunya lebih cepat 

6. Bentuk, model, dan 

warna sangat bagus  

7. Teknologi sangat 

canggih  

 

1. harganya relatif  

mahal 

2. resiko kecelakaan 

lebih tinggi 

3. menimbulkan 

pencemaran udara, 

suara dan 

lingkungan 

4. membutuhkan 

jalan dan jembatan 

yang memadai 
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1. Pesawat terbang termasuk kedalam alat transportasi udara 

No. Jenis Transportasi Contoh 

1. Alat transportasi darat 

 

 

Delman, becak, mobil, kereta api, bus, 

sepeda, truk, dll 

2. Alat transportasi laut 

 

 

Sampan, rakit, perahu, kapal feri, kapal 

pesiar, dll 

3. Alat Transportasi udara 

 

Pesawat terbang, helikopter, balon udara, 

dll 

 

2. Dampak negatif perkembagan teknologi transportasi 

Dampak Positif Dampak Negatif 

1. Bagi masyarakat pedesaan, alat 

transportasi akan terasa sangat 

penting untuk menghubungkan 

mereka kekota atau kedaerah lain 

dalam memenuhi segala 

kebutuhannya.  

2. Menghemat waktu, dalam 

perjalanan ketempat yang jaraknya 

jauh. 

3. Membantu dalam distribusi 

berbagai jenis barang milik pribadi, 

milik perusahaan dalam negeri dan 

luar negeri 

1. Polusi udara semakin tinggi. 

2. Tingkat kemacetan bertambah. 

3. Banyak terjadinya kecelakaan lalu 

lintas.  

 

 

PENILAIAN: 

Skor tiap nomor = 5     

Skor maksimal = 10 

Nilai akhir soal evaluasi 

        N = 
             

  
 x 100   

Nilai Maksimal  = 100 
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LAMPIRAN V 

KISI-KISI EVALUASI 

 

Standar 

Kompetensi  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Penilaian  No 

Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaia

n 

Ranah 

2. Mengenal 

sumber daya 

alam, 

kegiatan 

ekonomi, 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/k

ota dan  

provinsi. 

2.3Mengenal 

perkembanga

n teknologi 

produksi, 

komunikasi,  

transportasi 

serta 

pengalaman 

menggunakan

nya.   

1. Menjelaskan 

pengertian 

teknologi 

transportasi  

2. Membedakan 

jenis-jenis 

alat 

transportas 

3. Menjelaskan 

dampak 

perkembanga

n teknologi 

transportasi  

4. Membanding

kan alat 

transportasi 

yang 

digunakan 

masyarakat 

pada masa 

lalu dan masa 

kini  

Tes 

Tertulis 

Soal 

pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

uraian 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

 

C4 

 

 

C1  

 

C2 

 

C4 

 

1 

 

 

5.6,7,

9,10 

 

2,3 

 

 

4,8 

 

 

2,3 

 

1,5 

 

4 
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LAMPIRAN VI 

SOAL EVALUASI 

Siklus III 

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1. Kegiatan perpindahan atau pengangkutan yang dilakukan manusia untuk 

berpindah tempat adalah kegiatan… 

a. Produksi 

b. Konsumsi 

c. Transportasi 

d. komunikasi 

2. Dibawah ini yang termasuk alat transportasi bermesin adalah… 

a. Sepeda 

b. kapal 

c. becak 

d. gerobak 

3. Alat transportasi yang menempuh jarak jauh dengan tempo waktu yang cepat 

saat ini adalah… 

a. Truk 

b. Kapal layar 

c. Sepeda 

d. Pesawat terbang 

4. Manfaat teknologi transportasi adalah… 

a. Memperdendek jarak dan waktu perjalanan 

b. Mempermudah komunikasi 

c. Memperpendek jarak tempuh 

d. Mempersingkat waktu perjalanan 

 

NILAI 
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5. Dibawah ini yang termasuk alat transportasi modern adalah… 

a. Becak 

b. Delman 

c. Pesawat 

d. sepeda 

6. Alat transportasi darat yang menampung banyak penumpang adalah… 

a. Taksi 

b. Delman 

c. Truk 

d. Kereta api 

7. Dibawah ini yang termasuk alat transportasi air adalah… 

a. Sepeda 

b. Rakit 

c. Balon 

d. Kereta api 

8. Salah satu keuntungan menggunakan alat transportasi tradisional adalah… 

a. Lebih cepat sampai tujuan 

b. Tidak menimbulkan polusi udara 

c. Lebih mudah diperoleh 

d. Menggunakan tenaga hewan 

9. Perusahaan Negara yang mengurus bidang kereta api adalah… 

a. PT. KAI 

b. PT. Telkom 

c. PT. Pos Indonesia 

d. PT. PAL 

10. Perahu layar adalah alat transportasi yang digerakkan oleh… 

a. Manusia 

b. Hewan 

c. Angin 

d. Mesin 
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II.  Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan transportasi? 

2. Sebutkan 3 alat transportasi tradisional yang masih digunakan sampai 

sekarang! 

3. Sebutkan 3 alat transportasi air! 

4. Apa sajakah dampak negatif dari perkembangan teknologi transportasi? 

5. Apa saja kelebihan dan kekurangan alat transportasi modern pada masa 

sekarang ini? 
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LAMPIRAN VII 

KUNCI JAWABAN 

 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

A. Pilihan Ganda 

1. C  6. D  

2. B  7. B  

3. D  8. B   

4. A  9. A   

5. C  10. C   

 

B. Uraian 

1. Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat 

pengenagkutan atau alat transportasi, baik yang digerakkan oleh tenaga 

manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin 

2. Becak, delman, rakit 

3. Kapal layar, kapal feri, rakit 

4. Menimbulkan polusi, menimbulkan kemacetan, menyebabkan kecelakaan 

5. Kelebihan : mudah, waktu cepat 

Kekurangan : menimbulkan polusi 
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LAMPIRAN VIII 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        N = 
   

  
 x 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda (A): 

Benar = Skor 1 

Salah = Skor 0 

Uraian (B): 

Benar = Skor Maksimal 3 

Skor maksimal pilhan ganda dan uraian (St) = 25  

 

N : nilai yang diperoleh 

A : jumlah skor yang diperoleh pilihan ganda 

B: jumlah skor yang diperoleh uraian 

St : skor teoritis (Skor maksimal pilihan ganda 

dan uraian) 
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LAMPIRAN 4 

HASIL PENELITIAN 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL  

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MICROSOFT 

POWERPOINT  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

KOTA SEMARANG 

SIKLUS I 

 

Nama SD  :  SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester :  IV / II 

Hari/Tanggal  : Senin/ 17 Maret 2014  

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

3. Skala penilaian : 

Nilai 4 : jika semua deskriptor nampak 

Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor nampak 

Nilai 2 : jika hanya 2 deskriptor nampak 

Nilai 1 : jika tidak nampak sama sekali dan hanya 1 deskriptor nampak, 

(Sukmadinata, 2011: 233) 

No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. Mengucapkan salam √ 

√  √  

 

 

3 
2. Melakukan presensi √ 

3. Berdoa √ 

4. Memusatkan perhatian siswa 
 

2. Membuka pelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

1. Menarik perhatian siswa  

 √   

 

 

2 
2. Memberikan acuan √ 

3. Memberikan apersepsi √ 

4. Menimbulkan motivasi  
 

3. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

(keterampilan 

1. Suara guru jelas terdengar ke 

seluruh ruang kelas 
 

 √   

 

2 

2. Tujuan pembelajaran sesuai √ 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

membuka pelajaran) dengan indikator 

3. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak 

 

4. Tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional 

√ 

4. Menyampaikan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

menggunakan 

variasi)  

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan 

√ 

 √   

 

 

 

 

2 
2. Relevan dengan karakteristik 

siswa 
 

3. Kebermaknaan materi yang 

dijelaskan 
 

4. Menyampaikan materi 

menggunakan powerpoint  
√ 

5. Melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

mengenai materi 

pelajaran yang 

ditampilkan 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Pertanyaan sesuai materi dan 

bersifat menggali 

pengetahuan siswa 

√ 

√    

 

 

 

 

 

 

1 

2. Penyampaian pertanyaan 

menarik, jelas dan singkat 
 

3. Pemberian tuntunan untuk 

mengarahkan ke jawaban 

yang benar 

 

4. Memberikan siswa waktu 

untuk berfikir 
 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan 

diskusi (keterampilan 

mengelola kelas, dan 

keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

1. Membentuk dalam beberapa 

kelompok 
√ 

 √   

 

 

 

 

2 

2. Membentuk kelompok 

secara heterogen 
 

3. Menjelaskan aturan diskusi √ 

4. Mengkondisikan siswa 

dalam kelompok supaya 

tertib 
 

7.  

 

 

 

 

Melakukan variasi 

dalam proses 

pembelajaran 

(keterampilan 

melakukan variasi) 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi variasi 

suara, mimik dan pemusatan 

perhatian, pemberian 

kesenyapan, gestural, 

perubahan posisi, pemusatan 

perhatian dan kontak 

pandang. 

√   √  
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

2. Adanya variasi penggunaan 

media dan bahan ajar berupa 

media audio visual dan buku 

ajar. 

√ 

 

 

 

3 

3. Adanya variasi dalam pola 

interaksi seperti klasikal, 

kelompok maupun 

perseorang- 

an 

√ 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan informasi, 

menelaah materi dan 

memberikan latihan pada 

siswa 

 

8. Membimbing diskusi 

kelompok siswa 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Memotivasi siswa untuk 

bekerjasama dengan 

kelompoknya  

√ 

 √   

 

 

 

 

2 
2. Memberi bantuan pada siswa 

yang kurang paham 
√ 

3. Mendorong siswa 

mengutarakan pendapat 
 

4. Selalu menciptakan kondisi 

diskusi yang optimal 
 

9. Melakukan 

pengelolaan kelas 

(keterampilan 

mengelola kelas)  

1. Menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif   

 

 √   

 

 

 

2 2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
√ 

3. Memberi teguran siswa yang 

kurang perhatian 
√ 

4. Modifikasi (mengubah) 

tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian 

 

 

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

1. Penguatan verbal 

(mengucapkan kata-kata 

positif: bagus, pintar, hebat 

dsb.)  

√ 

 √   

 

 

 

2 

2. Penguatan penguatan 

gestural (dengan gerakan dan 

ekspresi tubuh: acungan 

jempol, dll) 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

3. Penguatan dengan 

memberikan kegiatan 

menyenangkan 

 

4. Penguatan berupa tanda atau 

benda (bintang,dan hadiah) 
√ 

11. Menutup Pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

1. Menyimpulkan pelajaran √ 

   √ 

 

 

4 
2. Melaksanakan evaluasi √ 

3. Memberikan tindak lanjut √ 

4. Memimpin doa penutup 

pelajaran 
√ 

Jumlah Skor 25 

 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas 

27,5 ≤ skor < 37 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 27,5 Cukup Tidak tuntas 

11 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 

(Poerwanti, 2008:6.9) 

 

 

 

 

Semarang, 17 Maret 2014 

 Observer, 

 

Siti Surawati, S.Pd. 

NIP 19570803 197701 2 004 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS I 

 

No Nama 
Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Agistria  A 4 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3 30 Baik 

2 Angger Dion  3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 25 Cukup 

3 Bagus A. 4 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 28 Baik 

4 Bela Ayu S. 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 29 Baik 

5 Deva Rizky A 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 28 Baik 

6 Dini S. 4 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 26 Cukup 

7 Dita Ayu A. 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 23 Cukup 

8 Dhea Anindita 3 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 24 Cukup 

9 Evilia Puspitasari 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 23 Cukup 

10 Febri Maulida  3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 23 Cukup 

11 Irfan Wardhana  3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 23 Cukup 

12 Muhammad A. R. 4 3 2 3 3 2 1 4 2 2 3 29 Baik 

13 Muhammad Iqro 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 27 Baik 

14 Nisfy Ardiya Suci 4 4 2 4 4 4 1 3 3 4 4 38 Sangat Baik 

15 Oktavina Tri H. 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 17 Kurang 

16 Salma Ayuning T. 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 24 Cukup 

17 Thalita Rifda S. 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 24 Cukup 

18 Vita Anjani Putri 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 24 Cukup 
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No Nama 
Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 Kanesya Yolla A. 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 25 Cukup 

20 Hafi Diana 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 17 Kurang 

21 Raditya Surya P. 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 23 Cukup 

22 Afni Nur Afifah 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23 Cukup 

23 Adam Surya P. 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 24 Cukup 

24 Naufal Ghozal P. 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 24 Cukup 

25 Saskill Saqib 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 24 Cukup 

Jumlah 84 60 56 59 59 57 33 48 49 54 67 625 
 

Rata-rata 3,36 2,4 2,24 2,36 2,36 2,28 1,32 1,92 1,96 2,16 2,68 25 
 

Jumlah Rata-rata  25 Cukup 
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HASIL PENGAMATAN KARAKTER SISWA PADA SIKLUS I 

 

No Nama 

Skor Tiap Indikator 

Karakter Siswa 
Jumlah Kriteria 

1 2 3 4 
  

1 Agistria  A 4 4 3 3 14 Sangat Baik 

2 Angger Dion  2 2 2 2 8 Cukup 

3 Bagus A. 3 3 3 3 12 Baik 

4 Bela Ayu Saputri 2 2 2 2 8 Cukup 

5 Deva Rizky Adi 3 2 2 2 9 Cukup 

6 Dini S. 2 2 3 2 9 Cukup 

7 Dita Ayu Aprilia 2 2 2 1 7 Cukup 

8 Dhea Anindita D. 2 3 2 1 9 Cukup 

9 Evilia Puspitasari 2 2 2 2 8 Cukup 

10 Febri Maulida I. 3 2 2 2 9 Cukup 

11 Irfan Wardhana S 3 2 2 2 9 Cukup 

12 Muchammad A.R 3 2 2 1 8 Cukup 

13 Muhammad Iqro 2 1 1 2 6 Kurang 

14 Nisfy Ardiya Suci 4 4 3 3 14 Sangat Baik 

15 Oktavina Tri H. 2 2 3 2 9 Cukup 

16 Salma Ayuning T. 3 2 3 1 9 Cukup 

17 Thalita Rifda S. 3 3 3 2 11 Baik 

18 Vita Anjani Putri 2 3 2 2 9 Cukup 

19 Kanesya Yolla A. 3 2 2 2 8 Cukup 

20 Hafi Diana 2 1 2 1 6 Kurang 

21 Raditya Surya P. 3 2 2 2 9 Cukup 

22 Afni Nur Afifah 3 3 3 2 11 Baik 

23 Adam Surya P. 2 2 2 2 8 Cukup 

24 Naufal Ghozal P. 2 2 1 2 7 Cukup 

25 Saskill Saqib 3 3 3 2 11 Baik 

Jumlah 65 58 57 48 228 
 

Rata-rata 2,6 2,32 2,28 1,92 9,12 
 

Jumlah Rata-rata 9,12 Cukup 
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Lembar Pengamatan Psikomotor Siswa Siklus I 

 

No. Nama Kelompok Aspek yang dinilai Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 

1. Kelompok Pabrik 3 1 3 3 10 83 Baik 

2. Kelompok Tungku 3 1 3 2 9 75 Baik 

3. Kelompok Petani 

dan Kerbau 

3 1 2 2 8 67 Baik 

4. Kelompok Cangkul 2 1 2 2 7 58 Cukup 

5. Kelompok Traktor 2 1 2 2 7 58 Cukup 

Jumlah 13 5 12 11 41   

Rata-rata 2,6 1 2,4 2,2 8,2 68 Baik 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL  

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MICROSOFT 

POWERPOINT  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

KOTA SEMARANG 

SIKLUS II 

 

Nama SD  :  SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester :  IV / II 

Hari/Tanggal  : Sabtu/ 22 Maret 2014  

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

3. Skala penilaian : 

Nilai 4 : jika semua deskriptor nampak 

Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor nampak 

Nilai 2 : jika hanya 2 deskriptor nampak 

Nilai 1 : jika tidak nampak sama sekali dan hanya 1 deskriptor nampak, 

(Sukmadinata, 2011: 233) 

No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. Mengucapkan salam √ 

   √ 

 

 

 

4 

2. Melakukan presensi √ 

3. Berdoa √ 

4. Memusatkan perhatian siswa 
√ 

2. Membuka pelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

1. Menarik perhatian siswa  

 √   

 

 

2 
2. Memberikan acuan √ 

3. Memberikan apersepsi √ 

4. Menimbulkan motivasi  
 

3. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

(keterampilan 

1. Suara guru jelas terdengar ke 

seluruh ruang kelas 
√ 

  √  

 

3 

2. Tujuan pembelajaran sesuai √ 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

membuka pelajaran) dengan indikator 

3. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak 

 

4. Tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional 

√ 

4. Menyampaikan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

menggunakan 

variasi)  

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan 

√ 

  √  

 

 

3 

2. Relevan dengan karakteristik 

siswa 
√ 

3. Kebermaknaan materi yang 

dijelaskan 
 

4. Menyampaikan materi 

menggunakan powerpoint  
√ 

5. Melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

mengenai materi 

pelajaran yang 

ditampilkan 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Pertanyaan sesuai materi dan 

bersifat menggali 

pengetahuan siswa 

√ 

 √   

 

 

 

2 2. Penyampaian pertanyaan 

menarik, jelas dan singkat 
 

3. Pemberian tuntunan untuk 

mengarahkan ke jawaban 

yang benar 

√ 

4. Memberikan siswa waktu 

untuk berfikir 
 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan 

diskusi (keterampilan 

mengelola kelas, dan 

keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

1. Membentuk dalam beberapa 

kelompok 
√ 

  √  

 

 

 

 

3 

2. Membentuk kelompok 

secara heterogen 
√ 

3. Menjelaskan aturan diskusi √ 

4. Mengkondisikan siswa 

dalam kelompok supaya 

tertib 
 

7.  

 

 

 

 

Melakukan variasi 

dalam proses 

pembelajaran 

(keterampilan 

melakukan variasi) 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi variasi 

suara, mimik dan pemusatan 

perhatian, pemberian 

kesenyapan, gestural, 

perubahan posisi, pemusatan 

perhatian dan kontak 

pandang. 

√   √  

 

 

 

 

3 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

2. Adanya variasi penggunaan 

media dan bahan ajar berupa 

media audio visual dan buku 

ajar. 

√ 

 

3. Adanya variasi dalam pola 

interaksi seperti klasikal, 

kelompok maupun 

perseorang- 

an 

√ 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan informasi, 

menelaah materi dan 

memberikan latihan pada 

siswa 

 

8. Membimbing diskusi 

kelompok siswa 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Memotivasi siswa untuk 

bekerjasama dengan 

kelompoknya  

√ 

  √  

 

 

 

3 2. Memberi bantuan pada siswa 

yang kurang paham 
√ 

3. Mendorong siswa 

mengutarakan pendapat 
√ 

4. Selalu menciptakan kondisi 

diskusi yang optimal 
 

9. Melakukan 

pengelolaan kelas 

(keterampilan 

mengelola kelas)  

1. Menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif   

√ 

 √   

 

 

 

 

2 
2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
 

3. Memberi teguran siswa yang 

kurang perhatian 
√ 

4. Modifikasi (mengubah) 

tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian 

 

 

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

1. Penguatan verbal 

(mengucapkan kata-kata 

positif: bagus, pintar, hebat 

dsb.)  

√ 

 √   

 

 

 

2 

2. Penguatan penguatan 

gestural (dengan gerakan dan 

ekspresi tubuh: acungan 

jempol, dll) 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

3. Penguatan dengan 

memberikan kegiatan 

menyenangkan 

 

4. Penguatan berupa tanda atau 

benda (bintang,dan hadiah) 
√ 

11. Menutup Pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

1. Menyimpulkan pelajaran √ 

   √ 

 

 

4 
2. Melaksanakan evaluasi √ 

3. Memberikan tindak lanjut √ 

4. Memimpin doa penutup 

pelajaran 
√ 

Jumlah Skor  31 

 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas 

27,5 ≤ skor < 37 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 27,5 Cukup Tidak tuntas 

11 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 

(Poerwanti, 2008:6.9) 

 

 

 

 

Semarang, 22 Maret 2014 

 Observer, 

 

Siti Surawati, S.Pd. 

NIP 19570803 197701 2 004 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS II 

 

No Nama 
Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Agistria  A 4 3 3 3 4 4 1 2 3 3 4 34 Baik 

2 Angger Dion  3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 24 Cukup 

3 Bagus A. 4 3 3 3 3 4 1 2 3 3 4 33 Baik 

4 Bela Ayu S. 4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 30 Baik 

5 Deva Rizky A 3 4 3 2 3 3 1 2 3 3 4 31 Baik 

6 Dini S. 4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 30 Baik 

7 Dita Ayu A. 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 29 Baik 

8 Dhea Anindita 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 30 Baik 

9 Evilia Puspitasari 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 26 Cukup 

10 Febri Maulida  3 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 27 Cukup 

11 Irfan Wardhana  3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 31 Baik 

12 Muhammad AR 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 36 Baik 

13 Muhammad Iqro 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 28 Baik 

14 Nisfy Ardiya Suci 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 40 Sangat Baik 

15 Oktavina Tri H. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 30 Baik 

16 Salma Ayuning T. 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 36 Baik 

17 Thalita Rifda S. 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 33 Baik 

18 Vita Anjani Putri 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 34 Baik 
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No Nama 
Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 Kanesya Yolla A. 4 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 30 Baik 

20 Hafi Diana 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 26 Cukup 

21 Raditya Surya P. 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 28 Baik 

22 Afni Nur Afifah 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 31 Baik 

23 Adam Surya P. 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 25 Cukup 

24 Naufal Ghozal P. 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 28 Baik 

25 Saskill Saqib 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 31 Baik 

Jumlah 86 74 71 67 73 79 37 53 65 77 81 763 
 

Rata-rata 3,44 2,96 2,84 2,68 2,92 3.16 1,48 2,12 2,6 3,08 3,24 30,52 
 

Jumlah Rata-rata  30,52 Baik 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA PADA SIKLUS II 

 

No Nama 

Skor Tiap Indikator 

Karakter Siswa 
Jumlah Kriteria 

1 2 3 4 
  

1 Agistria  A 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

2 Angger Dion  3 3 2 2 10 Baik 

3 Bagus A. 4 3 4 3 14 Sangat Baik 

4 Bela Ayu Saputri 3 3 3 2 11 Baik 

5 Deva Rizky Adi 3 3 3 3 12 Baik 

6 Dini S. 3 3 2 3 11 Baik 

7 Dita Ayu Aprilia 3 3 2 2 10 Baik 

8 Dhea Anindita D. 3 3 2 2 10 Baik 

9 Evilia Puspitasari 3 2 3 2 10 Baik 

10 Febri Maulida I. 3 3 3 2 10 Baik 

11 Irfan Wardhana S 3 2 2 3 10 Baik 

12 Muchammad A.R 3 3 2 2 10 Baik 

13 Muhammad Iqro 2 2 2 3 9 Cukup 

14 Nisfy Ardiya Suci 4 4 3 4 15 Sangat Baik 

15 Oktavina Tri H. 3 2 3 3 11 Baik 

16 Salma Ayuning T. 3 2 3 3 11 Baik 

17 Thalita Rifda S. 3 3 3 3 12 Baik 

18 Vita Anjani Putri 3 3 2 3 11 Baik 

19 Kanesya Yolla A. 3 2 3 2 10 Baik 

20 Hafi Diana 2 2 2 2 8 Cukup 

21 Raditya Surya P. 3 3 2 2 10 Baik 

22 Afni Nur Afifah 3 3 3 3 12 Baik 

23 Adam Surya P. 3 2 2 3 10 Baik 

24 Naufal Ghozal P. 2 3 2 3 10 Baik 

25 Saskill Saqib 3 3 3 3 12 Baik 

Jumlah 75 69 64 66 274 
 

Rata-rata 3,00 2,76 2,56 2,64 10,96 
 

Jumlah Rata-rata 10,96 Baik 
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Lembar Pengamatan Psikomotor Siswa Siklus II 

 

No. Nama Kelompok Aspek yang dinilai Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 

1. Kelompok Bedug 2 2 2 2 8 67 Baik 

2. Kelompok Laptop 3 2 3 3 11 92 Sangat Baik 

3. Kelompok Handphone 3 2 3 3 11 92 Sangat Baik 

4. Kelompok Surat 2 2 3 2 9 75 Baik 

5. Kelompok Telephone 3 2 3 2 10 83 Baik 

Jumlah skor 13 10 14 12 49   

Rata-rata 2,6 2 2,8 2,4 9,8 82 Baik 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL  

NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MICROSOFT 

POWERPOINT  PADA SISWA KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO 

KOTA SEMARANG 

SIKLUS III 

 

Nama SD  :  SDN Salaman Mloyo Semarang  

Kelas/Semester :  IV / II 

Hari/Tanggal  : Senin/ 24 Maret 2014  

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru 

2. Berikan tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak. 

3. Skala penilaian : 

Nilai 4 : jika semua deskriptor nampak 

Nilai 3 : jika hanya 3 deskriptor nampak 

Nilai 2 : jika hanya 2 deskriptor nampak 

Nilai 1 : jika tidak nampak sama sekali dan hanya 1 deskriptor nampak, 

(Sukmadinata, 2011: 233) 

No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. Mengucapkan salam √ 

   √ 

 

 

 

4 

2. Melakukan presensi √ 

3. Berdoa √ 

4. Memusatkan perhatian siswa 
√ 

2. Membuka pelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran, 

keterampilan 

bertanya) 

1. Menarik perhatian siswa √ 

   √ 

 

4 2. Memberikan acuan √ 

3. Memberikan apersepsi √ 

4. Menimbulkan motivasi  
√ 

3. Menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

(keterampilan 

1. Suara guru jelas terdengar ke 

seluruh ruang kelas 
√ 

   √ 

 

4 

2. Tujuan pembelajaran sesuai √ 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

membuka pelajaran) dengan indikator 

3. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan anak 

 

4. Tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja 

operasional 

√ 

4. Menyampaikan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan, 

keterampilan 

menggunakan 

variasi)  

1. Keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan 

√ 

   √ 

 

 

 

4 2. Relevan dengan karakteristik 

siswa 
√ 

3. Kebermaknaan materi yang 

dijelaskan 
√ 

4. Menyampaikan materi 

menggunakan powerpoint  
√ 

5. Melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

mengenai materi 

pelajaran yang 

ditampilkan 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Pertanyaan sesuai materi dan 

bersifat menggali 

pengetahuan siswa 

√ 

   v 

 

 

 

 

4 
2. Penyampaian pertanyaan 

menarik, jelas dan singkat 
√ 

3. Pemberian tuntunan untuk 

mengarahkan ke jawaban 

yang benar 

√ 

4. Memberikan siswa waktu 

untuk berfikir 
√ 

6. Membimbing 

pembentukan 

kelompok kecil dan 

menjelaskan aturan 

diskusi (keterampilan 

mengelola kelas, dan 

keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

1. Membentuk dalam beberapa 

kelompok 
√ 

   √ 

 

 

 

4 
2. Membentuk kelompok 

secara heterogen 
√ 

3. Menjelaskan aturan diskusi √ 

4. Mengkondisikan siswa 

dalam kelompok supaya 

tertib 
√ 

7.  

 

 

 

 

Melakukan variasi 

dalam proses 

pembelajaran 

(keterampilan 

melakukan variasi) 

1. Adanya variasi gaya 

mengajar meliputi variasi 

suara, mimik dan pemusatan 

perhatian, pemberian 

kesenyapan, gestural, 

perubahan posisi, pemusatan 

perhatian dan kontak 

pandang. 

√   √  

 

 

 

3 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

2. Adanya variasi penggunaan 

media dan bahan ajar berupa 

media audio visual dan buku 

ajar. 

√ 

 

3. Adanya variasi dalam pola 

interaksi seperti klasikal, 

kelompok maupun 

perseorang- 

an 

√ 

4. Adanya variasi dalam 

kegiatan seperti 

mendengarkan informasi, 

menelaah materi dan 

memberikan latihan pada 

siswa 

 

8. Membimbing diskusi 

kelompok siswa 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Memotivasi siswa untuk 

bekerjasama dengan 

kelompoknya  

√ 

   √ 

 

 

 

4 2. Memberi bantuan pada siswa 

yang kurang paham 
√ 

3. Mendorong siswa 

mengutarakan pendapat 
√ 

4. Selalu menciptakan kondisi 

diskusi yang optimal 
√ 

9. Melakukan 

pengelolaan kelas 

(keterampilan 

mengelola kelas)  

1. Menunjukkan sikap tanggap 

terhadap kondisi kelas yang 

kurang kondusif   

√ 

   √ 

 

 

 

 

4 
2. Membagi perhatian ke 

seluruh siswa 
√ 

3. Memberi teguran siswa yang 

kurang perhatian 
√ 

4. Modifikasi (mengubah) 

tingkah laku siswa yang 

kurang perhatian 

 

√ 

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

1. Penguatan verbal 

(mengucapkan kata-kata 

positif: bagus, pintar, hebat 

dsb.)  

√ 

  √  

 

 

 

3 

2. Penguatan penguatan 

gestural (dengan gerakan dan 

ekspresi tubuh: acungan 

jempol, dll) 

√ 
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No Indikator Deskriptor Tampak 
Nilai  

Jumlah 
1 2 3 4 

3. Penguatan dengan 

memberikan kegiatan 

menyenangkan 

 

4. Penguatan berupa tanda atau 

benda (bintang,dan hadiah) 
√ 

11. Menutup Pelajaran 

(keterampilan 

menutup pelajaran) 

1. Menyimpulkan pelajaran √ 

   √ 

 

 

 

4 

2. Melaksanakan evaluasi √ 

3. Memberikan tindak lanjut √ 

4. Memimpin doa penutup 

pelajaran 
√ 

Jumlah Skor  42 

 

 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Keterampilan Guru Kriteria Ketuntasan 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat Baik Tuntas 

27,5 ≤ skor < 37 Baik Tuntas 

17 ≤ skor < 27,5 Cukup Tidak tuntas 

11 ≤ skor < 17 Kurang Tidak tuntas 

(Poerwanti, 2008:6.9) 

 

 

 

 

Semarang, 24 Maret 2014 

 Observer, 

 

Siti Surawati, S.Pd. 

NIP 19570803 197701 2 004 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS III 

 

No Nama 
Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Agistria  A 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 40 Sangat Baik 

2 Angger Dion 4 3 4 4 4 3 1 1 3 4 3 34 Baik 

3 Bagus A. 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 41 Sangat  

4 Bela Ayu S. 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 37 Sangat Baik 

5 Deva Rizky A 4 3 4 4 3 4 1 3 2 4 3 35 Baik 

6 Dini S. 4 4 3 4 4 3 1 2 2 4 4 35 Baik 

7 Dita Ayu A. 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 38 Sangat Baik 

8 Dhea Anindita 4 4 4 3 3 4 1 3 2 4 4 36 Baik 

9 Evilia Puspitasari 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 38 Baik 

10 Febri Maulida 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 35 Baik 

11 Irfan Wardhana 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 34 Baik 

12 Muhammad AR 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 40 Sangat Baik 

13 Muhammad Iqro 3 4 3 4 4 4 1 2 3 4 3 35 Baik 

14 Nisfy Ardiya Suci 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 40 Sangat Baik 

15 Oktavina Tri H. 4 4 4 4 3 3 1 1 4 3 4 35 Baik 

16 Salma Ayuning T. 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 39 Sangat Baik 

17 Thalita Rifda S. 4 4 3 4 3 4 1 3 3 4 4 36 Baik 

18 Vita Anjani Putri 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 40 Sangat Baik 

19 Kanesya Yolla A. 4 4 3 4 4 3 2 1 4 3 4 36 Baik 

20 Hafi Diana 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 34 Baik 

21 Raditya Surya P. 4 4 4 3 4 3 1 2 3 4 4 36 Baik 
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No Nama 
Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 Afni Nur Afifah 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 37 Sangat Baik 

23 Adam Surya P. 3 4 3 3 4 4 2 1 3 4 4 36 Baik 

24 Naufal Ghozal P. 4 3 4 4 3 4 1 3 3 4 4 37 Sangat Baik 

25 Saskill Saqib 4 4 4 3 4 3 1 2 3 4 4 35 Baik 

Jumlah 95 94 92 88 90 89 45 60 78 93 94 923 
 

Rata-rata 3,8 3,76 3,68 3,52 3,6 
3,5

6 
1,8 2,4 3,12 3,72 

3,26 
36,92 

 

Jumlah Rata-rata  36,92 Baik 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA PADA SIKLUS III 

   

No Nama 

Skor Tiap Indikator 

Karakter Siswa 
Jumlah Kriteria 

1 2 3 4 
  

1 Agistria  A 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

2 Angger Dion  3 3 3 3 12 Baik 

3 Bagus A. 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

4 Bela Ayu Saputri 4 4 3 3 14 Sangat Baik 

5 Deva Rizky Adi 4 4 3 3 14 Sangat Baik 

6 Dini S. 4 3 4 3 14 Sangat Baik 

7 Dita Ayu Aprilia 3 3 4 3 13 Baik 

8 Dhea Anindita D. 4 3 3 3 13 Baik 

9 Evilia Puspitasari 3 4 3 3 13 Baik 

10 Febri Maulida I. 4 3 3 3 13 Baik 

11 Irfan Wardhana S 4 4 3 4 15 Sangat Baik 

12 Muchammad A.R 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

13 Muhammad Iqro 4 3 3 3 13 Baik 

14 Nisfy Ardiya Suci 4 4 4 4 16 Sangat Baik 

15 Oktavina Tri H. 4 4 3 3 14 Sangat Baik 

16 Salma Ayuning T. 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

17 Thalita Rifda S. 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

18 Vita Anjani Putri 4 4 3 3 14 Sangat Baik 

19 Kanesya Yolla A. 4 4 3 3 14 Sangat Baik 

20 Hafi Diana 3 3 3 3 12 Baik 

21 Raditya Surya P. 4 3 4 3 14 Sangat Baik 

22 Afni Nur Afifah 3 4 4 3 14 Sangat Baik 

23 Adam Surya P. 4 4 3 3 14 Sangat Baik 

24 Naufal Ghozal P. 4 3 4 3 14 Sangat Baik 

25 Saskill Saqib 4 4 4 3 15 Sangat Baik 

Jumlah 95 91 87 78 351 
 

Rata-rata 3,8 3,64 3,48 3,12 14,04 
 

Jumlah Rata-rata 14,04 Sangat Baik 

 

 

 

 

 



360 
 

 
 

Hasil Penilaian Psikomotor Siswa Siklus III 

 

No. Nama Kelompok Aspek yang dinilai Jumlah Nilai Kategori 

1 2 3 4 

1. Kelompok Delman 2 3 3 3 11 92 Sangat Baik 

2. Kelompok Mobil 3 3 3 3 12 100 Sangat Baik 

3. Kelompok Kapal Laut 3 3 2 3 11 92 Sangat Baik 

4. Kelompok Pesawat 

Terbang 

3 2 3 3 11 92 Sangat Baik 

5. Kelompok Bus 2 2 3 2 9 75 Baik 

Jumlah skor 13 13 14 14 56   

Rata-rata 2,6 2,6 2,8 2,8 11,2 90 Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

HASIL BELAJAR SISWA 
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HASIL BELAJAR SIKLUS I, II, III 

SISWA KELAS IV SDN SALAMAN MLOYO SEMARANG 

 

No Nama 
Hasil Belajar Siklus 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Agistria Ardhaniswari 88 88 100 

2. Angger Dion dwiono 56 52 56 

3 Bagus Aldiansyah 92 92 100 

4 Bela Ayu Saputri 52 96 92 

5 Deva Rizky Adi Saputra 80 80 76 

6 Dini Setyaningrum 56 68 88 

7 Dita Ayu Aprilia 72 76 88 

8 Dhea Anindita Danis 68 80 88 

9 Evilia Puspitasari 52 52 56 

10 Febri Maulida Isnaini 56 56 76 

11. Irfan Wardhana Setiawan 56 80 76 

12. Muchammad A.Rizky 80 88 92 

13. Muhammad Iqro 76 56 80 

14. Nisfy Ardiya Suci 92 88 100 

15. Oktavina Tri Herawati 76 72 88 

16 Salma Ayuning Triana 56 84 96 

17. Thalita Rifda Savera 80 88 96 

18. Vita Anjani Putri 80 72 96 

19. Kanesya Yolla Adata 60 84 80 

20. Hafi Diana 44 56 56 

21. Raditya Surya Prayoga 56 76 84 

22. Afni Nur Afifah 56 72 88 

23. Adam Surya Pramana 56 68 88 

24. Naufal Ghozal Putra  72 56 84 

25. Saskila Saqib 48 56 76 

Nilai Terendah 44 52 56 

Nilai Tertinggi 92 96 100 

Jumlah 1660 1836 2892 

Rata – rata 66,4 73,44 80,64 
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LAMPIRAN 6 

CATATAN LAPANGAN, WAWANCARA DAN 

ANGKET RESPON SISWA 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

 

Kelas/Semester :  IV/2 

Hari, Tanggal  :  Senin, 17 Maret 2014 

Materi   :  Perkembangan Teknologi Produksi  

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan 

 

Sebelum memulai pelajaran, guru mempersiapkan laptop dan 

proyektor yang akan digunakan untuk menunjang 

pembelajaran. Guru mengawali pembelajaran dengan salam 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berdoa yang dipimpin 

ketua kelas dan dilanjutkan dengan melakukan presensi 

kehadiran siswa di kelas. Setelah itu, guru meminta siswa 

untuk mempersiapkan peralatan belajar mereka. 

Kegiatan Awal 

 

Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan 

memberi pertanyaan pada siswa, ”siapakah yang pernah 

bermain di sawah? pernahkah kalian melihat petani sedang 

menggarap sawahnya? menggunakan apa petani saat 

menggarap tanahnya?”. Sebagian besar siswa menjawab dengan 

berbagai macam jawaban. Kemudian guru menjelaskan pokok 

materi yang akan dibahas, yaitu perkembangan teknologi 

produksi. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang pengertian 

produksi. Kemudian guru menampilkan gambar dan video 

tentang materi pembelajaran, namun video yang ditayangkan 

tidak ada suaranya karena kesalahan teknis. Selanjutnya guru 

dan siswa bertanya jawab tentang materi yang disampaikan 

 

 

Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Guru membagikan 

nomor kepala pada tiap kelompok. Guru membagikan lembar 

kerja siswa pada tiap kelompok dan lembar jawab berupa 

kertas buffalo, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berdiskusi. Guru membimbing diskusi kelompok dengan 

berkeliling ke tiap-tiap kelompok. Pada tahap presentasi, mula-

mula guru menunjuk salah satu nomor dalam suatu kelompok 
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Konfirmasi 

 

untuk menjawab, guru menunjuk siswa yang mendapat nomor 

lain dalam kelompok lain untuk menanggapi jawabannya. 

Proses ini dilakukan sampai semua pertanyaan dalam LKS 

selesai dijawab. Namun banyak siswa yang tidak 

memperhatikan apa yang di presentasikan oleh temanya 

didepan kelas. 

 

Siswa dan guru membahas bersama hasil diskusi dan 

meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian hasil 

diskusi yang telah didiskusikan bersama kelompoknya di 

pasang di papan kreatifitas. Setelah  itu siswa yang kurang 

paham tentang materi yang telah disampaikan dipersilahkan 

untuk bertanya. Namun tidak ada siswa yang bertanya. 

Kemudian guru melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi 

yang telak dilakukan. Kelompok yang aktif dan memiliki poin 

tertinggi mendapatkan penghargaan berupa stiker semangat  

dan diikuti tepuk tangan oleh teman-teman yang lain. 

Kegiatan Akhir 

 

Pada kegiatan akhir, guru meminta siswa untuk kembali dan 

merapikan  tempat duduknya masing – masing. Setelah siswa 

duduk rapi, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilakukan. Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi 

yang diberikan guru. Sebelum guru mengakhiri pembelajaran, 

siswa tugas untuk mempelajari materi pada minggu berikutnya. 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam penutup. 

        

 

Semarang, 17  Maret 2014 

Observer, 

 

Shintia Septiana 

NIM 1401410058 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

Kelas/Semester :  IV/2 

Hari, Tanggal  :  Sabtu, 22 Maret 2014 

Materi   :  Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan 

 

Guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan 

sebelum memulai pebelajaran, seperti  laptop dan LCD untuk 

menjelaskan materi pembelajaran. Guru mengawali 

pembelajaran dengan salam kemudian meminta ketua kelas 

untuk memimpin teman-temannya berdoa, selesai berdoa guru 

mempresensi kehadiran siswa dan mengajak siswa untuk 

mengeluarkan alat tulis yang akan digunakan. 

Kegiatan Awal 

 

Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

dengan siswa“Jika kalian sedang kangen dengan keluarga yang 

jauh apa yang anak-anak lakukan untuk berhubungan dengan 

mereka anak-anak serentak menjawab berbagai macam 

jawaban. Setelah itu, guru mengaitkan apresepsi dengan materi 

pelajaran, yaitu akan mempelajari perkembangan teknologi 

komunikasi. Guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Guru melakukan tanya jawab pada siswa tentang teknologi 

komunikasi.. Selanjutnya, guru menampilkan slide powerpoint 

yang berisi gambar dan materi pembelajaran melalui 

LCD/proyektor. Sebagian besar siswa antusias mengamati dan 

mempelajari materi pembelajaran yang di tampilkan. Guru 

menjelaskan gambar yang ditampilkan sambil melakukan tanya 

jawab kepada siswa berkaitan dengan gambar yang sedang 

ditampilkan. Kemudian guru memutarkan video tentang 

perkembangan alat komunikasi yang digunakan masyarakat 

pada masa lampau sampai dengan sekarang dan melakukan 

tanya jawab dengan siswa. 

 

Siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara heterogen. Guru 

membagikan nomor kepala pada tiap kelompok. Guru 

membagikan lembar kerja siswa pada tiap kelompok dan 

lembar jawab berupa kertas buffalo. Kemudian guru 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi. Guru 



367 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

membimbing diskusi kelompok dengan berkeliling ke tiap-tiap 

kelompok. Pada tahap presentasi, mula-mula guru menunjuk 

salah satu nomor dalam suatu kelompok untuk 

menjawab,kemudian  guru menunjuk siswa yang mendapat 

nomor dalam kelompok lain untuk menanggapi jawabannya. 

Proses ini dilakukan sampai semua pertanyaan dalam LKS 

selesai dijawab. Sebagian siswa sudah banyak yang  

memperhatikan apa yang di presentasikan oleh temanya 

didepan kelas. 

 

Guru membahas bersama hasil diskusi dan meluruskan 

jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian hasil diskusi yang 

telah didiskusikan bersama kelompoknya di pasang di papan 

kreatifitas. Setelah  itu siswa yang kurang paham tentang 

materi yang telah disampaikan dipersilahkan untuk bertanya. 

Ada salah satu siswa belum paham tentang pengertian 

telegram, kemudian guru dan siswa bersama-sama membahas 

tentang pengertian telegram tersebut. Kemudian guru 

melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi yang telak 

dilakukan. Kelompok yang aktif dan memiliki poin tertinggi 

mendapatkan penghargaan berupa stiker semangat  dan diikuti 

tepuk tangan oleh teman-teman yang lain. 

 

Kegiatan Akhir 

 

Pada kegiatan akhir, guru meminta siswa untuk kembali dan 

merapikan  tempat duduknya masing – masing. Setelah siswa 

duduk rapi, guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan tentang apa yang dipelajari hari ini dan 

membimbing siswa untuk membuat ringkasan. Kemudian 

siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. Sebelum 

guru mengakhiri pembelajaran, siswa tugas untuk mempelajari 

mempelajari materi pada minggu berikutnya. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan salam penutup. 

Semarang, 22  Maret 2014 

Observer, 

 

Shintia Septiana 

NIM 1401410058 



368 
 

 
 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

Kelas/Semester :  IV/2 

Hari, Tanggal  :  Senin, 24 Maret 2014 

Materi   :  Perkembangan Teknologi Transportasi 

Tahap Deskripsi Proses Pembelajaran 

Pra Kegiatan 

 

Sebelum memulai pelajaran, guru mempersiapkan laptop, 

spreaker, dan proyektor yang akan digunakan untuk menunjang 

pembelajaran. Guru mengawali pembelajaran dengan salam 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berdoa yang dipimpin 

ketua kelas dan dilanjutkan dengan melakukan presensi 

kehadiran siswa di kelas. Setelah itu, guru meminta siswa 

untuk mempersiapkan peralatan belajar mereka dan bersiap 

memulai pelajaran. 

Kegiatan Awal 

 

Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dengan 

mengajak siswa untuk bernyanyi naik delman. Kemudian guru 

bertanya kepada siswa “lagu tadi menceritakan tentang apa 

anak-anak? siapakah yang pernah naik delman? delman 

termasuki kedalam alat apa?” anak-anak serentak menjawab 

berbagai macam jawaban. Kemudian guru memberitahu kepada 

siswa tentang materi yang akan  dipelajari siswa. Kemudian 

guru menjelaskan tujuan dari mempelajari materi tersebut bagi 

siswa. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Guru menanyakan kepada siswa tentang apa yang mereka 

ketahui tentang pengertiaan transportasi menurut pengetahuan 

awal siswa,. Selanjutnya, guru menampilkan slide PowerPoint 

yang berisi materi pembelajaran melalui LCD/proyektor. Guru 

menjelaskan gambar yang ditampilkan sambil melakukan tanya 

jawab kepada siswa berkaitan dengan gambar yang sedang 

ditampilkan. Kemudian guru memutarkan video dan 

melakukan tanya jawab kepada siswa. 

 

Pada tahap ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara 

heterogen. Guru membagikan nomor kepala pada tiap 

kelompok. Guru membagikan lembar kerja siswa pada tiap 

kelompok dan lembar jawab berupa kertas buffalo. Kemudian 

guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi. 

Guru membimbing diskusi kelompok dengan berkeliling ke 
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Konfirmasi 

 

tiap-tiap kelompok. Pada tahap presentasi, mula-mula guru 

menunjuk salah satu nomor dalam suatu kelompok untuk 

menjawab,kemudian  guru menunjuk siswa yang mendapat 

nomor dalam kelompok lain untuk menanggapi jawabannya. 

Proses ini dilakukan sampai semua pertanyaan dalam LKS 

selesai dijawab. Sebagian siswa sudah banyak yang  

memperhatikan apa yang di presentasikan oleh temanya 

didepan kelas. 

 

Pada tahap ini siswa dan guru membahas bersama hasil diskusi 

dan meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. Kemudian 

hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama kelompoknya di 

pasang di papan kreatifitas. Setelah  itu siswa yang kurang 

paham tentang materi yang telah disampaikan dipersilahkan 

untuk bertanya. Ada salah satu siswa yang bertanya tentang 

alat transportasi yang berada di darat dan di laut, kemudian 

guru bersama-sama membahas tentang pertanyaan yang 

diajukan oleh siswa sehingga siswa lebih paham. Kemudian 

guru melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi yang telak 

dilakukan. Kelompok yang aktif dan memiliki poin tertinggi 

mendapatkan penghargaan berupa stiker semangat  dan diikuti 

tepuk tangan oleh teman-teman yang lain. 

Kegiatan Akhir 

 

Pada kegiatan akhir, guru meminta siswa untuk kembali dan 

merapikan  tempat duduknya masing – masing. Kemudian guru 

membimbing siswa untuk membuat kesimpulan tentang apa 

yang dipelajari hari ini.. Kemudian siswa mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan guru. Sebelum guru mengakhiri 

pembelajaran, siswa diberi tugas untuk mempelajari materi 

pada minggu berikutnya. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam penutup. 

       Semarang, 24 Maret 2014 

Observer, 

 

Shintia Septiana 

NIM 1401410058 
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ANGKET RESPON SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER 

BERBANTUAN MICROSOFT POWER POINT 

SIKLUS ...... 

Nama siswa   : ...............................  

Nama SD       : SDN Salaman Mloyo Semarang 

Kelas/semester  : IV  

Hari/Tanggal   : ..............................  

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keterangan gambar!  

1. Apakah kamu senang dengan pembelajaran IPS yang baru saja dilakukan?  

a.      b.  

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran menggunakan POWER POINT?  

a.      b.  

3. Apakah kamu memahami materi yang disampaikan oleh guru?  

a.      b.  

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam pembelajaran?  

a.      b.  

5. Apakah kamu mau mengikuti pembelajaran seperti itu lagi?  

a.      b.  

Keterangan:  

= ya   = tidak 
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus I 

 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 Agistria  A √  √  √   √ √  

2 Angger Dion √   √  √ √   √ 

3 Bagus A. √  √   √  √  √ 

4 Bela Ayu S. √  √  √   √ √  

5 Deva Rizky A  √  √  √ √  √  

6 Dini S. √  √  √   √  √ 

7 Dita Ayu A. √  √  √   √ √  

8 Dhea Anindita √   √ √   √  √ 

9 Evilia Puspitasari  √ √   √ √  √  

10 Febri Maulida  √  √ √   √  √ 

11 Irfan Wardhana  √ √   √  √ √  

12 Muhammad AR √  √   √ √  √  

13 Muhammad Iqro √   √ √  √   √ 

14 Nisfy Ardiya Suci √  √  √   √ √  

15 Oktavina Tri H.  √ √   √ √  √  

16 Salma Ayuning T √  √  √   √ √  

17 Thalita Rifda S. √  √  √  √   √ 

18 Vita Anjani Putri √  √   √ √  √  

19 Kanesya Yolla A. √   √ √   √ √  

20 Hafi Diana  √ √  √   √  √ 

21 Raditya Surya P. √  √   √  √ √  

22 Afni Nur Afifah √   √ √  √  √  

23 Adam Surya P.  √ √  √   √ √  

24 Naufal Ghozal P. √  √   √ √   √ 

25 Saskill Saqib √   √ √   √ √  

Jumlah 18 7 17 8 15 10 10 15 16 9 

Rata-rata 72% 28% 68% 32% 60% 40% 40% 60% 64% 36% 

Jumlah Rata-rata Ya 60,8% 

Tidak 39,2% 

 

 

 



372 
 

 
 

Hasil Observasi Respon Siswa Siklus II 

 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 Agistria  A √  √  √   √ √  

2 Angger Dion √  √   √ √   √ 

3 Bagus A. √  √  √   √ √  

4 Bela Ayu S. √  √  √   √ √  

5 Deva Rizky A  √  √ √  √  √  

6 Dini S. √  √  √   √ √  

7 Dita Ayu A. √  √  √   √ √  

8 Dhea Anindita √  √  √   √  √ 

9 Evilia Puspitasari  √ √   √ √  √  

10 Febri Maulida √   √ √   √  √ 

11 Irfan Wardhana √  √   √  √ √  

12 Muhammad AR √  √  √   √ √  

13 Muhammad Iqro √   √ √  √  √  

14 Nisfy Ardiya Suci √  √  √   √ √  

15 Oktavina Tri H.  √ √   √ √  √  

16 Salma Ayuning T √  √  √   √ √  

17 Thalita Rifda S. √  √  √   √  √ 

18 Vita Anjani Putri √  √  √   √ √  

19 Kanesya Yolla A. √   √ √   √ √  

20 Hafi Diana  √ √  √   √  √ 

21 Raditya Surya P. √  √   √  √ √  

22 Afni Nur Afifah √  √  √  √  √  

23 Adam Surya P.  √ √  √   √ √  

24 Naufal Ghozal P. √  √  √  √   √ 

25 Saskill Saqib √  √  √   √ √  

Jumlah 20 5 21 4 20 5 7 18 19 6 

Rata-rata 80% 20% 84% 16% 80% 20% 28% 72% 76% 24% 

Jumlah Rata-rata Ya 69,6% 

Tidak 30,4% 
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus III 

 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 Agistria  A √  √  √   √ √  

2 Angger Dion √  √   √  √ √  

3 Bagus A. √  √  √   √ √  

4 Bela Ayu S. √  √  √   √ √  

5 Deva Rizky A √  √  √   √ √  

6 Dini S. √  √  √   √ √  

7 Dita Ayu A. √  √  √   √ √  

8 Dhea Anindita √  √  √   √ √  

9 Evilia Puspitasari  √ √   √ √  √  

10 Febri Maulida √  √  √   √ √  

11 Irfan Wardhana √  √  √   √ √  

12 Muhammad AR √  √  √   √ √  

13 Muhammad Iqro √   √ √  √  √  

14 Nisfy Ardiya Suci √  √  √   √ √  

15 Oktavina Tri H. √  √  √  √  √  

16 Salma Ayuning T √  √  √   √ √  

17 Thalita Rifda S. √  √  √   √ √  

18 Vita Anjani Putri √  √  √   √ √  

19 Kanesya Yolla A. √  √  √   √ √  

20 Hafi Diana  √ √  √   √ √  

21 Raditya Surya P. √  √  √   √ √  

22 Afni Nur Afifah √  √  √   √ √  

23 Adam Surya P.  √ √  √   √ √  

24 Naufal Ghozal P. √  √  √   √  √ 

25 Saskill Saqib √  √  √   √ √  

Jumlah 23 3 24 1 23 2 3 12 24 1 

Rata-rata 92% 8% 96% 4% 92% 8% 12% 88% 96% 4% 

Jumlah Rata-rata Ya 77,6% 

Tidak 22,4% 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU 

Nama SD   : SDN Salaman Mloyo Semarang 

Nama Guru (Kolaborator) : Siti Surawati, S.Pd. 

Kelas/ Semester  : IV/ II (Dua) 

Materi  : Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi 

dan Transportasi 

Hari/ Tanggal   : ............................ 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah pendapat Anda terhadap penerapan model number head 

together berbantuan microsoft powerpoint dalan pembelajaran IPS yang baru 

saja dilaksanakan? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

2. Apakah menurut Anda pembelajaran dengan menerapkan model model 

number head together berbantuan microsoft powerpoint cocok diterapkan 

pada pembelajaran IPS? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

3. Apakah menurut Anda model model number head together berbantuan 

microsoft powerpoint yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

4. Apakah menurut Anda model number head together berbantuan microsoft 

powerpoint yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS? 

Jawab: 

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

5. Sebutkan saran-saran menurut Anda agar pembelajaran IPS melalui model 

model number head together berbantuan microsoft powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan dapat lebih baik lagi! 

Jawab: 

.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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Hasil Wawancara Guru 

 

Nama SD   : SDN Salaman Mloyo Semarang 

Nama Guru (Kolaborator) : Siti Surawati, S.Pd. 

Kelas/ Semester  : IV/ II (Dua) 

Materi  : Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi 

dan Transportasi 

Hari, Tanggal   : Senin, 24 Maret 2014 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimanakah pendapat Anda 

terhadap penerapan model number 

head together berbantuan microsoft 

powerpoint dalan pembelajaran IPS 

yang baru saja dilaksanakan? 

Pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint yang telah 

dilaksanakan sudah baik. Siswa 

terlihat  antusias dan aktif dalam 

pembelajaran. Mereka terlihat 

senang menggunakan media 

powerpoint yang digunakan. 

2. Apakah menurut Anda 

pembelajaran dengan menerapkan 

model model number head together 

berbantuan microsoft powerpoint 

cocok diterapkan pada 

pembelajaran IPS? 

Pebelajaran dengan menerapkan 

model numbered head together 

berbantuan microsoft powerpoint 

cocok diterapkan pada pembelajaran 

IPS, mungkin bisa juga diterapkan di 

mata pelajaran lain. 

3. Apakah menurut Anda model 

model number head together 

berbantuan microsoft powerpoint 

yang baru saja dilaksanakan 

berhasil meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS? 

Ya, pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS. Hal tersebut dapat dilihat pada 
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aktivitas siswa dari siklus 1 sampai 

siklus 3 meningkat. 

4. Apakah menurut Anda model 

number head together berbantuan 

microsoft powerpoint yang baru 

saja dilaksanakan berhasil 

meningkatkan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS? 

Ya, pembelajaran IPS melalui model 

numbered head together berbantuan 

microsoft powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan berhasil meningkatkan 

keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS. Dari siklus 1 

sampai siklus 3, keterampilan guru 

semakin meningkat. 

5. Sebutkan saran-saran menurut 

Anda agar pembelajaran IPS 

melalui model model number head 

together berbantuan microsoft 

powerpoint yang baru saja 

dilaksanakan dapat lebih baik lagi 

Saran saya agar pembelajaran 

melalui model numbered head 

together berbantuan microsoft 

powerpoint dapat lebih baik lagi 

adalah agar powerpoint yang dibuat 

lebih menarik lagi, dan juga guru 

harus lebih menguasai materi yang 

akan diajarkan. 
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LAMPIRAN 7 

FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
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SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto 1. siswa dan guru memulai pembelajaran dengan berdoa 

foto 2. siswa memperhatikan penjelasan guru 
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foto 3. Guru membimbing siswa berdiskusi 

foto 4. Perwakilan kelompok memamparkan hasil diskusi 
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SIKLUS II 

 

 

foto 5. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

foto 6. Siswa mencatat materi yang penting 
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foto 7. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok 

foto 8. Siswa memajang hasil diskusi di papan kreativitas 
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SIKLUS III 

 

 

 

 

foto 9. Siswa memperhatiak video yang ditampilkan guru 

foto 10. Guru membimbing diskusi kelompok siswa 
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foto 11. Guru memberikan reward untuk kelompok yang aktif 

foto 12. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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HASIL DISKUSI KELOMPOK SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Diskusi Kelompok Siklus I 

Hasil Diskusi Kelompok Siklus II 

Hasil Diskusi Kelompok Siklus III 
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LAMPIRAN 7 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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