
PENERAPAN MODEL TERPADU PROBLEM BASED 

LEARNING DAN NUMBERED HEADS TOGETHER    

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK                 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS

PADA SISWA KELAS IV SDN SEKARAN 02 

SEMARANG

SKRIPSI

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Oleh

TEDI HARTONO

1401410028

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEDI HARTONO

NIM : 14014

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Judul Skripsi               : Penerapan Model Terpadu 

Numbered Heads Together

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas 

IV SDN Sekaran 02 Semarang. 

Menyatakan bahwa 

sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan 

kode etik ilmiah

                                                                                          

ii

PERNYATAAN

ang bertanda tangan di bawah ini:

TEDI HARTONO

: 1401410028

: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

: Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Judul Skripsi               : Penerapan Model Terpadu Problem Based Learning

Numbered Heads Together dengan Media Audio Visual untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas 

IV SDN Sekaran 02 Semarang. 

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan 

           Semarang, Mei 201

                                                                                          

Tedi Hartono

                                    NIM. 1401410028

Problem Based Learning dan     

dengan Media Audio Visual untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas 

benar hasil karya 

sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan 

2014



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Tedi Hartono, NIM 1401410028, berjudul

“Penerapan model terpadu 

dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang

ke Sidang Panitia Ujian 

Ilmu Pendidikan Universitas 

hari : 

tanggal : 

                                              

                                            

           

Dra. Hartati, M.Pd

NIP. 19551005180122001

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

atas nama Tedi Hartono, NIM 1401410028, berjudul

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajuk

jian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

niversitas Negeri Semarang pada:

Kamis

8 Mei 2014

Semarang  8 Mei

                                              

                                            Mengetahui,

                            Dosen Pembimbing

Dra. Hartati, M.Pd     Drs. Sukarjo, S.Pd,

NIP. 19551005180122001     NIP.195612011987031001

atas nama Tedi Hartono, NIM 1401410028, berjudul                    

Numbered Heads Together

dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

h pembimbing untuk diajukan 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Mei 2014

Dosen Pembimbing

Drs. Sukarjo, S.Pd, M.Pd.

195612011987031001



PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi atas nama Tedi Hartono NIM 1401410028 

Model Terpadu Problem Based Learning 

Media Audio Visual U

Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang

Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Negeri Semarang pada

hari :   

tanggal :   

Ketua

         Penguji II

Masitah, S.Pd., M.Pd
NIP. 19520610. 198003. 2. 001

iv

PENGESAHAN KELULUSAN

atas nama Tedi Hartono NIM 1401410028 yang berjudul

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa 

Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang”, telah dipertahankan di hadapan Sidang 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

niversitas Negeri Semarang pada:

   Kamis

   8 Mei 2014

Panitia Ujian Skripsi:

  Sekretaris

        Drs. Moch Ich

      NIP. 19500612. 198403. 1. 001
Penguji Utama

Penguji III

Drs. Sukarjo, S.Pd. M.Pd
19520610. 198003. 2. 001 NIP. 19561201. 198703. 1. 001

yang berjudul “Penerapan 

Numbered Heads Together dengan 

ntuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa 

Sidang Panitia 

Fakultas Ilmu Pendidikan 

Drs. Moch Ichsan, M.Pd

19500612. 198403. 1. 001

Drs. Sukarjo, S.Pd. M.Pd
19561201. 198703. 1. 001



v

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Anak-anak harus diajarkan bagaimana cara berpikir, bukan apa yang harus dipikir 

(Margaret Mead).

Kecerdasan dan karakter adalah tujuan sejati pendidikan (Martin Luther King Jr).

Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik untuk hari tua (Aristoteles).

PERSEMBAHAN

Skipsi ini saya persembahkan kepada: 

Bapakku Harminto dan Ibuku Kasminah tercinta yang telah 

memberikan semangat dan mendoakanku  tanpa mengenal waktu.



vi

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan 

karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan 

model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan 

media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa       

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang”.

Selesainya skripsi ini, tentu tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai 

pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberikan kesempatan studi.

2. Drs. Hardjono, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan 

persetujuan pengesahan skripsi ini.

3. Dra. Hartati, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 

Negeri Semarang yang telah membantu memperlancar jalannya penelitian.

4. Drs. Sukarjo, S.Pd., M.Pd., Dosen pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

5. Dr. Ali Sunarso, M.Pd Penguji Utama yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk memaparkan hasil karya ini.

6. Masitah, S.Pd., M.Pd Dosen penguji II yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk memaparkan hasil karya ini.

7. Sulastri, S.Pd, Kepala Sekolah SD Negeri Sekaran 02 Semarang yang telah 

memberikan ijin penelitian.

8. Nurdini, S.Pd, guru kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang yang telah membantu 

peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

9. Seluruh guru dan karyawan serta siswa SD Negeri Sekaran 02 Semarang atas 

segala bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian.



vii

10. Teman-teman kost tercinta (Budi, Ardi, Damar, Isna, Mirza) yang selalu 

memberikan doa dan motivasi.

11. Kuspriyanto dan Supriyadi kakakku yang telah memberikan dukungan dan 

semangat.

12. Galuh Windyasmara Brillyanti yang selalu memberikan semangat setiap saat.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapat berkat dan karunia 

yang berlimpah dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak.

Semarang,      Mei 2014

             Penulis



viii

ABSTRAK

Hartono, Tedi. 2014. Penerapan Model Terpadu Problem Based Learning dan 
Numbered Heads Together dengan Media Audio Visual untuk meningkatkan 
Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Drs. Sukarjo, S.Pd. M.Pd.

Pembelajaran IPS di SD membekali siswa dengan pengetahuan, nilai dan 
sikap serta keterampilan dalam kehidupan siswa di masyarakat, bangsa dan negara. 
Berdasarkan observasi peneliti pada semester ganjil tahun ajaran 2013/2014, 
menunjukan bahwa pembelajaran IPS masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh 
guru terlalu dominan menggunakan ceramah, keterampilan mengajar guru belum 
optimal, siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran. Hal tersebut berdampak pada 
hasil belajar yang kurang optimal 20 dari 29 siswa belum mencapai KKM. Rumusan 
masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan model terpadu Problem Based 
Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 
Semarang?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS.

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri         
dari 3 siklus dengan masing-masing 1 pertemuan. Penelitian dilakukan di                     
SDN Sekaran 02 Semarang. Subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas IV 
tahun pelajaran 2013/2014. Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Teknik pengambilan data meliputi teknik tes 
dan non tes. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru siklus I diperoleh    
skor 24 kriteria baik, siklus II diperoleh skor 29 kriteria baik, siklus III skor 38
kriteria sangat baik. Rata-rata skor aktivitas siswa siklus I 20,77 kriteria baik,      
siklus II 24,55 kriteria baik, siklus III skor 29,59 dengan kriteria sangat baik. 
Sedangkan rata-rata hasil belajar kognitif siklus I sebesar 65,19                     
ketuntasan klasikal 65,38%, siklus II sebesar 68,79 ketuntasan klasikal 79,31%, 
siklus III sebesar 74,26 ketuntasan klasikal 88,89%. Presentase hasil belajar afektif 
siklus I 72,76%. Siklus II 91,04%, siklus III 94,96%. Presentase hasil blajar 
psikomotor siklus I 51,5%, siklus II 67,14%, siklus III 84,88%.

Simpulan hasil penelitian yakni penerapan model terpadu Problem Based 
Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran. Peneliti mengharapkan perpaduan model 
Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual 
dapat diterapkan pada setiap mata pelajaran.

Kata Kunci: Kualitas pembelajaran IPS, Media audio visual, Model PBL dan NHT.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-

sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses 

pembangunan bangsa dan negara. Hubungan proses pendidikan dengan terciptanya 

sumber daya manusia merupakan suatu hubungan logis yang tidak dapat dipisahkan. 

Pendidikan di Indonesia mempunyai tujuan menyeluruh dan komplek sebagaimana 

tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yakni Pendidikan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

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

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara 

menyeluruh untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras 

dan budaya. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang 

layak. 

Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional dengan cara pengembangan kurikulum, pembangunan dan 

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan bagi guru dan tenaga 
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kependidikan lainnya, pengadaan bahan materi ajar yang berkualitas, serta pembinaan 

pengelolaan sekolah. Diperkuat lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19         

Tahun 2005 bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

Guru memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana pendidikan untuk 

menciptakan proses pembelajaran dengan prinsip tersebut. Acuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya yaitu berupa Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang 

standar isi yang berisi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan 

dalam kriteria kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 

pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa pada jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu. Pembelajaran IPS SD merupakan bahan yang dikaji lebih 

lanjut. Pembelajaran IPS disusun secara sistematis, komperhensif, dan terpadu dalam 

proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan kehidupan di masyarakat.                 

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

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

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

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

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

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta 
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warga dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS bertujuan untuk mengenalkan 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 

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

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen 

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

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang 

majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (Standar isi 2006). 

Pendidikan IPS pada dasarnya bertujuan membekali siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya. 

Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan model, 

metode, dan strategi pembelajaran senantiasa terus ditingkatkan agar pola 

pembelajaran IPS dapat mewujudkan tujuan tersebut. Rancangan pembelajaran guru 

hendaknya melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran serta diarahkan dan 

difokuskan sesuai dengan kondisi dan perkembangan potensi siswa agar 

pembelajaran yang dilakukan benar-benar berguna dan bermanfaat bagi siswa 

(Solihatin 2008:15).

Namun pada kenyataannya pembelajaran IPS di kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang terjadi hal yang berbeda. Berdasarkan hasil refleksi terhadap pembelajaran 

IPS pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang menunjukan bahwa guru 

merupakan faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya pembelajaran IPS 

tersebut. Guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan 

keadaan siswa. Guru terlalu dominan menggunakan ceramah dalam menjelaskan 
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materi pelajaran. Guru belum menarik perhatian dan memberikan motivasi belajar 

kepada siswa. Pembelajaran yang terpusat pada guru menjadikan siswa pasif dan 

hanya berperan sebagai pendengar tanpa berani bertanya maupun mengeluarkan 

pendapat, hal tersebut juga menyebabkan belum tercitanya rasa kerjasama dan 

tanggung jawab pada diri siswa. Guru belum memanfaatkan media audio visual 

dalam pembelajaran sehingga materi yang disampaikan belum konkret. Pemanfaatan 

media menjadi hal yang sangat penting untuk mengkonkretkan materi pelajaran 

karena pola pikir anak SD masih berada pada tahap operasional konkret.

Permasalahan tersebut ditunjukan dengan nilai hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS masih belum optimal. Berdasarkan analisis nilai ulangan harian 

semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014 pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang sebagian besar siswa memiliki nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 63. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 87 (2 siswa) dan nilai 

terendah 22 (1 siswa). Siswa yang mencapai nilai di atas KKM hanya 10 siswa, 

sedangkan nilai siswa di bawah KKM mencapai 19 siswa. Hasil belajar tersebut 

hanya mencakup pada ranah kognitif saja, guru belum melakukan penilaian pada 

ranah afektif dan psikomotor. Penilaian hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

dikembangkan melalui tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal tersebut 

menunjukan belum optimalnya pembelajaran IPS yang terjadi di kelas IV SDN 

Sekaran 02 sehingga diperlukan tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS. 
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Hal ini juga didukung oleh temuan Depdiknas (2007) bahwa masih terdapat 

permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan standar isi IPS. Permasalahan 

umum yang terjadi dalam pembelajaran IPS diantaranya guru masih berorientasi pada 

buku teks tidak mengacu pada dokumen kurikulum, pembelajaran yang cenderung

hafalan yang berakibat pada pembelajaran yang lebih menekankan pada verbalisme. 

Guru masih menganggap siswa sebagai objek bukan sebagai subjek dalam 

pembelajaran, sehingga guru dalam proses pembelajaran masih mendominasi 

aktivitas belajar. Model pembelajaran yang digunakan masih konvensional, 

pembelajaran yang berlangsung cenderung tidak melibatkan pengembangan 

pengetahuan siswa, pembelajaran bersifat hafalan semata sehingga kurang bergairah 

dalam belajar dan dalam proses pembelajaran proses interaksi searah hanya dari guru 

ke siswa. Sarana pembelajaran untuk mencapai tujuan IPS masih sangat minim.

Indikator kualitas pembelajaran bergantung pada perilaku guru, perilaku dan 

dampak belajar siswa, materi pembelajaran, media dan iklim pembelajaran 

(Depdiknas 2004). Tercapainya indikator tersebut akan menentukan terwujudnya 

pembelajaran yang berkualitas. Indikator yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Kualitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran akan berpengaruh terhadap aktivitas siswa, selanjutnya 

aktivitas siswa akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar pada 

pelajaran IPS di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang maka guru harus segera 

melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Berdasarkan 
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diskusi dengan kolaborator untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, 

peneliti bersama kolaborator menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

dan meningkatkan keterampilan guru yaitu dengan menerapkan Model Terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan Media Audio 

Visual.

Bern dan Erickson mengemukakan Problem Based Learning (PBL) 

merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah 

dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin 

ilmu. Strategi ini meliputi mengumpulkan dan menyatukan informasi dan 

mempresentasikan penemuan (Komalasari 2013:59). Problem Based Learning

sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep 

yang esensial dari materi pelajaran. 

Numbered Head Together (NHT) termasuk pembelajaran kooperatif. Kegiatan 

pembelajarannya bercirikan siswa belajar dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. Kegiatan berkelompok dapat melatih 

keterampilan-keterampilan khusus agar siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam 

kelompoknya. Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered 

Heads Together akan melatih siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam 

kelompok untuk mengkonstruksi konsep berdasarkan suatu permasalahan nyata di 
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lingkungan sekitar. Pembelajaran akan lebih berhasil jika didukung dengan media. 

Pemanfaatan media akan membuat pembelajaran menarik dan bermakna bagi siswa.

Media merupakan sarana untuk menyalurkan pesan yang disampaikan guru 

kepada siswa. Pemanfaatan media dalam pembelajaran khususnya pembelajaran IPS 

sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan materi pada pelajaran IPS berkaitan 

dengan dunia nyata. Salah satu karakteristik anak usia SD yang masih dalam tahap 

operasional konkret mengharuskan guru menggunakan media sebagai langkah 

mengkonkretkan materi pelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan untuk 

mengkonkretkan materi adalah media Audio Visual. 

Penelitian yang memperkuat penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Saputra (2011) dengan judul “Penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV B 

di SDN Bareng 1 Kecamatan Klojen kota Malang”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penggunaan model Problem Based Learning dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di kelas IV SDN Bareng 1 Kecamatan Klojen kota Malang. 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa rata-rata hasil belajar kognitif 

siswa pada siklus I adalah 66,32 dan hanya 20 siswa saja yang tuntas belajar dengan 

mencapai angka 70 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan, sedangkan 14 siswa 

yang lain belum tuntas belajar (belum berhasil). Ketuntasan klasikal yang diperoleh 

dari siklus I ini sebesar 59% saja. Rata-rata kelas pada siklus II adalah 74,71 dan 27 

siswa yang tuntas belajar sedangkan 7 siswa yang lainnya belum tuntas belajar. 

Ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus II adalah sebesar 79%. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nilasari (2013) dengan judul “Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas 

V Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh pada 

siklus I sebesar 57,50 (40%), siklus II sebesar 69,10 (60%), dan siklus III sebesar 

82,60 (95%). Selain itu, dari hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas guru, aktivitas siswa, afektif siswa, dan psikomotor siswa. Dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran.

Hasil penelitian yang dilakukan Prihatini (2012) dengan judul “peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS melalui  Problem Based Learning dengan media audio 

visual pada siswa kelas IV SDN Karanganyar 01 Semarang”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa penerapan PBL dengan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Pada siklus I prosentase mencapai 59,4%, siklus II meningkat 

menjadi 72,9% dan siklus III presentase 84,38%. Aktivitas siswa mengalami 

peningkatan dari 62,08% pada siklus I menjadi 75,5% pada siklus II dan siklus III 

83,3%. Presentase kelulusan juga mengalami peningkatan siklus I 59,09%, siklus II 

70,45% dan siklus III 81,8%.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti mengkaji penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model terpadu Problem Based Learning dan

Numbered Heads Together dengan Media Audio Visual untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang ”.
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1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

1.2.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimanakah Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual dapat Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang?.

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

a. Bagaimanakah penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered 

Heads Together dengan media Audio Visual dapat meningkatkan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang?.

b. Bagaimanakah penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered 

Heads Together dengan media Audio Visual dapat meningkatkan aktivitas siswa 

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam pembelajaran IPS?.

c. Bagaimanakah penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered 

Heads Together dengan media  Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang pada pembelajaran IPS ?

1.2.2. Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, peneliti melaksanakan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model terpadu Problem Based 

Learning dan Numbered Heads together dengan media  Audio Visual. 
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Langkah-langkah Problem Based Learning  sebagai berikut:

a. Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada peserta didik. 

Menyampaikan tujuan pembelajaran, mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik 

penting dan memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi 

masalah.

b. Mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Membantu peserta didik 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar terkait dengan

permasalahannya.

c. Membantu investigasi mandiri dan kelompok. Mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan solusi.

d. Mengembangkan dan mempresentasikan ertefak dan exhibit. Membantu peserta 

didik dalam merencanakan dan menyiapkan artefak-artefak yang tepat seperti 

laporan, rekaman video, dan model-model serta membantu mereka untuk 

menyampaikannya kepada orang lain.

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Membantu peserta 

didik melakukan refleksi terhadap investigasinya dan proses-proses yang mereka 

gunakan (Suprijono 2009:74).

Langkah-langkah pembelajaran model Numbered Heads Together sebagai 

berikut:

a. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat

nomor.
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b. Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk mengerjakannya.

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya.

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka.

e. Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor 

lain.

f. Kesimpulan (Hamdani 2010:90).

Langkah-langkah penggunaan media Audio Visual : 

a. Menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan seperti laptop, LCD, dan Speaker.

b. Menyampaikan tujuan  pembelajaran.

c. Menyampaikan materi dengan media Audio Visual.

d. Mengajukan pertanyaan mengenai materi.

e. Membuat simpulan (Aritma 2009).

Langkah-langkah penerapan model terpadu  Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual sebagai berikut:

a. Menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan, seperti laptop, LCD, speaker dan 

nomor kepala NHT.

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa  untuk terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran.
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c. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar terkait 

dengan masalah yang ditayangkan melalui media audio visual dalam  kelompok 

belajar yang terdiri dari 4-6 siswa serta memberikan nomor kepada setiap siswa.

d. Guru membantu investigasi kelompok dengan memberikan pertanyaan mengenai 

materi. 

e. Guru membantu siswa membuat laporan.

f. Siswa yang nomornya dipanggil mempresentasikan hasil diskusi.

g. Guru memberi kesempatan siswa lain menanggapi, kemudian menunjuk nomor 

lain.

h. Guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap investigasi dan proses-proses 

yang mereka gunakan.

i. Membuat simpulan.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu Problem Based Learning dan

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual pada siswa kelas IV SDN 

Sekaran 02 Semarang.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

a. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan model terpadu Problem Based 

Learning dan Numbered Heads Together dengan media Audio Visual untuk 
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meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV 

SDN Sekaran 02 Semarang.

b. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan model terpadu Problem Based 

Learning dan Numbered Heads Together dengan media Audio Visual untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV       

SDN Sekaran 02 Semarang.

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan penerapan 

model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan 

media Audio Visual pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

untuk kegiatan–kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran 

IPS .

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.2.1. Guru

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media Audio Visual dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

guru tentang model pembelajaran yang inovatif, meningkatkan keterampilan guru 
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dalam mengajar, dan mampu melaksanakan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan.

1.4.2.2. Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada pelajaran IPS dan memberikan pengalaman siswa tentang penerapan 

model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan 

media Audio Visual.

1.4.2.3. Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memotivasi guru di SDN 

Sekaran 02 Semarang agar terbiasa menerapkan model pembelajaran inovatif dalam 

kegiatan pembelajaran sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga 

mutu sekolah dapat ditingkatkan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. KAJIAN TEORI

2.1.1. Hakikat Belajar 

Belajar merupakan ciri khas manusia sehingga manusia dapat dibedakan 

dengan makhluk yang lain. Sunaryo mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu 

kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah 

laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan     

(Komalasari 2013:2). Gagne menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, 

dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan                         

(Rifa’i dan Catharina 2009:82).

Purwanto mengemukakan belajar adalah setiap perubahan yang relatif 

menetap dalam tingkah laku, yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 

pengalaman (Poerwati dan Sofan 2013:58). Senada dengan hal tersebut menurut 

Djamarah dan Aswan (2010:10) belajar adalah proses perubahan perilaku berkat 

pengalaman dan latihan. Perilaku yang berubah meliputi pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah 
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laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya (Slameto 2003:2).

Berdasarkan definisi hakikat belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan perilaku 

yang relatif tetap dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perubahan 

perilaku tersebut diperoleh dari hasil pengalamannya dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan tidak berasal dari 

proses pertumbuhan.

2.1.1.1. Teori Belajar

Kegiatan belajar tidak lepas dari teori-teori belajar yang mendasari. Terdapat 

banyak Teori-teori belajar diantaranya behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, 

dan humanisme. Teori belajar yang mendasari penelitian ini adalah teori belajar 

kognitivisme dan konstruktivisme.

a. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme memandang belajar 

merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang 

bersifat behavioral tampak lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar 

(Suprijono 2009:22). Menurut piaget terdapat empat tahapan cara berpikir sesuai 

dengan tingkat usianya. Tahap sensorimotor (dari lahir-2 tahun), tahap pra 

operasional (2-7 tahun), operasional konkret (7-11 tahun), dan tahap operasional 

formal (11-15 tahun).

b. Teori belajar konstruktivisme. Menurut teori belajar konstruktivisme pendidik 

tidak dapat memberikan pengetahuan kepada peserta didik                                
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(Rifa’i dan Catharina 2009:128). Siswa harus mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri. Inti dari teori konstruktivisme adalah belajar merupakan proses dan 

transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. 

Penelitian ini menggunakan teori kognitivisme dan teori konstruktivisme 

sebagai landasan. Belajar lebih ditekankan pada proses menkonstruksi pengetahuan 

siswa dengan permasalahan nyata yang terdapat di lingkungan sekitar siswa. Selain 

itu belajar pada usia sekolah dasar (7-11 tahun) termasuk pada operasional konkret

yang menuntut siswa berpikir secara logis berdasarkan contoh nyata.

2.1.2.  Hakikat Pembelajaran

Menurut surya pembelajaran adalah suatu proses dimana yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya

(Majid 2013:4). Senada dengan hal tersebut Hamilton dan Elizabeth mendefinisikan 

pembelajaran merupakan perubahan dalam pengetahuan atau perilaku, perubahan 

yang ditimbulkan oleh pembelajaran relatif permanen, dan pembelajaran timbul dari 

pengalaman sebelumnya (Iru 2012:3). 

Hamalik mengartikan pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang 

saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran (Majid 2013:4). 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan 

subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan 
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dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Komalasari 2013: 3).

Salah satu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan saintifik setelah 

siswa berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dari sekitarnya 

(Hamdani 2010:23). Pada dasarnya semua siswa memiliki pengetahuan awal sebelum 

pembelajaran. Dari pengetahuan ini siswa memperoleh gambaran tentang 

pembelajaran yang akan berlangsung. Pembelajaran seperti ini akan lebih bermakna 

bagi siswa karena siswa telah memiliki informasi dasar yang diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

suatu usaha yang dilakukan pendidik untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif 

untuk melibatkan siswa berinteraksi dengan lingkungan belajarnya agar memperoleh 

perubahan perilaku yang bersifat permanen dan mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien.

2.1.2.1. Komponen-komponen Pembelajaran

Sebagai suatu sistem pembelajaran terdiri dari komponen-komponen yang 

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Menurut Djamarah dan Aswan 

(2010:41) komponen-komponen pembelajaran meliputi :

a. Tujuan, yaitu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembelajaran. Tujuan 

disesuaikan dengan materi yang dipelajari.

b. Bahan pelajaran, merupakan subtansi yang akan disampaikan dalam proses belajar 

mengajar. 
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c. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti kegiatan dalam pendidikan. Segala hal 

yang direncanakan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

d. Metode, yaitu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Alat berguna untuk meningkatkan kemampuan persepsi, pengertian, 

pengalihan belajar, penguatan, dan retensi (ingatan).

f. Sumber pelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat 

dimana bahan pengajaran berasal untuk belajar seseorang.                        

g. Evaluasi suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesutau. Menurut 

Winkel evaluasi terdiri dari evaluasi proses yaitu evaluasi yang diarahkan untuk 

menilai bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi produk yaitu 

evaluasi yang diarahklan kepada hasil belajar yang telah dilakukan siswa. 

Berdasarkan uraian komponen pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

di dalam pembelajaran terdapat tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, 

metode, alat, sumber pelajaran, dan evaluasi. Semua komponen saling berkaitan dan 

akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran.

2.1.3. Kualitas Pembelajaran

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia selalu berhubungan dengan 

peningkatan kualitas pendidikan di suatu negara. Menurut Etzioni kualitas dimaknai 

dengan istilah mutu atau keefektivan. Secara definitif efektivitas dapat dinyatakan 

sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Robbins 
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menyatakan efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai 

faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Sedangkan Prokopenko 

mengungkapkan efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat peenting karena 

mampu memberika gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai 

sasaran atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan (Hamdani 2011: 194).

UNESCO menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan oleh 

pengelola dunia pendidikan yaitu: learning to know bermakna pendidikan pada 

hakikatnya merupakan usaha untuk mencari pengetahuan yng dibutuhkan dan 

berguna bagi kehidupan, learning to do bermakna pendidikan sebagai proses belajar 

untuk bisa melakukan sesuatu, learning to be bermakna penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri, learning to live 

together pada pilar ini kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, 

memberi dan menerima perlu dikembangkan disekolah. Keempat pilar tersebut 

berjalan baik jika diwarnai dengan pengembangan keberagaman. Nilai nilai 

keberagaman sangat dibutuhkan siswa untuk menghadapi berbagai hal kompleksitas 

kehidupan. 

Komponen masukan instrumental dalam kualitas pembelajaran antara lain 

pendidik, kurikulum dan bahan ajar, iklim pembelajaran, media belajar, fasilitas 

belajar, dan materi belajar. Sedangkan masukan potensial adalah siswa dengan segala 

karakteristiknya seperti kesiapan belajar, motivasi, latar belakang sosial budaya, 

bekal ajar siswa, gaya belajar, serta kebutuhan dan harapannya. Kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari indikator-indikator yaitu perilaku pembelajaran 
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pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran yang berkualitas, 

materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran            

(Depdiknas 2004). 

Pendidik yang berkualitas dapat dilihat dari seberapa optimal memfasilitasi 

proses belajar. Kurikulum dan bahan ajar dapat dilihat dari seberapa luwes dan 

relevan dalam menyediakan aneka stimuli dan fasilitas belajar secara berdiversifikasi. 

Kualitas iklim pembelajaran dapat diukur dari seberapa besar dukungan dari suasana 

belajar untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan, dan bermakna. Keefektivan penggunaan media oleh pendidik untuk 

meningkatkan intensitas belajar merupakan cara melihat kualitas media pembelajaran. 

Kontribusi yang dapat diberikan oleh fasilitas fisik terhadap terciptanya situasi belajar 

yang aman dan nyaman merupakan tolok ukur kualitas fasilitas. Cara mengetahui 

kualitas materi ajar adalah dengan melihat kesesuaian materi dengan tujuan dan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa (Depdiknas 2004). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

merupakan tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran yang telah dirancang 

menggunakan model pembelajaran tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dengan indikator perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa, 

iklim belajar yang berkualitas, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem 

pembelajaran. Setiap indikator dalam kualitas pembelajaran tersebut saling berkaitan. 

Dalam penelitian ini kualitas pembelajaran yang akan dikaji meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
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2.1.3.1 Keterampilan Guru

2.1.3.1.1. Guru sebagai tenaga profesional

Sardiman (2011: 135) mengemukakan secara garis besar ada tiga tingkatan 

kualifikasi profesional guru sebagai tenaga profesional pendidikan. Capability 

personal merupakan tingkatan pertama kualifikasi profesional guru, dalam tingkatan 

ini pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan 

memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif 

merupakan hal yang harus dimiliki guru. Tingkatan kedua adalah guru sebagai 

innovator, guru sebagai tenaga kependidikan harus memiliki komitmen terhadap 

upaya perubahan dan reformasi. Tahap ini mengharuskan guru memiliki 

pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap 

pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif.

Tingkat yang ketiga adalah guru sebagai developer. Sebagai developer guru harus 

memiliki visi keguruan yang mantap dan perspektif yang luas. Guru harus mau dan 

mampu melihat jauh ke depan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor 

pendidikan sebagai suatu sistem.

Berdasarkan uraian kulifikasi guru profesional di atas dapat disimpulkan 

bahwa seorang guru dapat dikatakan profesiona jika memiliki pengetahuan, 

kecakapan, keterampilan, memiliki visi keguruan untuk menghadapi tantangan yang 

akan dihadapi. Tingkatan kualifikasi profesional guru di mulai dari capability 

personal, guru sebagai inovator, dan guru sebagai developer.
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2.1.3.1.2. Peranan guru

Peranan guru dalam pendidikan berhubungan dengan fungsinya sebagai 

pendidik dan pembimbing. Menurut Sardiman (2011:144) peranan guru dalam 

pembelajaran sebagai berikut:

a. Informator, guru sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi 

lapangan, dan informasi kegiatan akademik maupun umum.

b. Organisator, guru berperan mengelola berbagai kegiatan akademik sehingga 

tercapai efektivitas dan efisiensi siswa (Sofan 2013:30).

c. Motivator artinya guru dituntut untuk dapat mendorong siswa agar senantiasa 

memiliki motivasi tinggi dan aktif belajar (Sofan 2013: 31).

d. Direktor, dalam peranan ini guru harus membimbing dan mengarahkan kegiatan 

belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

e. Inisiator artinya guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar.

f. Transmitter berkaitan dengan tindakan guru sebagai penyebar kebijaksanaan 

pendidikan dan pengetahuan.

g. Fasilitator, guru hendaknya menyediakan fasilitas yang memungkinkan siswa 

dapat belajar secara optimal (Sofan 2013:31).

h. Mediator artinya sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. 

i. Evaluator, sebagai evaluator guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi 

siswa dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya.

Berdasarkan uraian peranan guru di atas dapat disimpulkan bahwa seorang 

guru memiliki peranan dalam pembelajaran antara lain sebagai informator, 
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organisator, motivator, director, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan

evaluator. Peranan tersebut merupakan peranan yang saling berhubungan sehingga 

guru mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran.

2.1.3.1.3. Keterampilan dasar mengajar guru

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh. Turney mengungkapkan 8 keterampilan mengajar yang sangat berperan 

dan menentukan kualitas pembelajaran yaitu keterampilan bertanya, memberi 

penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, 

membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok 

kecil dan perorangan (Mulyasa 2010:69). 

a. Keterampilan bertanya.

Keterampilan bertanya dikelompokan menjadi dua bagian yaitu keterampilan 

bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Komponen bertanya dasar meliputi: 

pertanyaan yang jelas dan singkat, memberi acuan, memusatkan perhatian, memberi 

giliran dan menyebarkan pertanyaan, pemberian kesempatan berfikir, pemberian 

tuntutan. Sedangkan komponen bertanya lanjutan meliputi: mengundang siswa untuk 

berfikir, mengatur urutan pertanyaan yang diajukan, mengajukan pertanyaan pelacak, 

meningkatkan terjadinya interaksi.
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b. Keterampilan memberi penguatan.

Penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat 

dilakukan secara verbal dan nonverbal, dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, 

kebermaknaan, dan menghindari respon yang negatif. Penguatan verbal berupa kata-

kata dan kalimat pujian seperti bagus, tepat, jawaban kamu sudah benar. Sedangkan 

secara non verbal dapat dilakukan dengan gerakan mendekati, sentuhan acungan 

jempol, dan kegiatan yang menyenangkan.

c. Keterampilan mengadakan variasi.

Keterampilan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran meliputi tiga 

aspek yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan 

bahan mengajar, dan variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa           

(Djamarah 2010: 160). Komponen-komponen variasi gaya mengajar pada dasarnya 

meliputi variasi suara, variasi gerakan anggota badan, variasi perpindahan posisi guru 

di dalam kelas. kontak pandang, penekanan, dan pemberian waktu (pausing). Variasi 

penggunaan media meliputi media pandang, media dengar, dan media taktil. Variasi 

dalam pola interaksi antara guru dengan siswa memiliki rentangan yang bergerak dari 

dua kutub, yaitu siswa belajar secara bebas tanpa campur tangan dari guru, siswa 

mendengarkan dengan pasif penjelasan dari guru.

d. Keterampilan menjelaskan.

Keterampilan memberikan penjelasan dapat dikelompokan menjadi dua 

bagian besar yaitu: keterampilan merencanakan penjelasan dan keterampilan 
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menyajikan penjelasan. Komponen keterampilan merencanakan penjelasan terdiri 

dari merencanakan isi pesan dan menganalisis karakteristik penerimaan pesan. 

Sedangkan komponen keterampilan menyajikan penjelasan yaitu : kejelasan, 

penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, balikan.

e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran.

Keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan dalam 

memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu           

(Sardiman 2011:211). Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah 

keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri pelajaran.

Komponen keterampilan membuka pelajaran: Menarik perhatian siswa, 

Menimbulkan motivasi, Memberi acuan, Membuat kaitan. Komponen menutup 

pelajaran: Meninjau kembali, Menilai (mengevaluasi), dan Memberi penjelasan.

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.

Komponen-komponen yang harus dikuasai guru, yaitu: Memusatkan 

perhatian, Memperjelas masalah dan uraian pendapat, Menganalisis pandangan, 

Meningkatkan urunan, Menyebarkan kesempatan berpartisipasi, Menutup diskusi.

g. Keterampilan mengelola kelas.

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikaannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar (Djamarah dan Aswan 2010:173). 

Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas  meliputi :
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1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal (bersifat preventif) keterampilan ini meliputi : Sikap tanggap, 

memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi pernyataan, memberi 

reaksi terhadap gangguan dan ketakacuhan, pemusatan perhatian kelompok, 

membagi perhatian. 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang 

optimal. Keterampilan ini meliputi: modifikasi tingkah laku, pendekatan 

pemecahan masalah kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah.

h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.

Pada dasarnya siswa mempunyai karakteristik yang sangat berbeda satu sama 

lain, untuk mengorganisasian kegiatan pembelajaran diperlukan variasi kegiatan 

seperti kegiatan klasikal, kelompok kecil dan perorangan. Hubungan yang sehat dan 

akrab antara guru dengan siswa dan antar siswa akan meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Komponen keterampilan mangajar kelompok 

kecil dan perorangan : keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, 

keterampilan mengorganisasikan, keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan delapan keterampilan guru di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apabila guru dapat menjalankan perannya 

dengan baik maka pembelajaran yang berlangsung akan berkualitas dan tujuan 
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pembelajaran akan tercapai. Keterampilan mengajar yang harus dimiliki guru dalam 

penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

dengan media Audio Visual yaitu mempersiapkan siswa untuk belajar, melakukan 

apersepsi dan motivasi, menyampaikan tujuan pelajaran, menjelaskan materi, 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi, menggunakan media audio visual,

membimbing siswa dalam kelompok, mengelola kelas, memberikan penguatan dan 

menutup pelajaran.

2.1.3.2. Aktivitas Belajar Siswa

2.1.3.2.1. Karakter Belajar Anak Usia Kelas Awal SD/MI

Trianto (2011:29) menjelaskan bahwa anak pada usia 6-10 tahun pada 

umumnya berada pada rentangan usia dini yang masih melihat segala sesuatu sebagai 

satu keutuhan sehingga pembelajarannya masih bergantung pada objek-objek konkret 

dan pengalaman yang dialaminya. Tahap ini merupakan tahap yang pendek tetapi 

sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pada tahap ini seluruh 

potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal.

Adapun dasar-dasar dari aktivitas anak usia (2-10 tahun) menurut Hawadi adalah:

a. Anak belajar memerankan perasaan dalam pergaulan. Perasaan merupakan pola 

tingkah laku yang kompleks yang tidak dipelajari melainkan diperoleh dari 

kelahiran dan dapat terlihat pada seseorang.

b. Refleks-refleks dan aktivitas tubuh. Tujuan gerakan refleksionis adalah 

melindungi diri dari kemungkinan-kemungkinan menerima rangsangan baik dari 
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luar maupun dari dalam yang menimbulkan kerugian, misal: batuk, tangan, bersin, 

kedipan mata, dll.

c. Interaksi dan sosialisasi. Pada masa ini anak mulai membentuk sikap terhadap 

kelompok dan lembaga sosial, belajar bergaul khususnya bagi anak usia 6-10 

tahun.

d. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan pada anak usia ini sangat 

besar pengaruhnya terhadap anak. Kebutuhan dan keinginan ini dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu kebutuhan fisiologis-organis (makanan, air, dan oksigen) dan 

kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis anak diantaranya adalah: kebutuhan akan 

kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, terlindung, jauh dari perasaan takut.

e. Kebutuhan akan kebebasan akan menyatakan diri

f. Kebutuhan mengadakan hubungan dengan sesam atau bersosialisasi, Kebutuhan 

akan rasa harga diri (Trianto, 2011:29).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar aktivitas 

anak usia kelas awal SD antara lain: Anak belajar memerankan perasaan dalam 

pergaulan, Refleks-refleks dan aktivitas tubuh, Interaksi dan sosialisasi, Kebutuhan 

dan keinginan, Kebutuhan akan kebebasan akan menyatakan diri, dan Kebutuhan 

mengadakan hubungan dengan sesama atau bersosialisasi.

2.1.3.2.2. Aktivitas Siswa

Menurut Sardiman (2011: 95) Prinsip utama belajar adalah berbuat, berbuat 

untuk mengubah tingkah laku. Tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. Aktivitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. 
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Frobel mengemukakan bahwa prinsip utama dalam belajar adalah siswa harus 

melakukan aktivitas sendiri (Sardiman 2011:96). Montessori                                 

menegaskan bahwa siswa memiliki tenaga-tenaga untuk berkembang sendiri, 

membentuk sendiri. Pendidik berperan sebagai pembimbing dan mengamati 

perkembangan siswanya. Hal ini menunjukan bahwa siswa melakukan lebih banyak 

aktivitas dalam proses belajar. Sedangkan pendidik memberikan bimbingan dan 

merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat oleh siswa (Sardiman 2011:96).

Diedrich mengelompokan aktivitas siswa sebagai berikut:

a. Visual activities, seperti: membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain.

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato.

d. Writing activities, seperti: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

f. Motor activities, seperti: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun.

g. Mental activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

h. Emosional activites, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup (Sardiman, 2011:101).
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah

kegiatan yang dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang mencakup interaksi 

dengan lingkungan belajarnya sehingga mengakibatkan berkembangnya seseorang 

dari segi psikis. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa maka semakin 

banyak pula siswa belajar mengenai sesuatu. Dalam penelitian ini aktivitas siswa 

dinilai dari mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran, menanggapi 

apersepsi, memperhatikan media audio visual, memperhatikan penjelasan guru, aktif 

bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas, bekerja kelompok dengan baik, 

mempersentasikan hasil diskusi kelompok, menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran, dan mengerjakan soal evaluasi. 

2.1.3.3. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar (Rifa’i dan Catharina 2009:85). Menurut                

Susanto (2013:5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil 

dari kegiatan belajar. Degeng mengemaukakan hasil belajar adalah semua efek yang 

dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran 

di bawah kondisi yang berbeda (Wena 2013: 6). 

Menurut taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 

tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor                                    

(Rifai dan Catharina 2009:86). Perinciannya sebagai berikut:
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a. Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual meliputi: mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta.

b. Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap, nilai, dan apresiasi, meliputi: menerima, 

merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakterisasi berdasarkan nilai-

nilai.

c. Ranah Psikomotor, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak meliputi: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, 

gerakan kompleks, penyesuaian dan kreativitas. Dyers, J.H. et al (2011)

menyatakan bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui 

pendidikan, 1/3 sisanya berasal dari genetik. Kebalikannya berlaku untuk 

kemampuan kecerdasan yaitu: 1/3 dari pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. 

Kemampuan kreativitas diperoleh melalui: (1) observing (mengamati); (2) 

questioning (menanya); (3) experimenting (mencoba); (4) associating (menalar); 

dan (5) networking (membentuk jejaring). Pembelajaran berbasis kecerdasan tidak 

akan memberikan hasil siginifikan dibandingkan yang berbasis kreativitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan segala aspek perubahan tingkah laku yang diperoleh siswa setelah 

kegiatan belajar. Hasil belajar dapat diketahui dari ranah pengetahuan, sikap dan 

keterampilan siswa. Hasil belajar siswa pada penerapan model terpadu Problem 

Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media Audio Visual pada 

pembelajaran IPS yaitu pengetahuan tentang permasalahan sosial di daerahnya pada 

ranah kognitif, respon terhadap tindakan pencegahan permasalahan sosial pada ranah 
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afektif, dan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan kegiatan 

bermain peran pada ranah psikomotor.

2.1.4. Pembelajaran IPS SD

2.1.4.1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Somantri menyatakan bahwa pendidikan IPS untuk pendidikan dasar dan 

menengah adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humanifora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara 

ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Penyederhanaan ilmu-ilmu 

sosial yang disiapkan untuk keperluan pendidikan di sekolah dasar dan sekolah 

menengah. Penyederhanaan, penyesuaian dan pengubahan bahan-bahan tersebut 

untuk kepentingan, kebutuhan dan karakteristik siswa (Sapriya 2012:11) .

Menurut National Council for Social Studies IPS dapat diartikan sebagai studi 

terintegrasi dari ilmu sosial dan humaniora untuk mengenalkan kompetensi 

kewarganegaraan. Dalam program sekolah IPS menyediakan koordinasi bidang 

kajian sistematik  seperti  antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, 

filsafat, ilmu politik, psikologi, agama dan sosiologi, dan juga bagian dari humaniora, 

matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan utama dari IPS adalah untuk 

membantu generasi muda mengembangkan kemampuan membuat keputusan dan 

alasan untuk kepentingan publik sebagai warga yang beragam budaya, masyarakat 

yang demokratis di dunia yang saling berhubungan (Sapriya 2012:10).
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Mulyono TJ memberi batasan IPS adalah suatu pendekatan interdisipliner 

dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai ilmu-ilmu 

sisial antara lain sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, 

ekonomi, ilmu politik dan sebagainya (Taneo 2008:1.8). Hal ini ditegaskan lagi oleh 

Saidiharjo bahwa IPS merupakan kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari 

sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi 

dan politik (Hidayati 2008:7).

Berdasarkan pengertian IPS di atas dapat disimpulkan Ilmu Pengetahuan 

Sosial adalah program pendidikan yang merupakan integrasi dari berbagai ilmu-ilmu 

sosial dan ilmu-ilmu lainnya yang telah diseleksi dan dimodifikasi dari fakta-fakta, 

konsep-konsep, generalisasi, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan sosial yang  bahan 

kajiannya mencakup ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik dan 

psikologi sosial dan ilmu yang lain sesuai dengan prinsip psikologi dan paedagogis 

secara praktis yang membahas dan mengkaji berbagai kenyataan sosial yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global dan dijadikan program 

ajar persekolahan.

2.1.4.2. Dimensi Ilmu Pengetahuan Sosial

Program pendidikan yang komperhensif adalah program yang mencakup 

empat dimensi meliputi: dimensi pengetahuan, nilai dan sikap, keterampilan, dan 

tindakan.

a. Dimensi Pengetahuan (Knowledge). Pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang 

terjadi di lingkungan masyarakat tertentu, keyakinan-keyakinan dan pengalaman 
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belajar siswa. Secara konseptual, pengetahuan (Knowledge) mencakup fakta, 

konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh siswa. 

b. Dimensi Nilai dan Sikap (Value dan Attitudes). Nilai adalah seperangkat 

keyakinan yang telah mempribadi dalam diri seseorang yang terungkap ketika 

berfikir atau bertindak. Nilai yang terdapat di masyarakat dapat dibedakan 

menjadi nilai subtantif dan nilai prosedural. 

c. Dimensi Keterampilan. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi 

merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa 

menjadi warga negara Indonesia yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam 

masyarakat demokratis. Keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran IPS 

yaitu : keterampilan meneliti, berfikir, partisipasi sosial, berkomunikasi. 

d. Dimensi Tindakan (Action). Dimensi tindakan sosial dapat dibelajarkan pada 

semua jenjang dan tingkatan kelas. Dimenis tindakan sosial meliputi: 

percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas, berkomunikasi 

dengan anggota masyarakat dapat diciptakan, pengambilan keputusan dapat 

menjadi bagian kegiatan kelas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi IPS mencakup 

dimensi pengetahuan, dimensi sikap, dimensi keterampilan, dan dimensi tindakan. 

Dimensi keterampilan meliputi keterampilan meneliti, berpikir, partisipasi sosial, dan 

keterampilan berkomunikasi. Dimensi-dimensi tersebut  saling berkaitan dan 

berhubungan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara Indonesia yang 

dapat berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat yang demokratis.  
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2.1.4.3. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar pengorganisasian 

materi pelajarannya menganut pendekatan terpadu, artinya materi pelajaran 

dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah 

melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan 

karakteristik usia, tingkat perkembangan berfikir dan kebiasaan bersikap dan 

berperilakunya (Sapriya 2013:194). 

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. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 

secara konseptual materi pelajaran IPS di SD belum mencakup dan mengakomodasi 

seluruh disiplin ilmu sosial. Melalui pelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk 

dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai (Permendiknas 2006).

Arah mata pelajaran IPS mempertimbangkan tantangan berat yang akan 

dihadapi oleh peserta didik di masa yang akan datang karena kehidupan masyarakat 

global selalu mengalami perubahan setiap saat. Mata pelajaran IPS dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

Preston dan Herman (dalam Soewarso, dkk 2011: 8) memaparkan aplikasi 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, yaitu (1) Di kelas 1 disajikan tentang keluarga 

dan lingkungannya, (2) Di kelas 2 mendapat sajian keluarga dan lingkungan 
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pertetanggaan dan komunitas di wilayah yang berbeda, umumnya di negara sendiri,  

(3) Di kelas 3 mendapat sajian tentang komunitas sendiri dan luar negeri (4) Di   

kelas 4 meperoleh bahan ajar tentang lingkungan wilayah dan kebudayaan di dunia

(5) Di kelas 5 membahas sejarah dan geografi negara sendiri (6) Di kelas 6 dibahas 

tentang sejarah, geografi, dan beberapa segi dari wilayah tertentu di dunia, terutama 

belahan dunia sebelah timur. Materi yang dikaji pada penelitian ini yaitu materi kelas 

IV semester II Standar Kompetensi 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

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

Kompetensi Dasar 2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.

Tujuan mata pelajaran IPS di SD ditetapkan sebagai berikut.

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

lingkungannya.

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional dan global.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, pembelajaran IPS hendaknya tidak 

hanya terfokus pada aspek kognitif saja tetapi harus menyangkut aspek afektif dan 

psiokomotor. Pembelajaran yang mengintegrasikan kognitif, afektif dan psikomotor 

menjadikan siswa memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi persaingan global.
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2.1.4.4. Evaluasi Pendidikan

2.1.4.4.1. Pengertian evaluasi

Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas pengukuran dengan 

cara membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu       

(Poerwanti 2008:5). Prinsip penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) didasarkan pada data yang diperoleh melalui prosedur dan instrumen yang 

memenuhi persyaratan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut

a. Mendidik artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan 

sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar siswa.

b. Terbuka atau Transparan bermakna bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian 

ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan 

diketahui oleh pihak-pihak terkait secara obyektif.

c. Menyeluruh artinya penilaian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup 

seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar kognitif, afektif, dan 

psikomotor (Komalasari 2013:152).

d. Terpadu dengan pembelajaran yaitu penilaian dalam pembelajaran harus 

mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga penilaian tidak 

hanya dilakukan pada akhir pokok bahasan namun perlu dipertimbangkan proses 

pembelajaran yang berlangsung.

e. Objektif artinya penilaian yang dilakukan harus meminimalkan unsur-unsur 

subjektif dari penilai.
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f. Sistematis yaitu penilaian harus dilaukan secara terencana dan bertahap serta 

berkelanjutan.

g. Berkesinambungan artinya penilaian dilakukan secara terus menerus.

h. Adil yaitu selama proses penilaian tidak ada perlakuan istimewa kepada siswa 

tertentu berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa dan suku 

bangsa

i. Pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu menggunakan kriteria 

tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian prinsip penilaian menurut BSNP di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada 

prinsip mendidik, transparan, menyeluruh, terpadu dengan pembelajaran, objektif, 

sistematis, berkesinambungan, adil, dan pelaksanaan penilaian menggunakan acuan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara garis besar evaluasi dapat dikelompokan menjadi lima jenis yaitu:

a. Evaluasi formatif yakni penilaian yang dilaksanakan pada setiap akhir pokok 

bahasan, tujuannya untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap pokok 

bahasan tertentu. Evaluasi formatif digunakan sebagai umpan balik bagi siswa, 

guru, maupun program untuk menilai pelaksanaan suatu program           

(Arikunto 2006:44).

b. Evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau 

informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap 
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bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu   

(Purwanto 2011:26).

c. Evaluasi diagnostik yaitu penilaian yang dilakukan untuk melihat kelemahan 

siswa dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Evaluasi diagnostik 

dilakukan untuk dasar pemberian bimbingan belajar dan pengajaran remidial.

d. Evaluasi penempatan yaitu penilaian yang ditujukan untuk menempatkan siswa 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

e. Evaluasi seleksi yakni penilaian yang ditujukan untuk menyaring atau memilih 

orang yang paling tepat untuk sebuah posisi tertentu.

Berdasarkan uraian jenis evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan 

jenis evaluasi didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Jenis-jenis evaluasi  

diantarnya evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik, evaluasi 

penempatan, dan evaluasi seleksi.

2.1.4.4.2. Evaluasi Pembelajaran IPS

Evaluasi pembelajaran IPS tidak hanya terfokus pada pengetahuan saja tetapi 

harus mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psiokomotor. Evaluasi 

pembelajaran IPS harus menerapkan prinsip keseimbangan antara formal tes dan 

nonformal tes dengan alat evaluasi tes dan non tes .

a. Teknik Tes 

1) Tes lisan, pelaksanaan tes ini siswa langsung berhadapan dengan pemberi tes 

atau penguji. Soal diajukan oleh pengujinya secara lisan dan dijawab secara 

lisan pula oleh siswa.
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2) Tes Tertulis,  merupakan  bentuk tes yang paling banyak digunakan. Tes tertulis 

dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu tes subjektif dan tes objektif.

b. Teknik Nontes

1) Observasi : Teknik ini merupakan salah satu jenis tes yang cukup baik untuk 

melihat kemajuan dan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. 

2) Daftar cek (checklist) : Teknik ini dapat digunakan untuk mengakses kinerja 

kelompok maupun individual. bentuk umum yang digunakan dalam teknik ini 

adalah skala sikap.

3) Temu Wicara : Teknik temu wicara ini dapat mengajarkan kepada siswa 

melakukan evaluasi terhadap pekerjaanya sendiri (proses pengarahan diri). 

4) Catatan Harian : Catatan harian sebagai deskripsi berbagai kejadian dan situasi 

kehidupan siswa, merupakan koleksi dan sumber lengkap mengenai perilaku 

siswa dan perubahannya dalam suatu kurun waktu tertentu.

5) Hasil karya siswa: pemilihan sampel hasil karya siswa untuk keperluan evaluasi 

haris dilakukan dengan mengambil sampel yang mengindikasikan status siswa 

pada titik-titik tertentu dalam kurun waktu tertentu.

6) Rangkuman Pengalaman: digunakan untuk mengevaluasi pengalaman tunggal 

yang tejadi setelah melakukan kegiatan kelas.

7) Daftar Catatan Harian: pada prinsipnya sama dengan rangkuman pengalaman 

yaitu daftar catatan harian harus berkesinambungan. Teknik ini dapat digunakan 

untuk me-review dan mengecek rencana sebelumnya dan keputusan yang dibuat 

sebagai unit kemajuan.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran 

IPS pada penelitian ini mencakup ranah kognitif yang diukur menggunakan alat 

evaluasi berupa tes tertulis yang diberikan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui 

pemahaman materi tentang permasalahan sosial. Hasil belajar ranah afektif diukur 

menggunakan alat evaluasi berupa skala sikap untuk merespon tindakan bermain 

peran tentang tindakan pencegahan permasalahan sosial, sedangkan hasil belajar pada 

ranah psikomotor diukur menggunakan alat evaluasi berupa lembar observasi untuk 

mengamati kegiatan bermain peran dan keterampilan berpendapat siswa selama 

kegiatan pembelajaran.

2.1.4.5. Pendekatan Scientific

Pendekatan Scientific adalah pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah 

saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah (kemendikbud 2013). 

Pendekatan scientific akan diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan 

pembelajaran ilmiah (scientific teaching) merupakan bagian dari pendekatan 

pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan 

metode ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran 

sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, ekperimen, mengolah 

informasi, dan mengkomunikasikan.

2.1.4.5.1. Mengamati

Mengamati merupakan Kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu 

dengan alat inderanya secara teliti, menggunakan fakta yang relevan dan memadai 

dari hasil pengamatan, menggunakan alat untuk mengamati objek dalam rangka 
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pengumpulan data atau informasi dan dilakukan dengan cara menggunakan lima 

indera.

2.1.4.5.2. Menanya 

Kegiatan menanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang belum dipahami dari apa yang diamati atau untuk menambah 

informasi. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas siswa, rasa ingin tahu, 

dan berpikir kritis.

2.1.4.5.3. Eksperimen 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata siswa harus mencoba atau 

melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Agar 

pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar maka: a) Guru hendaknya merumuskan 

tujuan eksperimen yanga akan dilaksanakan siswa b) Guru bersama siswa

mempersiapkan bahan yang diperlukan c) Perlu memperhitungkan tempat dan waktu 

d) Guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan siswa e) Guru 

membicarakan masalah yang akan yang akan dijadikan eksperimen f) Membagi 

kertas kerja kepada siswa g) siswa melaksanakan eksperimen dengan bimbingan 

guru, dan h) Guru mengumpulkan hasil kerja siswa dan mengevaluasinya.

2.1.4.5.4. Mengolah informasi 

Kegiatan belajarnya adalah mengolah informasi yang telah dikumpulkan dari 

ekperimen atau pengamatan. Kompetensi yang dikembangkan adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
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menyimpulkan. Pada kegiatan ini siswa akan menalar yaitu menghubungkan apa yang 

sedang dipelajari dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.4.5.5. Mengkomunikasikan 

Kegiatan mengkomunikasikan dilakukan dengan cara menyampaikan hasil 

pengamatan, analisis dan diskusi yang telah dilaksanakan. Kompetensi yang 

dikembangkan diantaranya sikap jujur, teliti, toleransi, berpikir sistematis, dan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian pendekatan scientifik di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan scientifik adalah pendekatan yang mengadopsi langkah-langkah 

pembelajaran saintis dalam membangun pengetahuan. Langkah-langkahnya adalah 

mengamati, menanya, eksperimen, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. 

2.1.4.6. Model Pembelajaran Problem Based Learning

Problem Based Learning merupakan salah satu contoh model pembelajaran 

kontruktivisme. Glasersfeld menyatakan bahwa kontruktivisme adalah salah satu 

filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi 

(bentukan) kita sendiri. Pengetahuan bukanlah tiruan dari suatu kenyataan. 

Pengetahuan bukan gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Tetapi pengetahuan 

selalu merupakan akibat dari suatu kontruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan 

seseorang. Menurut Battencourt kontruktivisme tidak bertujuan mengerti hakikat 

realitas, tetapi lebih hendak melihat bagaimana proses kita menjadi tahu tentang 

sesuatu (Sardiman 2011:37).
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Pembelajaran IPS melibatkan siswa untuk berpikir kritis memecahkan suatu 

permasalahan dengan berbekal pengalaman yang telah dimiliki siswa. Prinsip ini 

sesuai dengan teori kontruktivisme yang esensinya manusia membangun dan 

menamai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Dalam hal ini Problem Based 

Learning merupakan bagian dari pembelajaran kontruktivisme.

Problem Based Learning merupakan strategi pembelajaran dengan 

menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan dalam 

belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan. 

Menurut Boud dan Felleti Problem Based Learning merupakan sebuah pendekatan 

pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada siswa dengan masalah-masalah 

praktis, berbentuk ill-structured atau open-ended melalui stimulus dalam belajar

(Wena 2008:91).

Menurut Kelson Problem Based Learning adalah kurikulum dan proses 

pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut 

siswa mendapatkan pengetahuan penting, membuat mereka mahir dalam 

memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan 

berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajaran PBL menggunakan pendekatan yang 

sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan nanti diperlukan 

dalam kehidupan sehari hari (Amir 2009:21).

Berdasarkan pendapat tentang Problem Based Learning tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Problem Based Learning  adalah suatu model pembelajaran 

kontruktivisme yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai tumpuan 
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untuk melibatkan aktivitas siswa untuk menyelesaikan masalah guna memperoleh 

pengetahuan yang dikonstruksi sendiri berbekal dari pengalamannya.

2.1.4.6.1. Karakteristik Problem Based Learning

Savoie dan Hughes mengatakan bahwa Problem Based Learning memiliki 

beberapa karakteristik sebagai beikut.

a. Belajar dimulai dengan suatu permasalahan.

b. Permasalahan yang diberikan harus berhubungan dengan dunia nyata siswa.

c. Mengorganisasikan pembelajaran di seputar permasalahan, bukan di seputar 

disiplin ilmu.

d. Memberikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan 

secara langsung proses belajar mereka sendiri.

e. Menggunakan kelompok kecil. Menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa 

yang telah dipelajarinya dalam bentuk produk dan kinerja (Wena 2008:91).

2.1.5.6.2. Kelebihan Problem Based Learning 

Menurut Hamdani (2010: 88) kelebihan Problem Based Learning adalah 

siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuan siswa benar-benar 

diserap dengan baik, siswa dilatih untuk bekerja sama dengan siswa lain, siswa dapat 

memperoleh pemecahan dari berbagai sumber.
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2.1.5.6.3. Langkah Model Problem Based Learning

                  Tabel 2.1 Tahap model Problem Based Learning

Fase Fase Problem Based Learning Perilaku Guru
Fase 1 : memberikan orientasi tentang 
permasalahannya kepada peserta didik

Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran, mendeskripsikan 
berbagai kebutuhan logistik penting 
dan memotivasi peserta didik untuk 
terlibat dalam kegiatan mengatasi 
masalah

Fase 2 : mengorganisasikan peserta 
didik untuk meneliti

Guru membantu peserta didik 
mendefinisikan dan 
mengorganisasikan dengan tugas 
belajar terkait dengan 
permasalahannya.

Fase 3 : membantu investigasi mandiri 
dan kelompok

Guru mendukung peserta didik untuk 
mendapatkan informasi yang tepat, 
melaksanakan eksperimen, dan 
mencari permasalahan dan solusi.

Fase 4 : mengembangkan dan 
mempresentasikan artefak dan exhibit

Guru membantu peserta didik dalam 
merencanakan dan menyiapkan 
artefak-artefak yang tepat, seperti 
laporan, rekaman video, dan model-
model serta membantu mereka untuk 
menyampaikan kepada orang lain

Fase 5 : menganalisis dan mengevaluasi 
proses mengatasi masalah

Guru membantu peserta didik
melakukan refleksi terhadap 
investigasinya dan proses-proses 
yang mereka

      (Suprijono 2009:74)

2.1.4.7. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran Numbered Heads Together termasuk pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam 

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dilandasi teori konstruktivisme. 
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Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling 

bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran.          

(Hamdani 2011:30).

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam kelompok 

yang terdiri atas empat atau enam siswa, dengan kemampuan heterogen. Maksud 

kelompok heterogen adalah terdiri atas campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, 

dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan cara kerja 

dengan teman yang berbeda latar belakangnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada paham konstruktivisme. 

Pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat atau enam 

siswa yang berbeda latar belakang, pembelajaran kelompok akan melatih siswa untuk 

bekerja sama dengan temannya.

2.1.4.8. Model Pembelajaran Numbered Heads Together

Numbered Heads Together adalah metode belajar dengan cara setiap siswa 

diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak guru memanggil 

nomor dari siswa (Hamdani 2010:89). Pembelajaran menggunakan metode Numbered 

Heads Together diawali dengan Numbering (Suprijono 2009:92). Guru membagi 

kelas menjadi kelompok-kelompok belajar. Jumah kelompok disesuaikan dengan 

jumlah konsep yang akan dipelajari. Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan 

beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok. Berikan kesempatan 
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pada setiap menemukan jawaban. pada kesempatan ini setiap kelompok menyatukan 

kepalanya “Heads Together” berdiskusi memikirkan jawaban dari pertanyaan guru.

Langkah selanjutnya guru memanggil siswa yang memiliki nomor tertentu 

dalam setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Hal 

itu dilakukan sampai setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya yang diwakili 

siswa pemilik nomor yang dipanggil. Siswa diminta menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain. Setelah diskusi berakhir siswa dibimbing membuat kesimpulan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Numbered Heads 

Together merupakan pembelajaran berkelompok dengan pemberian nomor kepada 

setiap siswa dalam kelompok selanjutnya siswa yang di panggil nomornya akan 

mempresentasikan hasil diskusi, siswa lain diminta menanggapi hasil diskusi, guru 

memberikan penghargaan terhadap hasil diskusi siswa kemudian guru membimbing 

siswa membuat kesimpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan.

2.1.4.8.1 Langkah-langkah model Numbered Heads Together (Hamdani 2010:90).

a. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat 

nomor.

b. Guru memberikan tugas dan setiap kelompok disuruh untuk mengerjakannya.

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya.

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka.
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e. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor 

lain.

f. Kesimpulan.

2.1.4.8.2 Kelebihan model Numbered Heads Together (Hamdani 2010:90).

a. Setiap siswa menjadi siap semua.

b. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.

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

2.1.4.9. Media Pembelajaran

2.1.4.9.1. Pengertian Media

Menurut Arsyad Media berasal dari bahasa latin yang berarti perantara. 

Perantara dalam hal ini adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan (Sukiman 2011:28). Assosiation of Education and Communication 

technology membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan 

orang untuk menyalurkan pesan ( Arsyad 2013: 3). Sementara itu Briggs berpendapat 

bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta rangsangan 

siswa untuk belajar, Buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya. 

Menurut Gerlach dan Ely media adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi siswa agar mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

sikap (Hamdani 2010:243).

Hamalik menyatakan bahwa media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh 
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psikologi terhadap siswa (Hamdani 2011:244). Fleming menyebut media dengan 

istilah mediator yang diartikan sebagai penyebab atau alat campur tangan dalam dua 

pihak dan mendamaikannya. Sementara itu menurut anderson media pembelajaran 

adalah media yang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya 

seseorang pengembang mata pelajaran dengan siswa. (Arsyad 2013:3).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah 

alat untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan yang 

dapat merangsang penerima pesan untuk belajar. Dengan kata lain media adalah 

komponen belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang 

dapat merangsang anak untuk belajar. Media juga dapat menghubungkan antara 

pengembang mata pelajaran dengan siswa.

2.1.4.9.2. Ciri-ciri Media Pembelajaran

Menurut Arsyad media pembelajaran memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

a. Media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai 

hardware yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan 

panca indera.

b. Media pembelajaran memiliki pengertian non fisik yang dikenal sebagai software 

yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi 

yang ingin disampaikan kepada peserta didik.

c. Penekanan media pembelajaran terdapat pada visual dan audio.

d. Media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di 

dalam maupun di luar kelas.
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e. Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran.

f. Media pembelajaran dapat digunakan secara massal. (Sukiman 2012:28).

2.1.4.9.3. Tujuan Media Pembelajaran

Penggunaan media pengajaran sangat diperlukan dalam kaitannya dengan 

peningkatan mutu pendidikan. Tujuan penggunaan media pembelajaran menurut 

Sudrajat (2008: 89) adalah:

a. Agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan 

tepat guna dan berdaya guna.

b. Untuk mempermudah guru dalam penyampaian informasi materi kepada siswa.

c. Untuk mempermudah siswa dalam menyerap serta memahami materi yang 

disampaikan oleh guru.

d. Untuk mendorong keinginan siswa untuk mengetahui lebih banyak dan 

mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan guru.

e. Untuk menghindarkan salah pengertian antara siswa yang satu dengan yang lain 

terhadap materi yang disampaikan oleh guru.

Berdasarkan uraian di atas penggunaan media pembelajaran dapat menjadikan 

proses belajar mengajar semakin menarik bagi siswa, mempermudah penyampaian 

materi oleh guru serta mempermudah penyerapan materi oleh siswa. 
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2.1.4.9.4. Prinsip pemilihan media pembelajaran

Prinsip pemilihan media pembelajara menurut Sudjana (2011:4) sebagai 

beikut:

a. Ketepatan dengan tujuan pembelajaran; artinya media pembelajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan.

b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; artinya bahan pelajaran yang sifatnya 

fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar 

lebih mudah dipahami siswa.

c. Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah diperlukan, 

setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya; artinya nilai dan manfaat yang 

diharapkan bukan pada medianya tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada 

saat terjadi interaksi belajar siswa dengan lingkungannya.

e. Tersedia waktu untuk menggunakannya; media pembelajaran dapat bermanfaat 

bagi siswa selama pembelajaran berlangsung.

f. Sesuai taraf berpikir siswa; memilih media untuk pendidikan dan pengajaran harus 

sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya 

dapat diapahami oleh siswa.

Berdasarkan uraian di atas pemilihan media pembelajaran harus 

memperhatikan prinsip-prinsip anatara lain ketepatan dengan tujuan pengajaran, 

dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan 
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guru dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk menggunakannya, sesuai dengan 

taraf berpikir siswa.

2.1.4.9.5. Klasifikasi Media Pembelajaran

Menurut Hamdani (2011:244) secara garis besar media pembelajaran terbagi 

atas:

a. Media visual yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, seperti 

foto, gambar, lukisan.

b. Media audio yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti 

radio, cassette recorder, piringan hitam.

c. Media audiovisual yaitu merupakan media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua 

jenis media yang pertama dan kedua.contoh dalam media ini adalah media video, 

media komputer.

d. Orang yaitu orang yang menyimpan informasi. 

e. Bahan (material) yaitu suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan 

pembelajaran seperti buku paket, alat peraga, tranparansi, film slide, dan 

sebagainya.

f. Alat (device) yaitu benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut 

perangkat keras yang berfungsi menyajikan bahan pembelajaran seperti komputer, 

radio, televisi, VCD, DVD dan sebagainya.

g. Teknik yaitu cara yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran seperti ceramah, diskusi, seminar dan sebagainya.
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h. Latar yaitu lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah baik 

sengaja dirancang ataupun tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran 

seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar media terbagi atas media 

visual, audio, audio visual, orang (penyimpan informasi), bahan (material), alal 

(device), teknik, dan latar (lingkungan).

2.1.4.10.Media Audio Visual

Audio Visual adalah media kombinasi audio dan visual atau biasa disebut 

media pandang dengar Hamdani (2010 :249). Audio Visual akan menjadikan bahan 

ajar siswa lengkap  dan optimal. Media ini dalam batasan tertentu juga dapat 

menggantikan tugas guru. Sebab penyajian materi bisa diganti oleh media dan guru 

beralih menjadi fasilitator belajar yaitu memberikan kemudahan bagi siswa untuk 

belajar. Contoh media audio visual antara lain: televisi, video, dan program slide 

suara. Media sebagai alat bantu mengajar diakui sebagai alat bantu auditif, Ketiga 

jenis sumber belajar ini tidak sembarangan, tetapi visual dan audio visual. harus 

disesuaikan dengan rumusan tujuan instruksional.

Media Audio Visual adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan 

indera pendengaran dan penglihatan (Sukiman 2012:184). Secara umum media audio 

visual menurut teori kerucut pengalaman Dale memiliki efektivitas tinggi daripada 

media visual atau audio. 

Berdasarkan pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa media audio 

visual adalah media yang dapat dilihat dan didengar yang berfungsi untuk 
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memudahkan menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. 

Penggunaan media audio visual menjadikan bahan ajar menjadi lebih lengkap dan 

optimal.

2.1.4.10.1. Langkah-langkah penggunaan media audio visual (Aritma 2009)

a. Menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan seperti laptop, LCD dan speaker.

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran.

c. Menyampaikan materi dengan media audio visual.

d. Mengajukan pertanyaan mengenai materi.

e. Membuat simpulan.

2.1.4.10.2. Kelebihan media audio visual

Kelebihan media audio visual  menurut Arsyad (2011:148) : Gambar yang 

diproyeksikan secar jelas akan menarik perhatian siswa, Isi dapat dilihat berulang-

ulang serta dapat diputar kembali, sesuai bagian yang diinginkan, Pemakaian tidak 

terikat oleh waktu, Sengat praktis dan menyenangkan, Relatif tidak mahal karena 

dapat dipakai berulang kali, Pertunjukan isi dapat dipercepat atau diperlambat.

2.1.4.10.3. Penerapan Model terpadu Problem Bassed Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media audio visual.

Langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan peneliti yaitu: 

a. Menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan, seperti laptop, LCD, speaker, dan 

nomor kepala NHT.

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa  untuk terlibat 

dalam pembelajaran.
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c. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar terkait 

dengan masalah yang ditayangkan melalui media audio visual dalam  kelompok 

belajar yang terdiri dari 4-6 siswa serta memberikan nomor kepada setiap siswa.

d. Guru membantu investigasi kelompok dengan memberikan pertanyaan mengenai 

materi. 

e. Guru membantu siswa membuat laporan.

f. Siswa  yang nomornya dipanggil mempresentasikan hasil diskusi.

g. Guru memberi kesempatan siswa lain menanggapi, kemudian guru menunjuk 

nomor lain.

h. Guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap investigasinya dan proses-

proses yang mereka gunakan.

i. Membuat simpulan.

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual cocok diterapkan pada pembelajaran IPS       

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. Hal tersebut dikarenakan penerapan model 

terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together melibatkan siswa 

secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator 

dengan meminimalkan ceramah selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Keterampilan guru dalam membuka pelajaran, bertanya, menjelaskan, penguatan, 

pengelolaan kelas, membiombing diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, mengadakan variasi, menutup pelajaran menjadi optimal. 

Penggunaan media audio visual mampu menarik perhatian siswa sehingga menjadi 
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tertarik dalam mengikuti pembelajaran serta memudahkan penyerapan materi yang 

diajarkan sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa meningkat tidak hanya ranah 

kognitif, namun pada semua ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap model Problem Based Learning, model Numbered Heads Together dan 

penggunaan media audio visual dalam meningkatkan pembelajaran. Adapun hasil 

penelitian tersebut adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2011) dengan judul “Penerapan 

model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS kelas IV B di SDN Bareng 1 Kecamatan Klojen kota 

Malang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model Problem Bassed 

Learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV SDN Bareng 1 

Kecamatan Klojen kota Malang. Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui 

bahwa rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus I adalah 66,32 dan hanya 20 

siswa saja yang tuntas belajar dengan mencapai angka 70 sesuai dengan KKM yang 

telah ditentukan, sedangkan 14 siswa yang lain belum tuntas belajar (belum berhasil). 

Ketuntasan klasikal yang diperoleh dari siklus I ini sebesar 59% saja. Rata-rata kelas 

pada siklus II adalah 74,71 dan 27 siswa yang tuntas belajar sedangkan 7 siswa yang 
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lainnya belum tuntas belajar (belum berhasil). Ketuntasan klasikal yang diperoleh 

pada siklus II adalah sebesar 79%.

Hasil penelitian yang dilakukan Prihatini (2012) dengan judul “peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS melalui  Problem Bassed Learning dengan media audio 

visual pada siswa kelas IV SDN Karanganyar 01 Semarang” menunjukan bahwa 

penerapan Problem Based Learning dengan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Pada siklus I prosentase mencapai 59,4%, siklus II meningkat 

menjadi 72,9% dan siklus III presentase 84,38%. Aktivitas siswa mengalami 

peningkatan dari 62,08% pada siklus I menjadi 75,5% pada siklus II dan siklus III 

83,3%. Presentase kelulusan juga mengalami peningkatan siklus I 59,09%, siklus II 

70,45% dan siklus III 81,8%.

Penelitian yang dilakukan Lestari (2010) dengan judul “Meningkatkan 

kemampuan menulis melalui media audio visual pada siswa kelas V SDN Sutojayan

01 kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar”. Hasil belajar menulis siswa pada siklus I, 

secara individual sebanyak 30 % dari jumlah siswa kelas V telah melakukan proses 

belajar secara tuntas dan sebanyak 14 anak atau 70 % dari jumlah siswa kelas V 

belum tuntas belajar. Hasil belajar menulis siswa pada siklus II, secara individual 

sebanyak 20 anak atau 100% dari jumlah siswa kelas V telah melakukan proses 

belajar secara tuntas dan tidak ada siswa kelas V belum tuntas belajar. Secara klasikal 

mereka ini sudah dapat dinyatakan tuntas belajar karena secara keseluruhan sudah 

lebih dari 80 %.
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Penelitian yang dilakukan oleh Nilasari (2013) dengan judul “Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas 

V Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh pada 

siklus I sebesar 57,50 (40%), siklus II sebesar 69,10 (60%), dan siklus III sebesar 

82,60 (95%). Selain itu, dari hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas guru, aktivitas siswa, afektif siswa, dan psikomotor siswa. Dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran.

Penelitian dilakukan oleh ambarwati (2013) dengan judul “Peningkatan hasil 

belajar IPS melalui model kooperatif tipe Numbered Heads Together pada siswa 

kelas V SDN 05 Gempolsewu Kabupaten Kendal Tahun pelajaran 2012/2013”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa keterampilan guru mengalami peningkatan. pada siklus 

I adalah mendapatkan skor 16 dengan kriteria baik, pada siklus II mendapatkan skor 9 

dengan kriteria sangat baik, dan pada siklus III mendaatkan skor 11 dengan kriteria 

sangat baik. aktivitas siswa pada siklus I dengan nilai 519 dengan rata-rata penilaian 

1,8 mendapatkan kriteria cukup, pada siklus II dengan nilai 587 dengan rata-rata 

penilaian 12,9 mendapatkan kriteri baik, dan pada siklus III dengan nilai 777 dengan 

rata-rata penilaian 16,1 dan memperoleh kriteria sangat baik. peningkatan hasil 

belajar pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 57,1 dengan ketuntasan belajar 45,8% 

atau 22 siswa tuntas belajar, kemudian pada siklus II diperoleh nilai rata – rata 66,8 

dengan ketuntasan belajar 62,5% atau 30 siswa tuntas belajar, dan pada siklus III 
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diperoleh nilai rata-rata 81,4 dengan ketuntasan belajar 95,8% atau 46 siswa tuntas 

belajar dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) mendapatkan nilai ≥ 60.

Temuan-temuan tersebut menunjukan bahwa penerapan model Problem Based 

Learning, Numbered Heads Together, serta media audio visual terbukti dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat penerapan model 

terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio 

visual. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menerapkan model Problem

Based Learning, Numbered Heads Toigether, dan media audio visual secara terpisah, 

dalam penelitian ini peneliti menerapkan model terpadu Problem Based learning dan 

Numbered Heads Together dengan media audio visual. Model Problem Based 

Learning diterapkan secara terpadu dengan model Numbered Heads Together serta 

didukung dengan pemanfaatan media audio visual. Indikator kualitas pembelajaran 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, 

serta hasil belajar. Pada penelitian sebelumnya tidak semua indikator tersebut dikaji 

secara menyeluruh, dalam penelitian ini semua indikator tersebut dikaji secara 

menyeluruh. Secara khusus pada variabel hasil belajar dalam penelitian sebelumnya 

hanya mengkaji hasil belajar pada ranah kognitif saja, sedangkan dalam penelitian ini 

hasil belajar yang dikaji mencakup ranah kognitif, afektif, serta psikomotor siswa.
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2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Kondisi Awal

a. Guru belum menarik perhatian siswa 
dan terlalu dominan menggunakan 
ceramah

b. Keterampilan bertanya, menjelaskan, 
mengadakan variasi, memberikan 
penguatan guru masih belum optimal

c. Siswa belum tertarik pada 
pembelajaran sehingga belum 
berperan aktif dan merasa bosan 
dalam pembelajaran

d. Hasil belajar rendah sebanyak 
66,67% siswa tidak tuntas.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Pelaksanaan
a. Menyiapkan kebutuhan teknis yang 

diperlukan seperti laptop, LCD, 
speaker dan nomor kepala NHT.

b. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan memotivasi siswa 
untuk terlibat dalam pembelajaran.

c. Guru membantu siswa mendefinisikan 
dan mengorganisasikan tugas belajar 
terkait dengan masalah yang 
ditayangkan ditayangkan melalui 
media audio visual dalam kelompok 
belajar yang terdiri dari 4-6 siswa 
serta memberikan nomor kepada 
setiap siswa 

d. Guru membantu investigasi 
kelompok dengan memberikan 
pertanyaan mengenai materi.

e. Guru membantu siswa membuat 
laporan.

f. Siswa yang nomornya dipanggil 
mempresentasikan hasil diskusi.

g. Guru memberikan kesempatan siswa 
lain menanggapi, kemudian 
menunjuk nomor lain.

h. Guru membantu siswa melakukan 
refleksi terhadap investigasi dan 
proses-proses yang mereka gunakan.

i. Membuat simpulan  

Kondisi Akhir

a. Guru mampu menarik perhatian siswa 
untuk mengikuti pembelajaran dan 
meminimalkan ceramah, guru lebih 
bertindak sebagai fasilitator.

b. Keterampilan bertanya, menjelaskan, 
menggunakan media, mengadakan 
variasi, memberikan penguatan guru 
menjadi optimal.

c. Siswa tertarik pada pembelajaran IPS 
ditunjukan dengan berperan aktif 
dalam pembelajaran.

d. Hasil belajar kognitif, afektif, dan 
psikomotor siswa meningkat.
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Bagan alur berpikir di atas menunjukan adanya permasalahan pada 

pembelajaran IPS. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : guru belum 

menarik perhatian siswa dan terlalu dominan menggunakan ceramah untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, belum adanya penggunaan media dalam 

kegiatan pembelajaran, sumber belajar hanya bersumber dari buku LKS, keterampilan 

bertanya dan memberikan penguatan belum optimal. Selama kegiatan pembelajaran 

hanya beberapa siswa yang berani bertanya mengenai materi yang disampaikan guru 

selebihnya siswa hanya menjadi pendengar di dalam kelas. Siswa merasa bosan 

dalam mengikuti pembelajaran IPS. Hal ini berakibat pada tidak tuntasnya sebagian 

besar nilai siswa. dari 29 siswa 19 siswa memiliki nilai dibawah KKM yaitu 63.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti dan tim kolaborator menetapkan 

tindakan dengan Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered 

Heads Together dengan media Audio Visual. Adapun langkah-langkah model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media Audio Visual 

sebagai berikut:

a. Menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan, seperti laptop, LCD, speaker dan 

nomor kepala NHT.

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa  untuk terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran.

c. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar terkait 

dengan masalah yang ditayangkan melalui media Audio Visual dalam  kelompok

belajar yang terdiri dari 4-6 siswa serta memberikan nomor kepada setiap siswa.
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d. Guru membantu investigasi kelompok dengan memberikan pertanyaan mengenai 

materi. 

e. Guru membantu siswa membuat laporan.

f. Siswa yang nomornya dipanggil mempresentasikan hasil diskusi.

g. Guru memberi kesempatan siswa lain menanggapi, kemudian menunjuk nomor 

lain.

h. Guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap investigasi dan proses-proses 

yang mereka gunakan.

i. Membuat simpulan.

Pada pelaksanaan pembelajaran guru memberikan orientasi kepada siswa 

tentang permasalahan sosial di daerahnya. Bertanya jawab tentang permasalahan, 

Siswa diberi kesempatan berpikir untuk menjawab pertanyaan. Guru menjelaskan 

materi IPS melalui media Audio Visual. Penggunaan media dimaksudkan agar siswa 

lebih fokus memperhatikan materi. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-6 

siswa. siswa mengerjakan tugas kelompok. Setiap kelompok membuat laporan yang 

nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Siswa yang dipanggil nomornya yang 

akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya menganalisis dan 

mengevaluasi proses mengatasi masalah. Dilanjutkan dengan membuat simpulan.

Pembelajaran tersebut menjadikan keterampilan guru dan aktivitas siswa 

meningkat. Guru mampu menerapkan model pembelajaran inovatif, mampu 

menggunakan media untuk menarik perhatian siswa serta melibatkan siswa untuk 

aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bantuan media Audio Visual yang 
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dapat dilihat dan didengar penguasaan materi akan lebih dalam dan siswa lebih 

memahami materi yang disajikan sehingga hasil belajar akan meningkat.

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Number Heads 

Together dengan media Audio Visual diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga 

kualitas pembelajaran IPS akan meningkat.

2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris dan kerangka berpikir yang telah 

dipaparkan, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah penerapan model terpadu

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media Audio Visual 

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

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang.



3.1. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. PTK 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi 

dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belaj

(Uno dkk 2011:41). Tahapan 

tindakan, observasi, refleksi. Adapun alur spiral dari tahap

kelas sebagai berikut:

Bagan 3.1
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BAB III

METODE PENELITIAN

RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. PTK 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi 

dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat      

(Uno dkk 2011:41). Tahapan Peneltian Tindakan Kelas meliputi perencanaan, 

tindakan, observasi, refleksi. Adapun alur spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan 

Bagan 3.1. Alur Peneltian Tindakan Kelas (Arikunto 2008:16

Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. PTK 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi 

ar siswa meningkat      

meliputi perencanaan, 

tahap penelitian tindakan 

(Arikunto 2008:16)
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3.1.1. Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi:

a. Menelaah materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 

b. Menentukan indikator dan tujuan pembelajaran.

c. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dengan penerapan model 

terpadu Problem Based Learning  dan Numbered Heads Together dengan media  

audio visual.

d. Menyiapkan media audio visual sebagai pendukung penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together.

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

f. Menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

g. Menyiapkan lembar wawancara untuk mengetahui pendapat guru tentang 

pembelajaran dengan penerapan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual, wawancara dilakukan 

pada akhir siklus penelitian.

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan

Tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan yang telah 

ditetapkan (Arikunto 20012:18). Peneliti merencanakan Penelitian Tindakan Kelas 

dalam tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri dari satu kali pertemuan. Materi yang 

diajarkan pada siklus pertama yaitu permasalahan banjir, siklus kedua yaitu 

permasalahan pencemaran lingkungan, siklus ketiga yaitu permasalahan kemiskinan. 
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Penelitian disesuaikan dengan langkah-langkah model terpadu Problem Based 

Learning  dan Numbered Heads Together dengan media  Audio Visual.

3.1.3. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan pengamat dengan 

menggunakan lembar pengamatan sebagai instrumen pengamatan. Pengamatan 

mempunyai fungsi untuk mendokumentasikan dampak dari tindakan secara kritis 

(Uno dkk 2011:68). Observasi dilakukan oleh guru secara kolaboratif dengan guru 

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang untuk mengetahui keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS materi mengenal permasalahan sosial yang 

terdapat di daerahnya dengan penerapan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual.

3.1.4. Refleksi 

Refleksi merupakan mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan 

(Arikunto 2012:19). Refleksi dilakukan ketika peneliti selesai melakukan tindakan. 

Setelah mengkaji proses pembelajaran IPS di kelas IV yaitu keterampilan guru dan 

aktivitas siswa, serta hasil belajar yang diperoleh dalam materi mengenal 

permasalahan sosial yang ada didaerahnya, apakah sudah efektif melihat ketercapaian 

dalam indikator keberhasilan pada siklus pertama, serta mengkaji kekurangan dan 

membuat daftar permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus pertama, 

kemudian bersama tim kolaborasi membuat tindak lanjut berupa perbaikan untuk 

siklus berikutnya.
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3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam tiga siklus. Berikut ini 

merupakan perencanaan dalam setiap siklus penelitian.

3.2.1. Siklus Pertama

3.2.1.1. Perencanaan 

a. Menyusun dan menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar 

materi IPS yaitu mengenal permasalahan sosial di daerahnya pada materi banjir, 

media audio visual yaitu video tentang banjir, laptop, LCD, nomor kepala NHT,

alat evaluasi berupa lembar kerja siswa, naskah bermain peran dan soal evaluasi 

serta kunci jawaban. 

b. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa. Menyiapkan catatan lapangan dalam proses penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio 

visual dalam pembelajaran IPS.

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi pra kegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti, kegiatan akhir.

a. Pra kegiatan 

1) Guru mengucapkan salam.

2) Mengkondisikan kelas dan mengkondisikan siswa.

3) Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa.
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4) Siswa berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran.

5) Guru mempersiapkan media dan sumber belajar.

b. Kegiatan awal 

1) Guru menarik perhatian siswa dengan penggunaan media audio visual.

2) Guru melakukan apersepsi dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran “siapa yang pernah melihat berita banjir di televisi?” “apa ada 

yang rumahnya pernah kebanjiran?”.

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar semangat mengikuti pembelajaran 

dengan menunjukan sikap ramah, penuh semangat, dan hangat dalam berinteraksi 

dengan siswa.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa.

c. Kegiatan Inti

Eksplorasi

1) Siswa diberi penjelasan tentang materi masalah sosial berupa banjir dengan 

menggunakan video yang ditayangkan melalui LCD (Mengamati).

2) Siswa memperhatikan keseluruhan penyampaian materi dan memberikan 

kesempatan bertanya kepada siswa (Mengamati, Menanya).

3) Siswa mengkontruksi pengetahuan mereka dari media berupa video tentang banjir.

Elaborasi

4) Siswa membentuk kelompok belajar dengan anggota 4-6 siswa serta diberikan 

nomor kepala NHT kepada setiap siswa dalam setiap kelompok.
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5) Siswa  diberikan masalah nyata yang berasal dari materi ajar di dalam lembar kerja 

sebagai tugas kelompok.

6) Siswa mendengarkan petunjuk dan aturan dalam menyelesaikan tugas kelompok.

7) Siswa diminta aktif menyampaikan ide untuk memecahkan masalah dalam tugas 

kelompoknya (Ekperimen).

8) Siswa menyiapkan laporan sesuai dengan tugas kelompoknya dengan bantuan 

guru (Mengolah informasi).

9) Siswa yang nomornya dipanggil mempresentasikan hasil pelaksanaan tugas dan 

kelompok lain diminta menanggapi (Mengkomunikasikan).

10) Siswa yang nomornya dipanggil memperagakan tindakan pencegahan banjir

(Mengkomunikasikan).

11) Siswa merespon tindakan pencegahan banjir dengan mengisi skala sikap.

Konfirmasi

12) Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik.

13) Guru memberikan umpan balik berupa penguatan kepada siswa.

14) Guru memberikan kesempatan kepada siswa menanyakan materi yang belum 

jelas.

d. Kegiatan akhir

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran.

2) Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung.

3) Guru memberikan soal evaluasi individu.

4) Pemberian tindak lanjut berupa pengayaan dan remidial.
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5) Menutup pelajaran.

3.2.1.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam penerapan model 

terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media 

Audio Visual pada pembelajaran IPS.

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media  Audio 

Visual pada pembelajaran IPS.

3.2.1.4. Refleksi

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama.

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus pertama.

c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama.

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua.

3.2.2. Siklus Kedua

3.2.2.1. Perencanaan 

a. Memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan  pada 

siklus pertama. Menyusun RPP sesuai dengan materi permasalahan pencemaran 

lingkungan, Mempersiapkan media audio visual yaitu video tentang permasalahan 

pencemaran lingkungan, laptop, LCD, nomor kepala NHT, alat evaluasi berupa tes 

tertulis, lembar kerja siswa, dan naskah bermain peran.

b. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa serta catatan lapangan penerapan model terpadu Problem Based Learning
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dan Numbered Heads Together dengan media Audio Visual dalam pembelajaran 

IPS.

3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan

a. Pra kegiatan 

1) Guru mengucapkan Salam.

2) Mengkindisikan kelas dan mengkondisikan siswa.

3) Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa.

4) Siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran.

5) Guru mempersiapkan media dan sumber belajar.

b. Kegiatan awal 

1) Guru menarik perhatian siswa dengan penggunaan media audio visual.

2) Guru melakukan apersepsi dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran “Tadi pagi siapa yang berangkat sekolah diantar orang tuanya 

naik sepeda motor? anak-anak tahukah kalian limbah apa yang dihasilkan oleh 

kendaraan bermotor?”.

3) Guru memberikan motivasi agar semangat mengikuti pembelajaran dengan 

menunjukan sikap ramah, penuh semangat, dan hangat dalam berinteraksi dengan 

siswa.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa. 
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c. Kegiatan inti 

Eksplorasi

1) Siswa diberi penjelasan tentang materi masalah sosial berupa pencemaran 

lingkungan dengan menggunakan video yang ditayangkan melalui LCD 

(Mengamati).

2) Siswa memperhatikan keseluruhan penyampaian materi dan memberikan 

kesempatan bertanya kepada siswa (Mengamati, Menanya).

3) Siswa mengkontruksi pengetahuan mereka dari media berupa video tentang 

pencemaran lingkungan.

Elaborasi

4) Siswa membentuk kelompok belajar dengan anggota 4-6 siswa serta diberikan 

nomor kepala NHT kepada setiap siswa dalam setiap kelompok.

5) Siswa diberikan masalah nyata yang berasal dari materi ajar di dalam lembar kerja 

sebagai tugas kelompok.

6) Siswa mendengarkan petunjuk dan aturan dalam menyelesaikan tugas kelompok.

7) Siswa diminta aktif menyampaikan ide untuk memecahkan masalah dalam tugas 

kelompoknya (Eksperimen).

8) Siswa menyiapkan laporan sesuai dengan tugas kelompoknya dengan bantuan 

guru  (Mengolah informasi).

9) Siswa yang nomornya dipanggil mempresentasikan hasil pelaksanaan tugas dan 

kelompok lain diminta menanggapi (Mengkomunikasikan).



75

10) Siswa yang nomornya dipanggil diminta memperagakan tindakan pencegahan 

pencemaran lingkungan (Mengkomunikasikan).

11) Siswa merespon tindakan pencegahan pencemaran lingkungan dengan mengisi 

skala sikap.

Konfirmasi

12) Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik.

13) Guru memberikan umpan balik berupa penguatan kepada siswa.

14) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum jelas.

d. Penutup 

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran.

2) Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung.

3) Guru memberikan soal evaluasi individu. 

4) Guru memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan remidial.

5) Menutup pelajaran. 

3.2.2.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam penerapan model 

terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media 

Audio Visual pada pembelajaran IPS.

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media Audio 

Visual pada pembelajaran IPS.
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3.2.2.4. Refleksi

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua.

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus kedua.

c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua.

d. Menyimpulkan hasil pelaksanaan siklus kedua, jika tujuan PTK belum dicapai, 

maka dilanjutkan pada siklus ketiga dengan mengacu pada hasil siklus kedua.

3.2.3. Siklus Ketiga

3.2.3.1. Perencanaan 

a. Memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan  pada 

siklus kedua. Menyusun RPP sesuai dengan materi permasalahan kemiskinan di 

Indonesia, Menyiapkan media media audio visual yaitu video tentang kemiskinan 

di Indonesia, laptop, LCD, nomor kepala NHT, alat evaluasi berupa tes tertulis,

lembar kerja siswa, naskah bermain peran.

b. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa serta catatan lapangan dan wawancara dengan kolaborator tentang 

penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together 

dengan media Audio Visual dalam pembelajaran IPS.

3.2.3.2. Pelaksanaan Tindakan

a. Pra kegiatan  

1) Guru mengucapkan salam.

2) Mengkondisikan kelas dan mengkondisikan siswa.

3) Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa.
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4) Siswa melakukan doa sebelum memulai pembelajaran.

5) Guru mempersiapkan media dan sumber belajar.

b. Kegiatan awal

1) Guru menarik perhatian siswa dengan penggunaan media audio visual.

2) Guru melakukan apersepsi dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran “anak-anak pernahkah kalian melihat anak kecil meminta-

minta di lampu merah?”.

3) Guru memberikan motivasi siswa agar semangat mengikuti pembelajaran dengan 

menunjukan sikap ramah, penuh semangat, dan hangat dalam berinteraksi dengan 

siswa.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa. 

c. Kegiatan inti 

Eksplorasi

1) Siswa diberi penjelasan tentang materi masalah sosial berupa permasalahan 

kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan video yang ditayangkan melalui 

LCD (Mengamati).

2) Siswa memperhatikan keseluruhan penyampaian materi dan memberikan

kesempatan bertanya kepada siswa (Mengamati, Menanya).

3) Siswa mengkontruksi pengetahuan mereka dari media berupa video tentang 

kemiskinan di Indonesia.
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Elaborasi

4) Siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok belajar dengan anggota 4-6 siswa, guru 

memberikan nomor kepala NHT kepada setiap siswa dalam setiap kelompok.

5) Siswa diberikan masalah nyata yang berasal dari materi ajar di dalam lembar kerja 

sebagai tugas kelompok.

6) Siswa mendengarkan petunjuk dan aturan dalam menyelesaikan tugas kelompok.

7) Siswa diminta aktif menyampaikan ide untuk memecahkan masalah dalam tugas 

kelompoknya  (Eksperimen).

8) Siswa menyiapkan laporan sesuai dengan tugas kelompoknya dengan bantuan 

guru (Mengolah informasi).

9) Siswa yang nomornya dipanggil mempresentasikan hasil pelaksanaan tugas dan 

kelompok lain diminta menanggapi (Mengkomunikasikan).

10) Siswa yang nomornya dipanggil memperagakan tindakan mengatasi kemiskinan 

(Mengkomunikasikan).

11) Siswa merespon tindakan mengatsi kemiskinan dengan mengisi skala sikap.

Konfirmasi

12) Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik.

13) Guru memberikan umpan balik berupa penguatan kepada siswa.

14) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang 

belum jelas.
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d. Kegiatan akhir 

1) Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran.

2) Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung.

3) Guru memberikan soal evaluasi individu. 

4) Guru memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan remidial.

5) Menutup pelajaran.

3.2.3.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam penerapan model 

terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media 

Audio Visual pada pembelajaran IPS.

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together .

3.2.3.4. Refleksi

a. Mengevaluasi proses dan hasil belajar siklus ketiga.

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus ketiga.

c. Membuat daftar permasalahan  yang terjadi pada siklus ketiga.

d. Menyimpulkan hasil pelaksanaan siklus ketiga, jika tujuan PTK belum tercapai 

maka dilanjutkan pada siklus keempat dengan mengacu pada hasil siklus ketiga.
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3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian yang dikaji adalah guru sebagai peneliti dan siswa kelas IV 

yang berjumlah 29 siswa terdiri dari 19 siswa putra dan 10 siswa putri. Pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang

3.4. TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sekaran 02 Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang yang terletak di jalan Taman Siswa No. 33 Sekaran pada semester II tahun 

ajaran 2013/2014.

3.5. VARIABEL PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini yaitu:

a. Variabel Masalah 

Variabel masalah dalam penelitian ini adalah keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang.

b. Variabel Tindakan

Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual 

dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang.
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3.6. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.6.1. Jenis Data

a. Data kuantitatif  diwujudkan dengan data hasil belajar siswa yang diperoleh 

melalui tes evaluasi yang diberikan pada setiap akhir pembelajaran dari siklus 

pertama sampai ketiga.

b. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, catatan lapangan dan wawancara 

serta dokumentasi pelaksanaan penerapan model terpadu Problem Based Learning

dan Numbered Heads Together dengan media  Audio Visual pada pembelajaran 

IPS.

3.6.2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dengan Scource triangulation

(triangulasi sumber) yaitu mengambil data dari berbagai nara sumber. Sumber data 

diperoleh dari guru, siswa, data dokumen, dan catatan lapangan.

a. Guru

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam 

penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together 

dengan media  Audio Visual dari siklus satu sampai siklus ketiga.
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b. Siswa

Sumber data siswa diperoleh dari kegiatan observasi selama pelaksanaan 

siklus pertama sampai siklus ketiga. Data yang diperoleh berupa aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS.

c. Data Dokumen

Sumber data dokumen berasal dari data pengamatan selama proses 

pembelajaran, catatan lapangan, hasil wawancara dengan guru, daftar nilai siswa dari 

siklus pertama sampai ketiga. Data dokumen dapat lebih valid apabila dilengkapi 

dengan foto dan video sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

d. Catatan lapangan

Sumber data berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan suasana kelas 

dalam penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media  Audio Visual pada pembelajaran IPS.

3.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan teknik 

non tes, sebagai berikut:

a. Teknik Tes

Tes merupakan alat pengukur data yang berharga. Menurut Uno dkk 

(2011:104) tes ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan 

penetapan skor angka. Tes digunakan untuk mengumpulkan informasi karakteristik 
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suatu objek yang berupa keterampilan, pengetahuan, bakat, minat, maupun bakat 

(Widoyoko 2013:50). Adapun jenis tes dalam penelitian adalah tes prestasi belajar.

b. Teknik Non Tes

1) Metode Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara langsung (Purwanto:149). Menurut Hadi observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis (Sugiyono 2010:203). Dua di antara yang terpenting 

dalam observasi adalah proses pengamatan dan ingatan. Observasi dalam penelitian 

ini dilakukan untuk menggambarkan pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran.

2) Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara lisan kepada subjek yang diteliti (Uno dkk 2011:103). Wawancara bertujuan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara merupakan alat 

yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, 

motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya (Widoyoko 2013:40). 

Wawancara memiliki sifat luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan 

dengan subjek, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan 

baik. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara 

yaitu pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. 
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Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.

3) Catatan lapangan

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama proses 

pembelajaran berupa data keterampilan guru, aktivitas siswa dan suasana kelas dalam 

penerapan perpaduan model Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

dengan media Audio Visual pada pembelajaran IPS. Catatan lapangan berisi catatan 

guru selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 

pembelajaran catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dari 

kegiatan observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung.

4) Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

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

(Sugiyono 2010:329). Data dokumen dapat digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

(Widoyoko 2013:50). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih 

kredibel/dapat dipercaya kalau didukung dengan data dokumen (Sugiyono 2010:329). 

Peneliti menggunakan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan pembelajaran 

berupa foto dan video pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
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X=
∑?
∑?

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

3.7.1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean/rata-rata kelas. data 

kuantitatif ditampilkan dalam bentuk persentase.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Data hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan rumus: 

N= 
?
? ? ?  100  (skala 0-100)

Keterangan:

N= Nilai

B= Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau jumlah 

skor jawaban benar pada setiap butir/item soal ( pada tes berbentuk uraian)

St=Skor teoritis (Poerwanti 2008: 6.16).

b. Data nilai rata-rata hasil belajar di analisis dengan rumus:

Keterangan:

x= nilai rata-rata

∑X= jumlah semua nilai siswa

∑N= jumlah siswa (Aqib 2011: 40)
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c. Data ketuntasan belajar klasikal dianalisis dengan rumus :

P =   ∑  siswa yang tuntas belajar
 ∑ seluruh siswa × 100 %

Keterangan :

P : Persentase siswa yang tuntas (Aqib 2011: 41) 

Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

(KKM) siswa SDN sekaran 02 semarang yang dikelompokan ke dalam dua kategori 

yaitu tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut: 

      Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar

Kriteria ketuntasan Kualifikasi
≥63 Tuntas
<63 Tidak Tuntas

                      (KKM  Mata Pelajaran IPS di SDN Sekaran 02 Semarang)

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 108) apabila 75% dari jumlah siswa yang 

mengikuti proses belajar mengajar atau mencapai taraf keberhasilan minimal, 

optimal, atau bahkan maksimal, maka proses belajar mengajar berikutnya dapat 

membahas pokok bahasan yang baru. Namun jika kurang dari 75% maka proses 

belajar mengajar berikutnya hendaknya bersifat perbaikan (remidial). Dalam 

penelitian ini, peneliti tidak mengharapkan ketuntasan belajar minimal namun peneliti 

mengharapkan ketuntasan belajar yang optimal maka dari itu peneliti menetapkan 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 80%.



87

3.7.2. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari instrumen pengamatan  

keterampilan guru dan instrumen pengamatan aktivitas siswa. Pada penelitian ini 

penentuan skor menggunakan interval empat kelas. Menurut Poerwanti (2008: 6-15) 

data hasil pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru dikelompokan 

berdasarkan kategori, rentang nilai dibagi menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, 

cukup, kurang). 

Lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa memiliki beberapa 

indikator. Dalam setiap indikator terdapat 4 deskriptor pengamatan. Kriteria penilaian 

yang digunakan sebagai berikut ini:

a.Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak

b.Skor 1 jika 1 deskriptor yang tampak

c.Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak

d.Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak

e.Skor 4 jika 4 deskriptor yang tampak

Sedangkan untuk menentukan jarak pengukuran menurut Awalluddin dkk 

(2008: 1-44 -1-45), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Keterangan:

R = jarak pengukuran

R = nilai tertinggi – nilai terendah
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Nilai tertinggi = skor tertinggi

Nilai terendah = skor terendah

Setelah R diketahui dan jumlah interval kelas sudah ditentukan 4, maka akan 

dicari lebar intervalnya dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

? = interval

R = jarak pengukuran

Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan kategori nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

a. Pedoman penilaian keterampilan guru

Jumlah indikator keterampilan guru adalah 10 dengan setiap indikator terdiri 

atas 4 deskriptor. Sehingga skor terendah adalah 0 dan skor tertinggi adalah 40. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh klasifikasi keterampilan guru sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru

Skor Kategori

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik

20 ≤ skor < 30 Baik

10 ≤ skor < 20 Cukup

0  ≤ skor < 10 Kurang

? =  ?? ?? ?  ? ?? ? ? ? ? ?? ?  (? )  ?? ? ??ℎ ? ??? ?
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b. Pedoman penilaian aktivitas siswa

Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 9 dengan setiap indikator terdiri atas 4 

deskriptor. Sehingga skor terendah adalah 0 dan skor tertinggi adalah 36. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh klasifikasi aktivitas siswa sebagai berikut.

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa

Skor Kategori
27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik
18 ≤ skor < 27 Baik

9 ≤ skor < 18 Cukup

0 ≤ skor < 9 Kurang

3.8. INDIKATOR KEBERHASILAN

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media Audio Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dengan indikator sebagai berikut:

a. Keterampilan guru dalam penerapan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual pada pembelajaran IPS 

minimal baik dengan skor antara 20≤ skor <30.

b. Aktivitas siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam penerapan model 

terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media 

Audio Visual pada pembelajaran IPS minimal baik dengan skor antara                

18≤ skor<27.

c. Siswa mengalami ketuntasan belajar secara individual sebesar ≥63 dan mengalami 

ketuntasan klasikal sebesar 80%.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

Berikut pemaparan hasil penelitian tindakan kelas dengan penerapan model 

terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio 

visual yang diperoleh dari data hasil tes dan nontes. Data hasil tes diperoleh dari 

evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengukur peningkatan 

pemahaman materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya oleh siswa. Data hasil 

nontes diperoleh dari pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus 

yang setiap siklusnya terdiri dari satu kali pertemuan selama tiga jam pelajaran. 

Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai hasil penelitian yang terdiri dari 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dengan penerapan model 

terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio 

visual dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang.

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I

4.1.1.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus I

a. Perencanaan

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut:



91

1) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, materi ajar, lembar Kerja 

Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, naskah bermain peran 

dan instrumen penilaian penerapan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media audio visual pada materi mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya.

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa video tentang permasalahan banjir, LCD, 

Laptop, dan speaker.

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan catatan lapangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

b. Pelaksanaan 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2014 dengan alokasi waktu  3 

jam pelajaran. Materi pada siklus I yaitu permasalahan banjir, Standar Kompetensi 2 

yaitu mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. Kompetensi Dasar 2.4 yaitu mengenal 

permasalahan sosial di daerahnya. Indikator pada siklus I yaitu menyebutkan 

penyebab banjir, menjelaskan akibat banjir, mengemukakan pendapat tentang cara 

pencegahan banjir, menunjukan tindakan pencegahan banjir, dan merespon tindakan

pencegahan banjir.

c. Uraian Kegiatan

1) Pra kegiatan (5 menit)
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Sebelum memulai pembelajaran guru mengucapkan salam, mengkondisikan 

kelas, mengkondisikan siswa agar tercipta iklim belajar yang kondusif. Guru 

melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa dan menyiapkan kebutuhan 

teknis seperti laptop, LCD, speaker, dan media audio visual berupa video 

permasalahan banjir. Pelaksanaan pembelajaran dimulai pada pukul 09.00 sehingga 

guru tidak memimpin berdoa bersama sebelum memulai pelajaran.

2) Kegiatan Awal (10 menit)

Pada kegiatan awal guru menarik perhatian siswa dengan penggunaan media 

audio visual yang ditayangkan melalui LCD proyektor. Guru melakukan apersepsi 

dengan bertanya “Siapa yang pernah melihat berita banjir di televisi? Apa ada yang 

rumahnya pernah kebanjiran?”. Sebagian besar siswa menjawab “Saya sudah pernah 

melihat berita banjir pak”, “tidak ada yang rumahnya pernah kebanjiran pak”. 

Apersepsi yang dilakukan belum disampaikan secara optimal sehingga masih terdapat 

siswa yang tidak memberikan tanggapan. Guru menyampaikan tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran, dilanjutkan dengan penyampaian langkah-langkah 

pembelajaran dengan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual.

3) Kegiatan inti (70 menit)

Guru memutarkan video permasalahan banjir dengan menggunakan laptop 

dan LCD. Siswa memperhatikan tayangan video dengan seksama. Beberapa siswa 

mencatat materi yang dianggap penting yang terdapat di dalam video. Guru 

memberikan kesempatan bertanya mengenai tayangan video namun tidak ada siswa 
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yang bertanya. Guru menjelaskan penyebab banjir, akibat banjir dan cara mencegah 

banjir serta melakukan tanya jawab dengan siswa. Siswa menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru dengan mengangkat tangannya terlebih dahulu. 

Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok masing-masing 

kelompok dengan anggota 5-6 siswa berdasarkan urutan hitungan agar kelompok 

belajar yang terbentuk lebih adil dan heterogen. Suasana kelas menjadi agak gaduh 

saat siswa akan berkumpul dengan teman sekelompoknya. Guru memberikan masalah 

nyata yang terdapat pada LKS yaitu berupa permasalahan banjir  untuk dikerjakan 

bersama teman sekelompoknya. Selain LKS guru juga memberikan skenario bermain 

peran tentang tindakan pencegahan banjir. Siswa mendiskusikan soal pada lembar 

kerja yang telah disediakan. Guru berkeliling kelas untuk membimbing siswa dalam 

mengerjakan lembar kerja. Guru kurang optimal dalam membimbing kelompok, hal 

disebabkan oleh letak kursi siswa yang menghalangi guru untuk berkeliling untuk 

memberikan bimbingan secara merata serta guru belum memberikan dorongan 

kepada siswa yang aktif di dalam kelompoknya.

Setelah siswa selesai berdiskusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

perwakilan kelompok yang dipanggil nomornya maju ke depan kelas untuk 

membacakan hasil diskusi kelompoknya. Saat presentasi dilakukan masih terdapat 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan. Setelah perwakilan kelompok 

membacakan hasil kerja kelompoknya guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanggapi hasil diskusi temannya. Siswa memberikan tanggapan secara 

klasikal dengan membandingkan jawaban yang disampaikan temannya dengan 



94

jawaban kelompoknya. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

kegiatan dilanjutkan dengan perwakilan kelompok bermain peran tentang tindakan 

pencegahan banjir. Semua perwakilan kelompok masih membawa teks pada saat 

bermain peran. Pada kegiatan ini masih terdapat siswa yang belum memperhatikan 

peragaan temannya. Perwakilan kelompok dengan bermain peran terbaik diberikan 

penghargaan berupa reward. Guru memberikan penguatan berupa tepuk tangan yang 

diikuti oleh semua siswa.

4) Kegiatan akhir (20 menit)

Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari saat 

pembelajaran. Setelah itu memberikan soal evaluasi dan skala sikap untuk merespon 

tindakan pencegahan banjir. Skala sikap diberikan bersamaan dengan soal evaluasi 

untuk mengefisiensikan waktu. Siswa diberi waktu 20 menit untuk mengerjakan soal 

evaluasi dan skala sikap. Masih terdapat siswa yang melebihi alokasi waktu saat 

mengerjakan evaluasi sehingga guru harus menunggu sampai semua siswa selesai 

mengerjakan. Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal evaluasi guru menutup 

pelajaran.

4.1.1.2. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru

Berdasarkan observasi keterampilan guru dalam penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual

dalam pembelajaran IPS pada siklus I dapat disajikan pada tabel berikut:
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     Tabel 4.1
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I

No Indikator Keterampilan Guru

Deskriptor 
Yang 

Tampak Skor

1 2 3 4
1 Mempersiapkan siswa untuk belajar    3
2 Melakukan apersepsi dan motivasi siswa   2
3 Menyampaikan tujuan pembelajaran   2
4 Menjelaskan materi pelajaran    3
5 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dnegan materi
   3

6 Menggunakan media audio visual    3
7 Membimbing siswa dalam kelompok   2
8 Mengelola kelas   2
9 Memberikan penguatan   2
10 Menutup pelajaran   2
Jumlah skor total yang diperoleh 24
Rata-rata skor 2,4
Kategori Baik 
Persentase 60%

Berdasarkan tabel 4.1 hasil observasi keterampilan guru pada siklus I 

diperoleh skor 24. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,4 dengan kategori baik. 

Rincian tiap indikator sebagai berikut:

a. Mempersiapkan siswa untuk belajar

Pada siklus I indikator mempersiapkan siswa untuk belajar memperoleh skor 

3. Deskriptor yang muncul adalah mengkondisikan siswa, mempersiapkan media 

pembelajaran, dan mengucapkan salam dan presensi. Guru belum memimpin doa 

sebelum memulai pembelajaran karena pembelajaran dilakukan pada pukul 09.00.
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b. Melakukan apersepsi dan motivasi siswa

Indikator melakukan apersepsi dan motivasi siswa mendapatkan skor 2. 

Deskriptor yang muncul adalah menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan 

materi sebelumnya dan menarik perhatian siswa. Deskriptor yang belum muncul 

adalah memberikan motivasi belajar dan apersepsi belum disampaikan secara jelas 

dan mudah dipahami siswa.

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran

Dalam indikator ini memperoleh skor 2, dengan deskriptor yang muncul 

adalah penyampaian tujuan pembelajaran sesuai dengan materi dan menggunakan 

kalimat yang mudah dipahami siswa. Deskriptor yang belum tampak dalam indikator 

ini ialah tujuan pembelajaran belum disampaikan secara jelas dan guru belum menulis 

tujuan pembelajaran di papan tulis.

d. Menjelaskan materi pelajaran

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, Deskriptor yang tampak ialah 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dalam menjelaskan materi, 

menggunakan contoh dan ilustrasi, dan menggunakan suara yang jelas. Sedangkan 

deskriptor yang belum tampak adalah pemberian tekanan pada saat menjelaskan.

e. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi

Pada indikator ini memperoleh skor 3. Deskriptor yang muncul adalah 

pertanyaan diberikan secara jelas dan singkat, pertanyaan ditujukan kepada seluruh 

kelas, dan pemberian pertanyaan dari soal sederhana sampai yang lebih kompleks. 
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Pada indikator ini deskriptor yang belum tampak adalah pemberian waktu berpikir 

pada siswa untuk menjawab pertanyaan.

f. Menggunakan media audio visual

Indikator menggunakan media audio visual memperoleh skor 3. Guru telah 

menyiapkan media audio visual, isi pesan media sesuai dengan tujuan, dan media 

menarik dan mudah di ingat. Pada Indikator ini guru belum terampil menggunakan 

media audio visual karena masih ada beberapa gangguan teknis yang cukup menyita 

waktu.

g. Membimbing siswa dalam kelompok

Pada indikator ini skor yang diperoleh adalah 2, dengan rincian sebagai 

berikut: guru telah menanyakan kesulitan yang di hadapi tiap kelompok dan 

membimbing siswa pada saat presentasi. Deskriptor yang belum tampak yaitu guru 

belum membimbing secara merata kepada setiap kelompok dan belum memberikan 

dorongan kepada siswa agar aktif dalam kelompok.

h. Mengelola kelas 

Indikator ini memperoleh skor 2 dengan rincian yaitu guru telah menciptakan 

kondisi kelas yang kondusif, guru memusatkan perhatian siswa pada permasalahan 

yang di bahas dalam diskusi. Pada indikator mengelola kelas deskriptor yang belum 

tampak yaitu pembelajaran yang dilakukan melebihi alokasi waktu, guru juga belum 

memberikan nasehat kepada siswa yang membuat kegaduhan.
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i. Memberikan penguatan 

Skor yang diperoleh dalam indikator ini adalah 2. Guru telah memberikan 

penguatan secara verbal, penguatan diberikan segera setelah kejadian berlangsung. 

Sedangkan dalam indikator ini guru belum memberikan penguatan secara non verbal

dan pemberian penguatan belum dilakukan secara bervariasi.

j. Menutup pelajaran

Pada indikator ini memperoleh skor 2 dengan deskriptor yang tampak adalah 

guru telah menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan guru telah memberikan 

soal evaluasi. Deskriptor yang belum tampak yaitu guru belum melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan guru belum memberikan tindak 

lanjut.

4.1.1.3. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa

Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa dengan mengamati seluruh aktivitas 

siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. Jumlah siswa yang hadir yaitu 26 siswa 

terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media audio visual pada siklus I dapat disajikan 

pada tabel berikut:
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Tabel 4.2
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I

Berdasarkan tabel 4.2 hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I di atas 

diperoleh jumlah skor seluruh siswa kelas IV adalah 540 dengan rata-rata skor total 

adalah 20,77. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 2,31 dengan kategori 

baik. Penjelasan secara rinci mengenai skor tiap indikator sebagai berikut.

a. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran

Pada indikator ini menunjukkan bahwa 21 dari 26 siswa siap mengikuti 

pembelajaran ditandai dengan siswa datang tepat waktu, siswa duduk di kursinya 

dengan tertib, menyiapkan alat tulis, dan menyiapkan buku pelajaran. Dari 

keseluruhan siswa terdapat 5 siswa yang belum optimal dalam mempersiapkan diri 

sebelum mengikuti pembelajaran.

No Indikator Aktivitas Siswa
Perolehan skor Jumla

h total 
skor

Rata-
rata 
Skor

1 2 3 4

1 Mempersiapkan diri sebelum menerima 
pembelajaran

- 5 16 5
78 3

2 Menanggapi apersepsi 3 14 6 3 61 2,34
3 Memperhatikan media audio visual 4 12 10 - 58 2,23
4 Memperhatikan penjelasan guru 6 14 4 2 54 2,08
5 Aktif bertanya tentang hal-hal yang 

kurang jelas  
4 14 6 2

58 2,23

6 Bekerja kelompok dengan baik 7 12 4 3 52 2
7 Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 
6 14 6 -

52 2

8 Menyimpulkan kegiatan pembelajaran 6 14 6 - 52 2
9 Mengerjakan soal evaluasi 1 7 12 6 75 2,88
Jumlah Skor yang diperoleh 540
Rata-rata skor total 20,77
Rata-rata skor 2,31
Kategori Baik
Persentase 57,69%
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b. Menanggapi apersepsi

Pada indikator menanggapi apersepsi mendapatkan skor rata-rata 2,34 dengan 

kategori baik. Secara keseluruhan siswa menanggapi apersepsi yang disampaikan 

guru dengan baik, namun masih terdapat siswa yang belum aktif menanggapi 

apersepsi yaitu sebanyak 3 siswa menanggapi apersepsi namun belum sesuai dengan 

materi. 14 siswa menanggapi apersepsi yang sesuai dengan materi namun belum aktif 

memberikan tanggapan, tanggapan hanya dilakukan sesekali dan tanggapan belum 

disampaikan secara jelas dan mudah dipahami.

c. Memperhatikan media audio visual

Skor yang diperoleh dalam indikator memperhatikan media audio visual ialah 

2,23 yang tergolong baik dalam memperhatikan media audio visual. Terdapat 22 

siswa memperhatikan media audio visual, menaggapi pertanyaan guru, serta 

memberikan contoh di kehidupan sehari-hari. Namun masih ada          4 siswa yang 

belum optimal dalam memperhatikan media audio visual, siswa hanya 

memperhatikan media audio visual namun tidak mengajukan pertanyaan maupun

menanggapi pertanyaan dari guru dan memberikan contoh di kehidupan sehari-hari.

d. Memperhatikan penjelasan guru 

Pada indikator ini, secara keseluruhan skor yang diperoleh dengan rata-rata 

2,08. Hal itu ditunjukkan dengan deskriptor yang tampak diantaranya memperhatikan 

penjelasan guru dengan seksama, tidak mengobrol dengan teman lain dan bermain 

sendiri, dan mampu menjawab pertanyaan dari guru. Dari seluruh siswa terdapat 6 
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siswa yang masih bermain sendiri ataupun mengobrol dengan teman yang lain serta 

tidak mampu menjawab pertanyaan pada saat guru menjelaskan materi.

e. Aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas 

Indikator bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas mendapatkan skor 2,23 

dengan kategori baik. Pada saat guru menjelaskan dan terdapat hal-hal kurang jelas 

hanya 8 siswa yang aktif bertanya dengan deskriptor yang tampak siswa berani 

bertanya, pertanyaan sesuai dengan materi, siswa mengangkat tangan sebelum 

bertanya, dan siswa bertanya dengan bahasa yang baik. Terdapat 14 siswa yang 

mendapatkan skor 2. Sedangkan 4 siswa mendapatkan skor 1 yang menunjukan 

kemauan bertanya siswa masih belum optimal.

f. Bekerja kelompok dengan baik

Kondisi pembelajaran pada indikator berjalan dengan baik namun masih 

terdapat 7 siswa yang belum aktif berdiskusi dengan teman sekelompoknya dan 

bermain sendiri saat kegiatan berlangsung. Pada indikator ini memperoleh skor rata-

rata 2 dengan jumlah skor 52  dengan kategori baik.

g. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok

Ketika perwakilan kelompok yang ditunjuk diperintahkan untuk membacakan 

hasil diskusinya kondisi kelas cukup kondusif dengan deskriptor yang tampak 

membuat laporan dengan baik, jelas dan mudah dipahami siswa lain, penyampaian 

menggunakan kalimat yang baik, dan memberikan tanggapan kepada siswa yang 

membacakan hasil diskusi. Terdapat 6 siswa yang belum antusias menananggapi 

presentasi diskusi kelompok lain sedangkan siswa lain  menanggapi hasil diskusi 
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secara klasikal menunjukan keberanian untuk berpartisipasi mulai terbangun namun 

suara gaduh masih terdengar.

h. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran.

Siswa dalam menyimpulkan hasil kegaiatan pembelajaran memperoleh skor 2 

dengan kategori baik. Deskriptor tang muncul yaitu siswa terlibat menyimpulkan 

hasil pembelajaran, menanyakan kesulitan pada guru, menggunakan kalimat yang 

baik saat menyipulkan maupun bertanya. Deskriptor yang paling sedikit muncul yaitu 

siswa mencatat materi yang dianggap penting hal dikarenakan sebagian besar siswa 

sudah merasa memahami materi tanpa perlu mencatatnya.

i. Mengerjakan soal evaluasi.

Pada saat mengerjakan soal evaluasi suasana kelas kondusif, seluruh siswa 

mengerjakan soal secara mandiri. Skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 2,88

dengan kategori baik. Masih terdapat 8 siswa yang menganggu siswa lain 

mengerjakan soal evaluasi. Hal tersebut dilakukan karena siswa tersebut telah selesai 

sebelum waktu yang diberikan habis dan akhirnya menganggu siswa lain.

4.1.1.4. Paparan Hasil Belajar Siklus I

Berdasarkan evaluasi pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual

pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang pada siklus I diperoleh data sebagai 

berikut:
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Tabel 4.3

Hasil belajar kognitif siklus I

No. Pencapaian Data Siklus I
1. Nilai terendah 25
2. Nilai tertinggi 90
3. Rata-rata 65,19
4. Ketuntasan klasikal 65,38%
5. Siswa tuntas 17
6. Siswa tidak tuntas 9

Tabel 4.4

Hasil belajar afektif siklus I

No. Pencapaian Data Siklus I
1. Skor terendah 8
2. Skor tertinggi 25
3. Rata-rata 18,19
4. Presentase 72,76%
5. Siswa memiliki sikap 

sangat positif
12

6. Siswa memiliki sikap 
positif

8

7. Siswa kurang memiliki 
sikap positif

4

8. Siswa tidak memiliki 
respon positif

2

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan hasil belajar pada ranah afektif 

mendapatkan skor total 484. Rata-rata yang diperoleh 18,62 dengan  kategori 

memiliki sikap positif. Berikut penjelasan secara rinci mengenai skor tiap indikator.

a. Tindakan pencegahan banjir harus dilakukan. 

Respon siswa terhadap pernyataan tindakan pencegahan banjir harus 

dilakukan mendapatkan skor 99 dengan rata-rata 3,81. Terdapat 16 siswa yang 

menjawab sangat setuju, 1 siswa setuju, 2 siswa tidak berpendapat, 2 siswa tidak 
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setuju, dan 5 siswa sangat tidak setuju. Respon siswa dalam pernyataan ini termasuk 

baik, hal ini siswa memandang tindakan pencegahan banjir harus dilakukan untuk 

mengantisipasi apabila terjadi hujan yang dapat mengakibatkan banjir.  

b. Dilarang membuang sampah sembarangan. 

Pernyataan dilarang membuang sampah sembarangan mendapatkan skor 102 

dengan rata-rata 3,92. 14 siswa merespon sangat setuju. 4 siswa merespon setuju, 2 

siswa tidak berpendapat, 4 siswa tidak setuju, dan 2 siswa merespon sangat tidak 

setuju. Tanggapan yang diberikan menunjukan siswa telah menyadari bahwa kegiatan 

membuang sampah secara sembarangan ke sungai merupakan hal yang tidak baik dan 

akan menyebabkan banjir jika hujan turun.

c. Pencegahan banjir hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Skor yang diperoleh yaitu 83 dengan rata-rata 3,19 dengan rincian 3 siswa 

merespon sangat setuju, 3 siswa setuju, 10 siswa tidak berpendapat, 6 siswa tidak 

setuju, dan 4 siswa sangat tidak setuju. Pada tanggapan pernyataan ini menunjukan 

bahwa siswa memandang semua masyarakat harus terlibat dalam melakukan tindakan 

pencegahan banjir, karena jika hanya dilakukan oleh pemerintah maka tindakan 

pencegahan tidak akan berhasil.

d. Semua siswa harus peduli dengan dampak terjadinya banjir. 

Pernyataan semua siswa harus peduli dengan dampak terjadinya banjir 

mendapatkan skor 97 dengan rata-rata 3,73. 9 siswa merespon sangat setuju, 9 siswa 

setuju, 2 tidak berpendapat,  4 tidak setuju, dan 2 sangat tidak setuju. Respon pada 

pernyataan ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki rasa simpati
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terhadap dampak terjadinya banjir. Rasa kepedulian sosial harus ditanamkan kepada 

siswa sejak usia sedini mungkin.

e. Pembalakan liar boleh dilakukan. 

Rata-rata skor yang diperoleh pada pernyataan pembalakan liar boleh 

dilakukan yaitu 92 dan rata-rata 3,54. 6 siswa merespon sangat setuju, 2 siswa setuju, 

1 siswa tidak berpendapat, 6 siswa tidak setuju, dan 11 siswa sangat tidak setuju. 

Respon ini menunjukan bahwa siswa telah mengetahui dampak yang akan 

ditimbulkan apabila pembalakan liar terjadi.

Tabel 4.5

Hasil belajar psikomotor siklus I

No. Pencapaian Data Siklus I
1. Skor terendah 2
2. Skor tertinggi 6
3. Rata-rata 4,12
4. Presentase 51,5%
5. Siswa memiliki 

keterampilan sangat 
baik

4

6. Siswa memiliki 
keterampilan baik

14

7. Siswa memiliki 
keterampilan cukup

8

8. Siswa memiliki 
keterampilan kurang

-

Hasil belajar ranah psikomotor mendapatkan skor total 107 dengan rata-rata 

4,12 dengan kategori baik. Penjelasan secara rinci mengenai skor tiap indikator 

tersebut sebagai berikut.
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a. Memperagakan tindakan pencegahan banjir

Pada indikator memperagakan tindakan pencegahan banjir mendapatkan skor 

49 dengan rata-rata 1,88. Hal ini menunjukan kemampuan siswa dalam 

memperagakan tindakan pencegahan banjir termasuk kategori cukup. Dalam 

memperagakan skenario sebagian besar siswa belum memperagakan dengan lancar 

dan masih mengulang-ulang kalimat. Semua siswa masih membawa teks skenario. 5 

siswa mendapatkan skor 3. 13 siswa mendapatkan skor 2 dan sisanya mendapatkan 

skor 1. 

b. Mengajukan pendapat 

Indikator mengajukan pendapat mendapatkan skor 58 dengan rata-rata 2,2. 

Semua siswa berani mengajukan pendapat baik saat diskusi maupun saat presentasi 

hasil diskusi kelompok berlangsung. 8 siswa mendapatkan skor 3. Terdapat 16 siswa 

mendapatkan skor 2, sedangkan 2 siswa kurang aktif dalam mengajukan pendapat 

dengan hanya memperoleh skor 1. 

4.1.1.5. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis data siklus I dan 

dijadikan sebagai bahan acuan pelaksanaan siklus II. Permasalahan yang terdapat 

dalam pelaksanaan siklus I pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual 

sebagai berikut:
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a. Keterampilan guru mendapatkan skor 24, perolehan tersebut telah mencapai 

indikator yang telah ditentukan.

b. Berdasarkan observasi, rata-rata skor aktivitas siswa adalah 20,77 perolehan 

tersebut telah mencapai indikator yang telah ditentukan.

c. Hasil belajar yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan. Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah 65,38%, dengan

rata-rata 65,19.

d. Terdapat kendala teknis pada saat penggunaan media yang cukup menyita waktu.

e. Belum adanya pemberian tekanan pada saat menjelaskan.

f. Membimbing kelompok belum dilakukan secara merata dan pemberian dorongan 

agar siswa aktif dalam kelompok belum optimal.

g. Saat kegiatan diskusi belum semua siswa mendiskusikan tugas kelompoknya.

h. Pemberian tanggapan kepada kelompok yang melakukan presentasi masih 

bersifat klasikal.

i. Kegiatan bermain peran belum optimal karena masih membawa teks skenario.

4.1.1.6. Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I, maka perbaikan untuk 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pembelajaran dan melakukan perbaikan 

dengan memperhatikan deskriptor yang belum muncul pada siklus I.

b. Membimbing semua kelompok secara merata dan memberikan dorongan agar 

siswa aktif dalam kelompok.
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c. Persiapan kebutuhan teknis untuk pemutaran media audio visual lebih optimal.

d. Memberikan tekanan pada saat menjelaskan.

e. Memberikan dorongan agar pemberian tanggapan terhadap kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya dilakukan secara individu.

f. Mempersiapkan siswa agar kegiatan bermain peran dilakukan dengan tidak 

membawa teks skenario.

g. Membuat rencana perbaikan untuk siklus II.

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II

4.1.2.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus II

a. Perencanaan

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut:

1) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, materi ajar, Lembar 

Kerja Siswa, kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, naskah 

bermain peran dan instrumen penilaian penerapan model terpadu Problem Based 

Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual pada materi 

permasalahan pencemaran lingkungan.

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa video tentang permasalahan 

pencemaran lingkungan, LCD, Laptop, dan Speaker.

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan catatan lapangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
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b. Pelaksanaan 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2014 dengan alokasi waktu   3 

jam pelajaran. Materi pada siklus II yaitu permasalahan pencemaran lingkungan, 

Standar Kompetensi 2 yaitu mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. Kompetensi Dasar 

2.4 yaitu mengenal permasalahan sosial di daerahnya. Indikator pada    siklus II yaitu 

menyebutkan penyebab pencemaran lingkungan, menjelaskan akibat pencemaran 

lingkungan, mengemukakan pendapat tentang cara pencegahan pencemaran 

lingkungan, menunjukan tindakan pencegahan banjir, dan merespon tindakan 

pencegahan pencemaran lingkungan.

c. Uraian Kegiatan

1) Pra kegiatan (5 menit)

Sebelum memulai pembelajaran guru mengucapkan salam, mengkondisikan 

kelas, mengkondisikan siswa agar tercipta iklim belajar yang kondusif. Guru 

melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa dan menyiapkan kebutuhan 

teknis seperti laptop, LCD, speaker, dan media audio visual berupa video 

permasalahan pencemaran lingkungan. Pembelajaran dilaksanakan pada pukul 11.00 

sehingga guru tidak memimpin berdoa bersama sebelum memulai pelajaran.

2) Kegiatan Awal (10 menit)

Pada kegiatan awal guru menarik perhatian siswa dengan penggunaan media 

audi visual yang ditayangkan melalui LCD. Guru melakukan apersepsi dengan 
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bertanya “siapa tadi padi yang berangkat sekolah diantarkan orang tuanya memakai 

sepeda motor?” sebagian besar siswa menjawab “saya pak”. “Anak-anak tahukah 

kalian limbah apa yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor?” Sebagian besar siswa 

menjawab “asap pak”. “kira-kira dampak apa yang ditimbulkan dari adanya asap 

kendaraan bermotor?”. “Polusi udara pak, menyebabkan iritasi mata”. Guru 

memberikan motivasi belajar siswa dengan menunjukan sikap yang ramah, penuh 

semangat dan hangat dalam berinteraksi dengan siswa namun belum dilakukan secara 

optimal. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan penyampaian 

langkah-langkah pembelajaran dengan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media audio visual.

3) Kegiatan inti (70 menit)

Guru memutarkan video permasalahan pencemaran lingkungan dengan 

menggunakan laptop dan LCD. Siswa memperhatikan tayangan video dengan 

seksama. Beberapa siswa terlihat mencatat materi yang dianggap penting yang 

terdapat di dalam video. Guru memberikan kesempatan bertanya mengenai tayangan 

video namun tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan. Guru menjelaskan 

penyebab pencemaran lingkungan, akibat pencemaran lingkungan dan cara mencegah 

pencemaran lingkungan serta melakukan tanya jawab dengan siswa. Siswa sangat 

antusias menjawab pertanyaan dari guru dibuktikan dengan hampir semua siswa 

berebut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan mengangkat tangan 

terlebih dahulu.
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Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 orang berdasarkan urutan hitungan agar kelompok yang 

terbentuk lebih adil dan heterogen. Kondisi kelas menjadi agak gaduh saat siswa akan 

berkumpul dengan teman satu kelompoknya. Guru memberikan LKS yang berisi 

masalah nyata berupa permasalahan pencemaran lingkungan untuk dikerjakan 

bersama teman sekelompoknya. Selain LKS guru juga memberikan skenario bermain 

peran tentang tindakan pencegahan pencemaran lingkungan. Siswa mendiskusikan 

soal pada lembar kerja yang telah disediakan. Guru berkeliling kelas untuk 

membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja. Pada kegiatan ini guru belum 

memberikan dorongan agar siswa aktif memberikan pendapatnya di dalam kelompok 

belajar. Setelah siswa selesai berdiskusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

perwakilan kelompok yang dipanggil nomornya maju kedepan kelas untuk 

membacakan hasil diskusi kelompoknya. Setelah perwakilan kelompok membacakan 

hasil kerja kelompoknya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanggapi hasil diskusi temannya. Beberapa siswa memberikan tanggapan secara 

individu tentang hasil diskusi yang disampaikan kelompok lain. Setelah semua 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kegiatan dilanjutkan dengan 

perwakilan kelompok bermain peran tentang tindakan pencegahan pencemaran 

lingkungan. Semua perwakilan kelompok tidak membawa teks pada saat bermain 

peran. Perwakilan kelompok dengan bermain peran terbaik diberikan penghargaan 

berupa reward berupa tanda bintang. Guru memberikan penguatan berupa ucapan 
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“bagus” kepada siswa yang telah memperagakan tindakan pencegahan pencemaran 

lingkungan dan tepuk tangan yang diikuti oleh semua siswa.

4) Kegiatan akhir (20 menit)

Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari saat 

pembelajaran. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang beru 

berlangsung. Setelah itu guru memberikan soal evaluasi dan skala sikap untuk 

merespon tindakan pencegahan pencemaran lingkungan. Skala sikap diberikan 

bersamaan dengan soal evaluasi untuk mengefisiensikan waktu. Setelah semua siswa 

selesai mengerjakan soal evaluasi guru memimpin siswa untuk berdoa sebelum 

mengakhiri pembelajaran. Guru menutup pelajaran.

4.1.2.2. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru

Berdasarkan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

dengan media audio visual pada siklus II dengan perbaikan sesuai refleksi pada siklus 

I diperoleh data sebagai berikut:



No Indikator Keterampilan Guru

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar
2 Melakukan apersepsi dan 
3 Menyampaikan tujuan pembelajaran
4 Menjelaskan materi pelajaran
5 Mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

materi
6 Menggunakan media audio visual
7 Membimbing siswa dalam kelompok
8 Mengelola kelas
9 Memberikan penguatan 

10 Menutup pelajaran
Jumlah skor total yang diperoleh
Rata-rata skor
Kategori
Persentase 

Grafik 4.1 Perbandingan keterampilan guru pada siklus I dan siklus II

Keterangan : 

Siklus I

Tabel 4.6

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II

Indikator Keterampilan Guru

Deskriptor 
Yang 

Muncul

1 2 3 4
Mempersiapkan siswa untuk belajar   
Melakukan apersepsi dan motivasi siswa   
Menyampaikan tujuan pembelajaran   
Menjelaskan materi pelajaran   
Mengajukan pertanyaan sesuai dengan   

Menggunakan media audio visual   
Membimbing siswa dalam kelompok   
Mengelola kelas   
Memberikan penguatan  
Menutup pelajaran   

Jumlah skor total yang diperoleh
rata skor

Perbandingan keterampilan guru pada siklus I dan siklus II

Siklus I Siklus II

60%
72,5%

Keterampilan guru
Keterampilan guru
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Deskriptor 

Skor

4
3

 3
3

 3
 3

 3
 3
 3

2
3

29
2,9

Baik 
72,5%

Perbandingan keterampilan guru pada siklus I dan siklus II
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Skor keterampilan guru yang diperoleh pada siklus I adalah 24 yang 

ditunjukkan dalam bentuk persentase 60%, sedangkan pada siklus II keterampilan 

guru memperoleh skor total 29 yang meningkat dari siklus I, ditunjukkan dalam 

bentuk persentase yaitu 72,5%. Berdasarkan tabel 4.6 dan grafik 4.1 menunjukkan 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada tabel 4.6 hasil pengamatan keterampilan 

guru siklus II diperoleh skor 29. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 2,9 

dengan kategori baik. Berikut rincian perolehan skor setiap indikator.

a. Mempersiapkan siswa untuk belajar.

Indikator mempersiapkan siswa untuk belajar pada siklus II mendapatkan 

skor 3. Deskriptor yang tampak adalah guru mengkondisikan siswa, mengucapkan 

salam dan presensi, dan mempersiapkan media pembelajaran berupa laptop, LCD, 

speaker dan video permasalahan pencemaran lingkungan. Namun guru belum 

memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai, hal ini dikarenakan siklus II tidak 

dilaksanakan pada jam pertama.

b. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa.

Pada indikator melakukan apersepsi dan memotivasi siswa memperoleh skor 

3. Hasil pengamatan menunjukan 3 deskriptor telah tampak yaitu, guru telah 

menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, menarik 

perhatian siswa, dan apersepsi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami siswa. 

Pemberian motivasi belajar siswa belum secara optimal dilakukan oleh guru.
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c. Menyampaikan tujuan pembelajaran.

Indikator menyampaian tujuan pembelajaran mendapatkan skor 3. Guru telah 

menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi. Tujuan pembelajaran telah 

disampaikan dengan jelas. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh siswa. Pada indikator ini guru 

belum melakukan 1 deskriptor yaitu tujuan pembelajaran belum ditulis di papan tulis. 

d. Menjelaskan materi pelajaran.

Pada siklus II, guru mendapatkan skor 3, deskriptor yang tampak yaitu materi 

dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, pada saat 

menjelaskan guru telah menggunakan contoh dan ilustrasi, dan guru menggunakan 

suara yang jelas pada saat menjelaskan materi pelajaran. Deskriptor yang belum 

tampak masih sama seperti pada siklus I yaitu penekanan pada saat menjelaskan 

belum dilakukan dengan optimal.

e. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi.

Pada indikator mengajukan pertanyaan yang berkaitan dnegan materi 

memperoleh skor 3. Deskriptor yang tampak yaitu pertanyaan disampaikan secara 

jelas dan singkat, pertanyaan ditujukan untuk seluruh kelas, dan pemberian 

pertanyaan dari soal sederhana sampai yang lebih kompleks. Pada siklus II 

keterampilan guru mengajukan pertanyaan sudah baik namun siswa belum diberikan 

waktu untuk memikirkan jawaban sehingga jawaban yang diberikan siswa dilakukan 

secara spontan.
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f. Menggunakan media audio visual.

Pada siklus II indikator menggunakan media audio visual berupa video 

tentang permasalahan pencemaran lingkungan mendapatkan skor 3. Guru telah 

menyiapkan media audio visual berupa video permasalahan pencemaran lingkungan, 

LCD, laptop, dan speaker, isi pesan media sesuai dnegan tujuan pembelajaran, dan 

media menarik dan mudah diingat. Namun guru belum terampil menggunakan media 

hal ini disebabkan oleh adanya gangguan pada kabel LCD sehingga mengulur waktu 

penayangan video permasalahan pencemaran lingkungan.

g. Membimbing siswa dalam kelompok.

Indikator membimbing siswa dalam kelompok pada siklus II mendapatkan 

skor 3. Guru telah membimbing secara merata kepada setiap kelompok, guru telah 

menanyakan kesulitan yang di hadapi tiap kelompok, dan guru telah membimbing 

siswa saat presentasi. Sedangkan deskriptor mengenai pemberian dorongan kepada 

siswa agar aktif dalam kelompok telah dilaksanakan namun belum maksimal karena 

beberapa siswa masih belum aktif dalam kelompok.

h. Mengelola kelas.

Indikator mengelola kelas memperoleh skor 3 dengan rincian guru telah 

menciptakan kondisi kelas yang kondisif, guru memusatkan perhatian siswa pada 

permasalahan yang dibahas dalam diskusi kelompok, dan memberikan nasehat 

kepada siswa yang membuat kegaduhan dengan menganggu teman yang lain. Pada 

keterampilan mengelola kelas ini pembelajaran yang dilakukan guru melebihi alokasi 
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waktu yang telah direncanakan, hal ini disebabkan oleh beberapa siswa yang 

membutuhkan waktu lebih saat mengerjakan soal evaluasi.

i. Memberikan penguatan 

Pada indikator memberikan penguatan mendapatkan skor 2. Guru telah 

memberikan penguatan secara verbal kepada siswa, dan pemberian penguatan 

diberikan segera setelah kejadian berlangsung. Penguatan secara non verbal dan 

variasi dalam memberikan penguatan kepada siswa belum dilakukan secara optimal.

4.1.2.3. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II siswa kelas IV SDN 

Sekaran 02 Semarang. Jumlah siswa yang hadir adalah 29 siswa terdiri dari 19 siswa 

laki-laki dan 10 siswa perempuan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS dengan 

penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

dengan media audio visual diperoleh data sebagai berikut.



Grafik 4.2 

Keterangan :

No Indikator Aktivitas Siswa

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar
2 Menanggapi apersepsi
3 Memperhatikan media audio visual
4 Memperhatikan penjelasan guru
5 Aktif bertanya tentang hal

jelas
6 Bekerja kelompok dengan baik
7 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok
8 Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran
9 Mengerjakan soal evaluasi
Jumlah Skor yang diperoleh
Rata-rata skor total
Rata-rata skor
Kategori
Persentase 

Tabel 4.7
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

Grafik 4.2 Perbandingan aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II

siklus I siklus II

57,69%
68,19%

aktivitas siswa
aktivitas siswa

Indikator Aktivitas Siswa Perolehan skor
1 2 3 4

Mempersiapkan siswa untuk belajar - - 15 14 101
Menanggapi apersepsi - 15 9 5 77
Memperhatikan media audio visual - 14 15 - 73
Memperhatikan penjelasan guru 1 14 12 2 73
Aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang 3 19 5 2 64

Bekerja kelompok dengan baik - 11 15 3 79
Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6 10 12 1 66
Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 2 6 21 - 77
Mengerjakan soal evaluasi - - 14 15 102

diperoleh
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Perbandingan aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II

Jumla
h total 
skor

Rata-
rata 
Skor

101 3,48
77 2,96
73 2,81
73 2,81
64 2,46

79 2,72
66 2,28
77 2,66
102 3,52

712
24,55

2,86
Baik

68,19%
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Pada siklus I jumlah skor aktivitas siswa  yang diperoleh 540 yang 

ditunjukkan dalam bentuk persentase 57,69%, aktivitas  pada siklus II skor total yang  

diperoleh 712 yang menunjukkan peningkatan peningkatan dari siklus I yaitu 

68,19%.

Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengamatan aktivitas siswa pada    siklus II 

diperoleh jumlah skor seluruh siswa kelas IV adalah 712 dengan rata-rata skor total 

adalah 24,55. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 2,86 dengan kategori 

baik. Pada grafik 4.2 menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 

10,5%. Berikut adalah penjelasan secara rinci mengenai skor setiap indikator.

a. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran.

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, memperoleh skor 3,48 dengan 

kategori sangat baik. Pada indikator ini 14 siswa di kelas memperoleh skor 4 yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di kelas siap mengikuti pembelajaran. 

Sebanyak 15 siswa memperoleh skor 3. Kesiapan siswa dalam menerima 

pembelajaran ditunjukan dengan siswa datang tepat waktu, siswa duduk di kursinya 

dengan tertib, siswa menyiapkan alat tulis, siswa menyiapkan buku pelajaran. 

b. Menanggapi apersepsi.

Siswa menanggapi apersepsi dengan baik. Total skor yang diperoleh dalam 

indikator ini adalah 77, dengan rata-rata skor 2,96 dengan kategori baik. Sebagian 

siswa telah menanggapi apersepsi yang disampaikan guru, tanggapan sesuai dengan 

materi, dan tanggapan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami serta terdapat 



120

14 siswa yang aktif memberikan tanggapan dan 15 siswa hanya sesekali memberikan 

tanggapan.

c. Memperhatikan media audio visual.

Pada saat pemutaran video permasalahan pencemaran lingkungan terlihat 

antusias siswa yang baik. Indikator ini mendapatkan skor 2,81 dengan kategori baik 

hal ini ditunjukan dengan siswa memperhatikan pemutaran media, menanggapi 

pertanyaan guru, dan memberi contoh di kehidupan sehari-hari. Sedangkan deskriptor 

yang masih belum tampak yaitu siswa mengajukan pertanyaan sesuai gambar dalam 

video hal ini menunjukan bahwa keinginan siswa untuk bertanya belum optimal, guru 

harus bisa menumbuhkan keinginan bertanya pada diri siswa.

d. Memperhatikan penjelasan guru

Rata-rata skor yang diperoleh pada indikator ini adalah 2,81 dengan kategori 

baik. Deskriptor yang tampak yaitu memperhatikan penjelasan guru, siswa tidak 

mengobrol dengan teman lain, siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru, tidak 

bermain sendiri. Secara keseluruhan siswa memperhatikan penjelasan guru dengan 

baik namun masih ada 1 siswa yang termasuk dalam kategori kurang dengan hanya 

mendapatkan skor 1.

e. Aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas.

Sebagian besar siswa telah berani mengajukan pertanyaan tentang hal-hal 

yang kurang jelas. Hal ini dapat ditunjukan dengan perolehan skor 2,46 dengan 

kategori baik.  Rincian dari skor tersebut ialah sebanyak 2 siswa memperoleh skor 4 
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yang berarti sangat baik, sebanyak 5 siswa memperoleh skor 3 yang berarti baik, dan 

19 siswa memperoleh skor 2, serta 3 siswa yang memperoleh skor 1.

f. Bekerja kelompok dengan baik.

Pada indikator ini memperoleh skor 79 dengan rata-rata 2,72 dengan kategori 

baik. Sebagian besar siswa telah bekerja kelompok dengan baik hal ini ditunjukan 

dengan siswa aktif berdiskusi, memberikan kontribusi terhadap kelompok, tidak 

bermain sendiri, dan membantu teman yang kesulitan. Namun masih ada beberapa 

siswa yang belum membantu kesulitan yang di hadapi teman satu kelompoknya.  

g. Mempresentasikan hasil diskusi

Kegiatan presentasi kelompok berjalan dengan baik. Skor yang diperoleh 

yaitu 66 dengan rata-rata 2,28 dengan kategori baik. Sebagian besar siswa telah 

menanggapi presentasi hasil diskusi siswa secara klasikal, laporan hasil diskusi telah 

dibuat dengan baik, jelas dan mudah di pahami siswa lain. Penyampaian hasil diskusi 

dilakukan dengan menggunakan kalimat yang baik. Terdapat 6 siswa yang kurang 

memberikan apresiasi terhadap presentasi hasil diskusi kelompok lain.

h. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran.

Pada indikator ini menunjukkan peningkatan, pada siklus I dengan skor 2 

sedangkan pada siklus II dengan skor 2,66 dengan kategori baik. Hal tersebut 

menunjukan bahwa keterlibatan siswa dalam kegiatan menyimpulkan hasil 

pembelajaran semakin baik. Terdapat 21 siswa yang aktif dalam kegiatan tersebut 

sedangkan 2 siswa masih terlihat belum aktif terlibat.
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i. Mengerjakan soal evaluasi

Skor pada indikator mengerjakan soal evaluasi mengalami peningkatan dari 

siklus I yaitu 2,84 menjadi 3,52 dengan kategori sangat baik. Sebanyak 15 siswa 

mendapatkan skor 4 dan 14 siswa mendapatkan skor 3 hal ini menunjukan bahwa 

peningkatan dapat di lihat dari deskriptor yang tampak yaitu semakin banyak siswa 

yang mengerjakan evaluasi secara mandiri, mengerjakan tanpa membuka buku, tidak 

mengganggu teman lain dan mengumpulkan soal evaluasi tepat waktu.

4.1.2.4. Paparan Hasil Belajar Siklus II

Berdasarkan evaluasi pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual 

pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang pada siklus II, dan dibandingkan 

dengan data pada siklus I diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.8

Perbandingan hasil belajar kognitif siswa pada siklus I dan siklus II

No. Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II
1. Nilai terendah 25 40
2. Nilai tertinggi 90 90
3. Rata-rata 65,19 69,14
4. Persentase 

ketuntasan klasikal
65,38% 79,31%

5. Siswa Tuntas 17 23
6. Siswa Tidak Tuntas 9 6

Keterangan:

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai terendah pada siklus I adalah 25 dan 

pada siklus II adalah 40. Nilai tertinggi pada siklus I sebesar 90 dan pada siklus II 
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sebesar 90. Rata-rata hasil belajar mengalami peningkatan dari 65,19 pada siklus I 

menjadi 69,14 pada siklus II. Presentase ketuntasan klasikal juga mengalami 

peningkatan dari siklus I sebesar 65,38% menjadi 79,31% pada siklus II. Siswa yang 

tuntas pada siklus I adalah 17 dan 9 siswa tidak tuntas. Pada siklus II siswa yang 

tidak tuntas sebanyak 6 siswa dan sisanya 23 siswa mendapatkan nilai di atas KKM 

yakni 63.

               Tabel 4.9

      Perbandingan Hasil belajar afektif siklus I dan siklus II

No. Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II
1. Skor terendah 8 18
2. Skor tertinggi 25 25
3. Rata-rata 18,26 22,76
4. Persentase 74,48% 91,04%
5. Siswa memiliki 

sikap sangat positif
12 28

6. Siswa memiliki 
sikap positif

8 1

7 Siswa kurang 
memiliki sikap 
positif

4 -

8 Siswa tidak 
memiliki sikap 
positif

2 -

Berdasarkan tabel 4.9 Hasil belajar afektif mengalami peningkatan dari siklus 

I, skor terendah pada siklus I adalah 8 pada siklus II nilai terendah 18. Rata-rata 

siklus I sebesar 18,26 dan 22,76 pada siklus II. Presentase pada siklus I 74,48% pada 

siklus II 91,04%. Berikut rincian skor tiap pernyataan. 
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a. Tindakan pencegahan pencemaran lingkungan harus dilakukan. 

Skor yang diperoleh pada pernyataan ini adalah 136 dengan rata-rata 4,69. 

Berdasarkan perolehan rata-rata tersebut menunjukan bahwa respon siswa terhadap 

tindakan pencegahan pencemaran lingkungan harus dilakukan sangat positif. Pada 

pernyataan ini 20 siswa merespon sangat setuju, sedangkan 9 siswa merespon setuju. 

Respon siswa yang sangat baik ini menggambarkan bahwa pandangan siswa tentang 

tindakan pencegahan pencemaran harus segera dilakukan karena menimbulkan 

permasalahan yang melibatkan semua orang. 

b. Dilarang membuang limbah sembarangan ke sungai.

Pada indikator ini 23 siswa merespon sangat setuju, 4 siswa setuju, 1 siswa 

tidak berpendapat, dan 1 siswa tidak setuju. Skor total yang diperoleh pada 

pernyataan ini yaitu 136 dengan rata-rata 4,69. Respon yang sangat baik diberikan 

siswa pada pernyataan dilarang membuang lambah sembarangan ke sungai. Respon 

yang sangat baik ini didasarkan pada siswa yang telah mengetahui dampak 

pembuangan sampah ke sungai yang menyebabkan pencemaran air sungai dan 

menganggu pemandangan. 

c. Pencegahan pencemaran lingkungan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Skor yang diperoleh yaitu sebesar 119 dengan rata-rata 4,1. Rinciannya adalah 

1 siswa setuju, 4 siswa tidak berpendapat, 10 siswa tidak setuju, 13 siswa sangat tidak 

setuju. Berdasarkan respon tersebut menunjukan bahwa sebagian siswa ingin terlibat 

dalam pencegahan pencemaran lingkungan dan tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah namun menjadi tanggung jawab semua orang.
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d. Semua siswa harus peduli dengan dampak terjadinya pencemaran lingkungan. 

Penyataan tersebut mendapatkan skor 132 dengan rata-rata 4,55. 17 siswa 

merespon sangat setuju, 11 siswa setuju, dan 1 siswa tidak berpendapat. Respon 

siswa dalam menanggapi pernyataan semua siswa harus peduli dengan dampak 

terjadinya pencemarang lingkungan sangat baik hal ini menunjukan bahwa 28 siswa 

memiliki sikap simpati terhadap dampak terjadinya pencemaran lingkungan. Sikap 

simpati harus ditumbuhkan sejak usia dini mengingat semakin banyaknya 

pencemaran lingkungan yang terjadi di negara Indonesia maka siswa harus dilatih 

sikapnya dalam menanggapi hal tersebut.

e. Pemakaian racun untuk menangkap ikan diperbolehkan.

Skor yang diperoleh pada pernyataan pemakaian racun untuk menangkap ikan 

diperbolehkan yaitu 137, dengan rincian 8 siswa merespon tidak setuju, dan 21 siswa 

merespon sangat tidak setuju. Respon siswa terhadap pernyataan pemakaian racun 

untuk menangkap ikan diperbolehkan sangat positif, dalam hal ini siswa telah 

mengetahui dampak pemakaian racun ikan untuk menangkap ikan yang telah 

ditayangkan melalui media audio visual dan peragaan yang dilakukan temannya di 

depan kelas.
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Tabel 4.10

     Perbandingan Hasil belajar psikomotor  siklus I dan siklus II

No. Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II
1. Skor terendah 2 4
2. Skor tertinggi 6 8
3. Rata-rata 4,12 5,31
4. Persentase 51,5% 66,38%
5. Siswa memiliki 

keterampilan sangat 
baik

4 11

6. Siswa memiliki 
keterampilan baik

14 18

7 Siswa memiliki 
keterampilan cukup

8 -

8 Siswa memiliki 
keterampilan kurang

- -

Keterangan:

. Pada ranah psikomotor mengalami peningkatan pada siklus I skor terendah 2 

pada siklus II skor terendah 4. Rata-rata siklus I 4,12 dan 5,31 pada siklus II. 

Presentase hasil belajar psikomotor pada siklus I sebesar 51,5% dan 66,38% pada 

siklus II. Rincian hasil belajar psikomotor siklus II sebagai berikut:

a. Memperagakan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan. 

Indikator memperagakan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan 

mendapatkan skor 72 dengan rata-rata 2,48. Pada indikator ini sebanyak 4 siswa telah 

bersedia memperagakan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan, ekspresi 

wajah sesuai dengan dialog, memperagakan dengan lancar dan tidak mengulang-

ulang kalimat. 6 siswa mendapatkan skor 3 dan 20 siswa mendapatkan skor 2. 
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Peragaan yang dilakukan oleh siswa berjalan dengan baik siswa tidak membawa teks 

skenario. Siswa memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mempelajari skenario. 

b. Mengajukan pendapat. 

Pada siklus II indikator mengajukan pendapat memperoleh skor 82. Secara 

rinci 6 siswa mendapatkan skor 4. 10 siswa mendapatkan skor 3. Selebihnya 13 siswa 

mendapatkan skor 2. Dengan rata-rata 2,83 menunjukan adanya peningkatan 

keberanian siswa untuk mengajukan pendapat. Siswa berani mengajukan pendapat 

dengan ditunjuk guru maupun inisiatif sendiri. Pendapat yang diajukan sesuai dengan 

materi pelajaran dan disampaikan dengan jelas. Keberanian siswa dalam 

mengungkapkan pendapat harus selalu dilatih, dalam hal ini percaya diri merupakan 

hal yang menjadi fokus utama yang ingin ditingkatkan oleh guru. 

4.1.2.5. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis data siklus II dan 

dijadikan sebagai bahan acuan pelaksanaan siklus III. Permasalahan yang terdapat 

dalam pelaksanaan siklus II pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual 

adalah sebagai berikut:

a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus II memperoleh skor 

29 dengan rata-rata skor  yang termasuk dalam kategori baik. Perolehan skor 

tersebut telah sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, namun 

masih perlu untuk ditingkatkan lagi khususnya pada deskriptor yang belum 

tampak.
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b. Pada siklus II ini hasil observasi aktivitas siswa diperoleh jumlah    skor 712, 

dengan rata-rata skor 2,86 yang termasuk dalam kategori baik, dan kategori 

tersebut telah sesuai dengan indikator keberhasilan. Aktivitas siswa perlu 

ditingkatkan lagi supaya pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih optimal, 

hal ini dikarenakan semakin siswa terlibat aktif dalam pembelajaran semakin baik 

yang akan berdampak baik terhadap hasil belajar yang akan dicapai siswa.

c. Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah 79,31%, dengan rata-rata 

nilai siswa adalah 69,14. Perolehan skor tersebut belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan.

d. Penggunaan media masih mengalami kendala teknis yang cukup menyita waktu.

e. Terdapat 3 siswa yang belum aktif dalam diskusi kelompok dan menganggu teman 

yang lain.

f. Terdapat 2 kelompok yang tidak memperhatikan pada saat presentasi hasil diskusi.

g. Pada saat kegiatan bermain peran masih ada 2 kelompok yang belum 

memperhatikan.

h. Pengelolaan waktu kurang efisien sehingga pembelajaran melebihi alokasi waktu.

4.1.2.6. Revisi 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II diatas, maka perbaikan 

untuk pelaksanaan pembelajaran pada siklus III sebagai berikut:

a. Meningkatkan keterampilan mengajar, lebih di fokuskan pada deskriptor yang 

belum tampak pada siklus II.
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b. Memberikan peringatan kepada siswa yang membuat mengganggu teman lain saat 

diskusi berlangsung dan mendorong agar aktif dalam diskusi.

c. Memberikan peringatan kepada kelompok yang tidak memperhatikan presentasi 

kelompok lain.

d. Memperingatkan siswa yang tidak memperhatikan pada saat kegiatan bermian 

peran.

e. Efesiensi pengelolaan waktu pembelajaran ditingkatkan agar pembelajaran dapat 

berjalan sesuai alokasi waktu.

f. Membuat rencana perbaikan untuk siklus III.

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III

4.1.3.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus III

a. Perencanaan

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut:

1) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, materi ajar, Lembar Kerja 

Siswa, Kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban, naskah bermain peran

dan instrumen penilaian penerapan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media audio visual pada materi permasalahan 

kemiskinan di Indonesia.

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa video tentang permasalahan kemiskinan 

di Indonesia, LCD, laptop, dan speaker. 
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3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa, dan catatan lapangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung serta 

lembar wawancara yang dilakukan dengan kolaborator mengenai tanggapan 

penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

dengan media audio visual.

b. Pelaksanaan 

Siklus III dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2014 dengan alokasi waktu 3 

jam pelajaran. Materi pada siklus III yaitu permasalahan kemiskinan di Indonesia, 

Standar Kompetensi 2 yaitu mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. Kompetensi Dasar 

2.4 yaitu mengenal permasalahan sosial di daerahnya. Indikator pada siklus III yaitu 

menyebutkan penyebab terjadinya kemiskinan, menjelaskan akibat terjadinya 

kemiskinan, mengemukakan pendapat tentang cara mengatasi kemiskinan, 

menunjukan tindakan mengatasi kemiskinan, dan merespon tindakan mengatasi 

kemiskinan.

c. Uraian Kegiatan

1) Pra kegiatan (5 menit)

Sebelum memulai pembelajaran guru mengucapkan salam, mengkondisikan 

kelas, mengkondisikan siswa agar tercipta iklim belajar yang kondusif. Guru 

melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa dan menyiapkan kebutuhan 

teknis seperti laptop, LCD, speaker, dan media audio visual. Selanjutnya guru 

memimpin berdoa sebelum memulai pelajaran.
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2) Kegiatan Awal (10 menit)

Pada kegiatan awal guru menarik perhatian siswa dengan penggunaan media 

audio visual yang ditayangkan melalui LCD proyektor. Guru memotivasi siswa 

dengan cara menunjukan sikap ramah, penuh semangat, dan hangat dalam 

berinteraksi dengan siswa. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya  “anak-anak 

siapa yang pernah melihat anak kecil meminta-minta di lampu merah?” Sebagian 

besar siswa menjawab “saya pernah pak”. “dimana kalian melihatnya?” “di 

kalibanteng pak”. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan 

penyampaian langkah-langkah pembelajaran dengan model terpadu Problem Based 

Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual.

3) Kegiatan inti (70 menit)

Guru memutarkan video permasalahan kemiskinan di Indonesia dengan 

menggunakan laptop dan LCD. Siswa memperhatikan tayangan video dengan 

seksama. Sebagian besar siswa mencatat materi yang dianggap penting yang terdapat 

di dalam video. Guru memberikan kesempatan bertanya mengenai tayangan video

namun siswa tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Guru menjelaskan penyebab 

kemiskinan, akibat kemiskinan dan cara mengatasi kemiskinan serta melakukan tanya 

jawab dengan siswa. Siswa sangat antusias menjawab pertanyaan dari guru 

dibuktikan dengan hampir semua siswa berebut untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru dengan mengangkat tangan terlebih dahulu.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok masing-masing 

kelompok beranggotakan 5-6 orang berdasarkan urutan hitungan agar kelompok 
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belajar yang terbentuk lebih adil dan heterogen. Saat siswa akan berkumpul dengan 

teman sekelompoknya kondisi kelas menjadi agak gaduh. Guru memberikan masalah 

nyata yang terdapat pada LKS yaitu berupa permasalahan kemiskinan di Indonesia 

untuk dikerjakan bersama teman sekelompoknya. Selain LKS guru juga memberikan 

skenario bermain peran tentang tindakan mengatasi kemiskinan. Siswa 

mendiskusikan soal pada lembar kerja yang telah disediakan. Guru berkeliling kelas 

untuk membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja. Guru memberikan 

bimbingan secara merata kepada setiap kelompok dan memberikan dorongan agar 

siswa lebih aktif berpendapat di dalam kelompok belajar.

Setelah siswa selesai berdiskusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

perwakilan kelompok yang dipanggil nomornya maju ke depan kelas untuk 

membacakan hasil diskusi kelompoknya. Setelah perwakilan kelompok membacakan 

hasil kerja kelompoknya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanggapi hasil diskusi temannya. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

baik secara individu maupun kelompok. Setelah semua kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya kegiatan dilanjutkan dengan perwakilan kelompok bermain peran 

tentang tindakan mengatasi kemiskinan. Perwakilan kelompok dengan bermain peran 

terbaik diberikan penghargaan berupa reward yang berbentuk stiker. Guru 

memberikan penguatan berupa ucapan “bagus” serta tepuk tangan yang diikuti oleh 

semua siswa.
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4) Kegiatan akhir (20 menit)

Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari saat 

pembelajaran. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang beru 

berlangsung. Setelah itu guru memberikan soal evaluasi dan skala sikap untuk 

merespon tindakan mengatasi kemiskinan. Skala sikap diberikan bersamaan dengan 

soal evaluasi untuk mengefisiensikan waktu. Semua siswa mengerjakan soal evaluasi 

sesuai dengan waktu yang diberikan. Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal 

evaluasi guru menutup pembelajaran.

4.1.3.2. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru

Berdasarkan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

dengan media audio visual pada siklus III, dan dengan perbaikan sesuai refleksi pada 

siklus II diperoleh data pada tabel sebagai berikut:

                              



            Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III

No Indikator Keterampilan Guru

1 Mempersiapkan 
2 Melakukan apersepsi dan motivasi siswa
3 Menyampaikan tujuan pembelajaran
4 Menjelaskan materi pelajaran
5 Mengajukan pertanyaan yang berkai

dengan materi
6 Menggunakan media 
7 Membimbing siswa dalam kelompok
8 Mengelola kelas
9 Memberikan penguatan 

10 Menutup pelajaran
Jumlah skor total yang diperoleh
Rata-rata skor
Kategori

Persentase 

Grafik 4.3 Perbandingan keterampilan guru pada siklus I, siklus II, dan siklus 

Keterangan :

Siklus I

60.00%

Tabel 4.11

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III

Indikator Keterampilan Guru
Deskriptor 

Yang Muncul
1 2 3

Mempersiapkan siswa untuk belajar   
Melakukan apersepsi dan motivasi siswa   
Menyampaikan tujuan pembelajaran   
Menjelaskan materi pelajaran   

engajukan pertanyaan yang berkaitan 
dengan materi

  

Menggunakan media audio visual   
Membimbing siswa dalam kelompok   
Mengelola kelas   
Memberikan penguatan   
Menutup pelajaran   

Jumlah skor total yang diperoleh

Perbandingan keterampilan guru pada siklus I, siklus II, dan siklus 

III

Siklus I Siklus II Siklus III

60.00% 72.50%
95%

Keterampilan guru
Keterampilan guru
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Deskriptor 
Yang Muncul Skor

4
 4
 4
 4
 4
 4

 4
 4
 4

3
3

38
3,8

Sangat 
Baik 
95%

Perbandingan keterampilan guru pada siklus I, siklus II, dan siklus 
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Pada siklus I total skor keterampilan guru yang diperoleh adalah 24 atau 60%, 

sedangkan pada siklus II keterampilan guru skor yang  diperoleh 29 atau 72,5%. Pada 

siklus III menunjukan peningkatan dari siklus sebelumnya yaitu menjadi 95% dengan 

skor yang dioperoleh 38.

Berdasarkan tabel 4.11 keterampilan guru pada siklus III mendapatkan skor 

38 dengan rata-rata skor 3,8 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut 

diperjelas dalam grafik 4.3 yang menunjukkan peningkatan keterampilan guru pada 

setiap siklusnya. Rincian tiap indikator adalah sebagai berikut.

a. Mempersiapkan siswa untuk belajar

Indikator mempersiapkan siswa untuk belajar memperoleh skor 4. Guru telah 

melakukan kegiatan sesuai indikator. Sebelum memulai pembelajaran guru telah 

mengkondisikan siswa, mempersiapkan media pembelajaran, mengucapkan salam 

dan mengecek kehadiran siswa dan memmpin berdoa sebelum memulai pelajaran. 

b. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa 

Kegiatan apersepsi dan memotivasi siswa mendapatkan skor 4. Hal tersebut 

ditunjukan dengan guru telah menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan 

materi sebelumnya, memotivasi siswa  dengan menunjukan sikap yang ramah, penuh 

semangat, dan hangat dalam berinteraksi dengan siswa, menarik perhatian siswa, dan 

penyampaian apersepsi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa.

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran

Pada siklus III indikator menyampaikan tujuan pembelajaran mendapatkan 

skor 4. Semua deskriptor pada indikator ini sudah dilakukan oleh guru. Guru telah 
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menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran telah 

disampaikan dengan jelas, dalam penyampaian tujuan pembelajaran guru telah 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami siswa, dan guru menuliskan tujuan 

pembelajaran di papan tulis.

d. Menjelaskan materi pelajaran

Guru mendapatkan skor 4 pada indikator menjelaskan materi pelajaran. Guru 

telah melaksanakan semua deskriptor pada indikator ini. Deskriptor yang muncul 

adalah pada saat menjelaskan materi pelajaran guru telah menggunakan bahasa yang 

mudah di mengerti, pemberian tekanan pada saat menjelaskan, menggunakan contoh 

dan ilustrasi dalam menjelaskan, dan menggunakan suara yang jelas pada saat 

menjelaskan. 

e. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi

Keterampilan bertanya pada siklus III telah mendapatkan skor 4 atau semua 

deskriptor telah tampak. Pemberian pertanyaan telah disampaikan secara jelas dan 

singkat, adanya pemberian waktu berpikir kepada siswa untuk memikirkan 

jawabannya. Pertanyaan yang diberikan guru terlebih dahulu diberikan kepada 

seluruh kelas kemudian guru menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Pemberian pertanyaan dari soal sederhana sampai yang lebih kompleks.

f. Menggunakan media audio visual 

Keterampilan variasi dengan menggunakan media audio visual mendapatkan 

skor 4. Sebelum pembelajaran dimulai guru menyiapkan media audio visual beserta 

kebutuhan teknis lainnya. Guru terampil dalm menggunakan media audio visual, isi 
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pesan media sesuai dngan tujuan pembelajaran. Media audi visual disajikan dengan 

tampilan yang menarik dan mudah diingat oleh siswa sehingga penanaman konsep 

tentang permasalahan kemiskinan lebih efektif dan efisien.

g. Membimbing siswa dalam kelompok

Pada kegiatan membimbing diskusi kelompok guru membimbing setiap 

kelompok secara merata, menanyakan kesulitan yang dihadapi tiap kelompok. Pada 

saat diskusi kelompok terdapat beberapa siswa yang masih pasif namun guru telah 

memberikan dorongan kepada siswa agar aktif dalam kelompok, setelah kegiatan 

diskusi berlangsung selanjutnya guru membimbing siswa dalam proses presentasi 

hasil diskusi kelompoknya.

h. Mengelola kelas

Pada siklus III keterampilan mengelola kelas mendapatkan skor 4. Deskriptor 

yang tampak yaitu guru menciptakan kondisi kelas yang kondusif, memusatkan 

perhatian siswa pada permasalahan yang dibahas dalam diskusi kelompok, pada saat 

ada siswa yang membuat gaduh guru memberikan nasehat untuk tidak membuat 

kegaduhan lagi. Keterampialn mengelola kelas yang efektif menjadikan kegiatan 

pembelajaran dapat dilakukan sesuai dngan alokasi waktu yang telah ditentukan.

i. Memberikan penguatan

Pada indikator memberikan penguatan skor yang didapat adalah 3. Guru telah 

memberikan  penguatan secara verbal. Penguatan yang dilakukan tidak hanya 

penguatan positif namun guru juga memberikan penguatan negatif kepada siswa yang 
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berbuat gaduh dengan penguatan negatif secara gestural. Pemberian penguatan 

diberikan segera setelah kejadian terjadi.

j. Menutup pelajaran

Hampir sama dengan siklus II indikator menutup pelajaran mendapatkan skor 

3. Deskriptor yang tampak adalah guru telah menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan 

memberikan soal evaluasi untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa. Namun 

dalam kegiatan ini guru belum memberikan tindak lanjut secara optimal.

4.1.3.3. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III siswa kelas IV 

SDN Sekaran 02 Semarang dalam pelaksanaan pembelajaran IPS dengan penerapan 

model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan 

media audio visual diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.12

                 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III

No Indikator Aktivitas Siswa
Perolehan skor Jumla

h total 
skor

Rata-
rata 
Skor

1 2 3 4

1 Mempersiapkan diri sebelum menerima 
pembelajaran

5 22 103 3,81

2 Menanggapi apersepsi 15 12 92 3,41
3 Memperhatikan media audio visual 26 1 81 3
4 Memperhatikan penjelasan guru 18 9 86 3,19
5 Aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang 

jelas
20 7 86 3,19

6 Bekerja kelompok dengan baik 17 10 91 3,37
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Keterangan :

Pada siklus I aktivitas siswa mendapatkan skor 540 atau 57,69%, pada siklus 

II total skor yang diperoleh adalah 712 atau 68,19%. Pada siklus III meningkat 

menjadi 82,20% dengan total skor yang diperoleh 799.

Berdasarkan tabel 4.12 dan grafik 4.4 menunjukan peningkatan aktivitas 

siswa pada setiap siklusnya. Dari siklus I ke siklus II menin

sedangkan dari siklus II ke siklus III meningkat sebesar 14,01%. Pada tabel 4.12

observasi aktivitas siswa pada siklus III diatas diperoleh jumlah skor seluruh siswa 

kelas IV adalah 799 dengan rata

7 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok
8 Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran
9 Mengerjakan soal evaluasi
Jumlah Skor yang diperoleh
Rata-rata skor total
Rata-rata skor
Kategori
Persentase 

siklus I

57.69%

Perbandingan aktivitas siswa siklus I, siklus II, dan siklus III

Pada siklus I aktivitas siswa mendapatkan skor 540 atau 57,69%, pada siklus 

skor yang diperoleh adalah 712 atau 68,19%. Pada siklus III meningkat 

menjadi 82,20% dengan total skor yang diperoleh 799.

Berdasarkan tabel 4.12 dan grafik 4.4 menunjukan peningkatan aktivitas 

siswa pada setiap siklusnya. Dari siklus I ke siklus II meningkat sebesar 10,5%, 

sedangkan dari siklus II ke siklus III meningkat sebesar 14,01%. Pada tabel 4.12

observasi aktivitas siswa pada siklus III diatas diperoleh jumlah skor seluruh siswa 

kelas IV adalah 799 dengan rata-rata skor total adalah 29,59. Rata-rata skor yang 

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 9 13 5 71
Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 22 5 85
Mengerjakan soal evaluasi 4 23 104

Jumlah Skor yang diperoleh

siklus I siklus II siklus III

57.69% 68,19%
82,2%

aktivitas siswa
aktivitas siswa
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Perbandingan aktivitas siswa siklus I, siklus II, dan siklus III

Pada siklus I aktivitas siswa mendapatkan skor 540 atau 57,69%, pada siklus 

skor yang diperoleh adalah 712 atau 68,19%. Pada siklus III meningkat 

Berdasarkan tabel 4.12 dan grafik 4.4 menunjukan peningkatan aktivitas 

gkat sebesar 10,5%, 

sedangkan dari siklus II ke siklus III meningkat sebesar 14,01%. Pada tabel 4.12 hasil 

observasi aktivitas siswa pada siklus III diatas diperoleh jumlah skor seluruh siswa 

rata skor yang 

71 2,63
85 3,15
104 3,85

799
29,59

3,29
Sangat Baik

82,20%
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diperoleh tersebut adalah 3,29 dengan kategori sangat baik. Penjelasan secara rinci 

mengenai skor tiap indikator tersebut adalah sebagai berikut.

a. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran.

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran termasuk kategori sangat baik. 

Pada indikator ini sebanyak 22 siswa mendapatkan skor 4 yang menunjukan kesiapan 

yang maksimal sebelum mengikuti pembelajaran dan hanya terdapat 5 siswa yang 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Siswa telah datang tepat waktu, duduk 

dikursinya dengan tertib, menyiapkan alat tulis, dan menyiapkan buku pelajaran.

b. Menanggapi apersepsi.

Siswa memberikan tanggapan terhadap apersepsi yang disampaikan guru 

dengan antusias. Skor yang diperoleh yaitu 92 dengan rata-rata 3,41 dengan kategori 

sangat baik. Sebanyak 14 siswa memperoleh skor 3 dan 12 siswa mendapatkan skor 

4, hanya 1 siswa yang mendapatkan skor 2.

c. Memperhatikan media audio visual.

Skor yang didapatkan dalam indikator memperhatikan media audio visual 

adalah 81 atau rata-rata 3. Deskriptor yang muncul paling sedikit yaitu mengajukan 

pertanyaan sesuai gambar dalam video. Pada saat pemutaran media kondisi kelas 

sangat kondusif semua siswa memperhatikan dengan seksama. Hanya 1 siswa yang 

berani mengajukan pertanyaan berkaitan dengan gambar hal ini menunjukan bahwa 

siswa telah memahami materi dengan baik melalui media.
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d. Memperhatikan penjelasan guru.

Skor yang diperoleh dalam indikator ini adalah 86 dengan rata-rata 3,19. 

Hampir semua siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama, tidak 

mengobrol dengan teman lain, mampu menjawab pertanyaan guru, dan tidak bermain 

sendiri pada saat guru menjelaskan materi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

e. Aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas.

Siswa yang merasa belum memahami tentang hal-hal yang dijelaskan guru 

mengajukan pertanyaan kepada guru. Skor yang diperoleh adalah 86. Indikator ini 

mengalami peningkatan dari siklus-siklus sebelumnya. Rata-rata skor 3,19 

menunjukan kemauan siswa untuk bertanya sangat baik.

f. Bekerja kelompok dengan baik.

Pada siklus II indikator bekerja kelompok dengan baik mendapatkan  skor 79. 

Pada siklus III mendapatkan skor 91 yang menunjukan adanya peningkatan dan 

masuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengamatan siswa lebih aktif dalam

berdiskusi, aktif memberikan kontribusi kepada kelompok, dan membantu teman 

yang kesulitan.

g. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

Aktivitas siswa dalam kegiatan presentasi hasil diskusi mengalami 

peningkatan dari siklus sebelumnya. Skor yang diperoleh yaitu 71 dengan rata-rata 

2,63 dengan kategori baik. Terdapat 5 siswa yang memperoleh skor 4, 13 siswa 

mendapatkan skor 3, 9 siswa mendapatkan skor 2.



142

h. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran.

Peningkatan terjadi pada indikator ini dari siklus sebelumnya. Skor yang 

diperoleh adalah sebesar 85 dengan rata-rata 3,15 dengan kategori sangat baik. 

Berdasarkan pengamatan hampir semua siswa aktif dalam membuat simpulan 

pembelajaran yang telah berlangsung. Terdapat 22 siswa mendapatkan skor 3 dan 

selebihnya 5 siswa mendapatkan skor 4 pada indikator ini.

i. Mengerjakan soal evaluasi.

Perolehan skor pada indikator mengerjakan soal evaluasi mengalami 

peningkatan dari siklus II yaitu dengan skor 104. Rata-rata yang diperoleh yaitu 3,85 

dengan kategori sangat baik. Pada kegiatan mengerjakan soal evaluasi siswa 

mengerjakan dengan mandiri, tidak membuka buku, tidak mengganggu teman lain 

dan mengerjakan tepat waktu sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan guru.

4.1.3.4. Paparan Hasil Belajar Siklus III

Berdasarkan evaluasi pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audi visual 

pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang pada siklus III, diperoleh data 

sebagai berikut.

                                  



           Perbandingan hasil belajar 

No. Pencapaian
1. Nilai terendah
2. Nilai tertinggi
3. Rata-rata
4. Ketuntasan klasikal
5. Siswa Tuntas
6. Siswa Tidak Tuntas
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Tabel 4.13

Perbandingan hasil belajar kognitif siswa pada siklus II dan siklus

Pencapaian Data Siklus II Data Siklus III
Nilai terendah 40 40
Nilai tertinggi 90 90

rata 69,14 74,44
Ketuntasan klasikal 79,31% 88,89%
Siswa Tuntas 23 24
Siswa Tidak Tuntas 6 3

Grafik 4.5 Perbandingan hasil belajar kognitif siswa pada setiap siklus

Data Siklus I Data siklus II Data siklus III
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siswa pada siklus II dan siklus III

Data Siklus III

siswa pada setiap siklus



Grafik 4.6 Perbandingan 

Keterangan:
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Persentase ketuntasan belajar klasikal pada setiap 

menunjukkan pada data siklus 

sedangkan nilai terendah pada siklus III sebesar 

sebesar 90 dan siklus 

rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 65,19 meningkat 

. Presentase ketuntasan 

belajar klasikal siswa kelas IV pada pembelajaran IPS pada siklus I 65,38%, pada 

%, dan pada siklus III meningkat sebesar 88,89%. Jumlah 

iklus I 17 siswa, siklus II 23 siswa, dan 

siklus III 24 siswa. Sedangkan jumlah siswa yang memiliki nilai di bawah KKM pada 



                                

           Perbandingan hasi

No.

1. Skor terendah
2. Skor tertinggi
3. Rata-rata
4. Persentase 
5. Siswa memiliki sikap sangat 

positif
6. Siswa memiliki sikap positif
7 Siswa kurang memiliki sikap 

positif
8 Siswa tidak memiliki sikap 

positif
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                                Tabel 4.14

Perbandingan hasil belajar afektif siswa pada siklus II dan siklus III

Pencapaian Data 
siklus II

Data Siklus 
III

terendah 18 19
tertinggi 25 25
rata 22,76 23,74

Persentase 91,04% 94,96%
memiliki sikap sangat 28 27

memiliki sikap positif 1 -
Siswa kurang memiliki sikap - -

Siswa tidak memiliki sikap - -
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siswa pada siklus II dan siklus III

Data Siklus 
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Perbandingan hasil belajar afektif pada setiap siklus. 
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afektif dibandingkan dengan siklus II. Skor total yang diperoleh sebesar 641 dengan 
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rata-rata 23,74. Dengan rata-rata tersebut maka hasil belajar afektif pada siklus III 

termasuk dalam kategori sangat baik. Berikut rincian perolehan skor tiap pernyataan. 

a. Penguasaan teknologi adalah hal penting untuk mengatasi kemiskinan. 

Pernyataan penguasaan teknologi adalah hal penting untuk mengatasi 

kemiskinan mendapat respon yang sangat positif dengan skor yang diperoleh 127 dan 

rata-rata 4,71. 21 siswa merespon sangat setuju, 5 siswa merespon setuju, dan 1 siswa 

tidak setuju. Respon yang sangat positif ini menunjukan sebagian besar siswa 

menyadari bahwa penguasaan teknologi merupakan salah satu hal penting untuk 

mengatasi kemiskinan, dalam hal ini siswa mengetahui bahwa salah satu penyebab 

kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya 

penguasaan teknologi oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat dalam menjalankan 

sebagian besar aktivitasnya masih menggunakan alat tradisional hal ini menjadikan 

bangsa Indonesia selalu tertinggal dalam hal penguasaan teknologi dibandingkan 

dengan negara lain.

b. Kita boleh memberi uang kepada pengemis yang masih muda.

Pernyataan tersebut memeroleh skor 126 dengan rata-rata 4,67 dengan 

kategori sangat baik. 1 siswa merespon sangat setuju, 1 siswa tidak berpendapat,  3 

siswa tidak setuju dan 22 siswa merespon sangat tidak setuju. Hal ini menunjukan 

bahwa pemberian uang kepada pengemis yang masih muda merupakan tindakan yang 

kurang baik, karena siswa menyadari dengan usia yang masih muda seharusnya orang 

tersebut tidak mengemis namun dapat mencari pekerjaan. Dengan memberi uang 

kepada pengemis yang masih muda akan menumbuhkan mental tidak mau bekerja 
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keras untuk memperoleh sesuatu sehingga respon siswa pada pernyataan ini 

merupakan hal yang sangat baik. 

c. Semua orang boleh mendapatkan raskin. 

Skor yang diperoleh yaitu 128 dengan rata-rata 4,74 dan temasuk dalam 

kategori sangat baik. 1 siswa tidak berpendapat, 4 siswa tidak setuju, dan 22 siswa 

merespon sangat tidak setuju. Sebagian besar siswa telah mengetahui bahwa 

pemberian raskin bertujuan untuk mengurangi beban orang miskin, sehingga siswa 

menaggapi pernyataan ini dengan tidak setuju jika setiap orang boleh mendapatkan 

raskin. 

d. Semua siswa harus peduli dengan akibat kemiskinan.

Pernyataan tersebut memneropleh skor 127 dengan rata-rata 4,71. 25 siswa 

merespon sangat setuju dan 2 siswa merespon sangat tidak setuju. Sikap simpati 

terhadap akibat terjadinya kemiskinan di Indonesia merupakan hal yang harus 

ditumbuhkan kepada siswa sejak usia dini. Hal ini akan berguna untuk menumbuhkan 

kepekaan sosial terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Semakin 

sering sering guru menumbuhkan rasa peduli dengan orang lain yang mengalami 

nasib kurang beruntung karena hidup dibawah garis kemiskinan akan semakin bagus 

karena semakin tumbuh pula kepekaan yang ada di dalam diri siswa untuk peduli 

dengan orang miskin.

e. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pernyataan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara 

mendapatkan skor 133 denga rata-rata 4,93. Respon siswa terhadap pernyataan ini 
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sangat positif karena 92,59% siswa merespon sangat setuju dan 2 siswa merespon 

setuju. Respon siswa di dasarkan pada UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sebagian besar siswa 

menyadari bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam 

mensejahterakan warganya. 

                                Tabel 4.15

        Perbandingan hasil belajar Psikomotor siswa pada siklus II dan siklus III

No. Pencapaian Data Siklus II Data Siklus 
III

1. Skor terendah 4 5
2. Skor tertinggi 8 8
3. Rata-rata 5,31 6,79
4. Persentase 66,38% 84,88%
5. Siswa memiliki 

keterampilan sangat 
baik

11 24

6. Siswa memiliki 
keterampilan baik

18 3

7 Siswa memiliki 
keterampilan cukup

- -

8 Siswa memiliki 
keterampilan kurang

- -
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Indikator mengajukan pendapat memperoleh skor 99 dengan kategori sangat 

baik. Rata-rata pada indikator ini 3,67 menunjukan bahwa siswa telah aktif 

mengajukan pendapat baik dalam kegiatan diskusi maupun kegiatan presentasi hasil 

diskusi kelompok. Secara umum siswa telah berani mengajukan pendapat hanya ada 

2 siswa yang memperoleh skor 2 dalam indikator ini. Keberanian siswa untuk 

mengungkapkan pendapat sudah menunjukan peningkatan dari siklus sebelumnya. 

Rasa percaya diri siswa semakin baik dalam mengungkapkan pendapat. 

4.1.3.5.Rekapitulasi Data Pra Siklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III.

Rekapitulasi data yang diperoleh pada saat siklus I, siklus II, dan siklus III 

sebagai berikut.

                            Tabel 4.16

                 Rekapitulasi Persentase Data Siklus I, Siklus II dan Siklus III

No Sumber Data Siklus I Siklus II Siklus III
1 Keterampilan guru 60% 72,5% 95%
2 Aktivitas siswa   57,69% 68,20% 82,20%
3 Hasil belajar 

kognitif siswa
65,38% 79,31% 88,89%

4 Hasil belajar afektif 74,48% 91,04% 94,96%
5 Hasil belajar 

psikomotor
51,5% 66,38% 84,8%

Berdasarkan tabel 4.16, menunjukkan peningkatan pada setiap siklus. Pada 

data keterampilan guru dari siklus I ke siklus II meningkat sebesar 12,5%, dari siklus 

II ke siklus III meningkat sebesar 22,5%. Pada data aktivitas siswa meningkat dari 

siklus I ke siklus II sebesar 12,98%, dari siklus II ke siklus III meningkat sebesar 

14%. Pada data hasil belajar kognitif siswa meningkat dari siklus I ke siklus II 
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4.1.3.6. Refleksi

Pada tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data yang 

diperoleh pada siklus III pada pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual 

sebagai berikut:

a. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus III memperoleh 

skor 38 dengan rata-rata skor 3,8 yang termasuk dalam kategori sangat baik, dan 

hal tersebut sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan maka 

indikator keterampilan guru tercapai dengan sangat baik.

b. Pada siklus III ini hasil observasi aktivitas siswa diperoleh jumlah   skor 799, 

dengan rata-rata skor 29,59  yang termasuk dalam kategori sangat baik, dan sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka indikator aktivitas 

siswa telah tercapai dengan sangat baik.

c. Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal adalah 88,89%, dengan rata-rata 

nilai siswa adalah 74,44. Perolehan skor tersebut telah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan. 

d. Kondisi kelas selama pembelajaran sudah kondusif sehingga pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar.

e. Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa pada siklus III telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan maka 

hipotesa yang diajukan terbukti kebenarannya.
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4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian

Pemaknaan temuan penelitian ini didasarkan pada hasil observasi 

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

dengan penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual  pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang.

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada 

siklus I

a. Keterampilan guru

Keterampilan guru pada siklus I mendapatkan skor 24 dengan rata-rata 2,4 

dan termasuk kategori baik. Pada kegiatan pra pembelajaran guru mengucapkan 

salam, mengkondisikan kelas dan mengkondisikan siswa agar  iklim belajar dapat 

tercipta dengan kondusif dilanjutkan dengan presensi untuk mengecek kehadiran 

siswa. Guru mempersiapkan media pembelajaran dan mengkondisikan siswa agar 

siap mengikuti pembelajaran. Guru tidak memimpin berdoa sebelum memulai 

pembelajaran, hal ini dikarenakan pembelajaran tidak dilaksanakan pada jam 

pertama. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab mengenai hal yang akan 

dipelajari dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa antusias 

menanggapi apersepsi yang dilakukan guru. Setelah melakukan apersepsi guru belum 

memberikan motivasi belajar kepada siswa serta penyampaian apersepsi yang 
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dilakukan belum sepenuhnya dipahami siswa, hal ini menyebabkan masih ada siswa 

yang belum aktif menanggapi apersepsi. Kegiatan dilanjutkan dengan guru 

menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Hal yang belum 

dilakukan guru dalam kegiatan ini yaitu guru belum menulis tujuan pembelajaran di 

papan tulis. Indikator melakukan apersepsi dan motivasi siswa dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran termasuk indikator yang memiliki skor rendah dibandingkan 

dengan indikator yang lain. Hal ini disebabkan keterampilan guru dalam membuka 

pelajaran belum optimal dan harus ditingkatkan pada siklus berikutnya. Guru 

melakukan kegiatan pra pembelajaran dan  membuka pelajaran untuk menciptakan 

kesiapan mental siswa dalam menerima pelajaran. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Mulyasa (2010:84) membuka pelajaran merupakan kegiatan yang 

menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian siswa agar siswa memusatkan 

diri sepenuhnya pada pelajaran yang akan dilakukan.

Keterampilan menjelaskan materi termasuk dalam kategori baik. Guru 

menjelaskan materi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti siswa, 

menggunakan contoh dan ilustrasi saat menjelaskan, serta menggunakan suara yang 

jelas sehingga sebagian besar siswa mempehatikan penjelasan materi dari guru. 

Namun dalam kegiatan ini masih terdapat siswa yang kurang memperhatikan 

penjelasan materi dari guru. Menjelaskan merupakan suatu aspek yang penting 

mengingat dalam pembelajaran guru dituntut untuk memberikan penjelasan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Mulyasa (2010:80) yang diperhatikan dalam keterampilan 

menjelaskan antara lain penggunaan contoh sesuai dengan garis besar materi, 
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penekanan pada saat menjelaskan, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar.

Indikator mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi mendapatkan 

skor 3 dalam hal ini guru telah mengajukan pertanyaan untuk seluruh kelas, 

pertanyaan disampaikan dengan jelas dan singkat, dan soal diberikan dari soal 

sederhana sampai yang lebih kompleks. Pada kegiatan ini guru belum memberikan 

kesempatan berpikir kepada siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang 

diberikan, hal ini dikarenakan siswa merasa sudah mengetahui jawaban dari 

pertanyaan tersebut sehingga siswa langsung menjawab secara langsung tanpa 

memerlukan waktu berpikir. Hal yang telah dilakukan guru sesuai dengan pendapat 

Mulyasa (2010:70) komponen keterampilan bertanya meliputi penjelasan jelas dan 

singkat, pemusatan perhatian, penyebaran pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, 

dan pemberian waktu berpikir.

Skor yang diperoleh pada indikator menggunakan media audio visual adalah 3 

dengan rincian guru telah menyiapkan media audio visual, isi pesan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, serta media menarik dan mudah diingat. Namun pada kegiatan 

pembelajaran guru mengalami kendala teknis yang cukup menyita waktu yaitu kabel 

pada LCD sering bergeser karena dipegang siswa hal ini menyebabkan gambar yang 

ditayangkan menjadi sempat hilang dari LCD. Penggunaan media merupakan salah 

satu variasi yang dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Djamarah dan Aswan (2010:167-172) variasi penggunaan media 
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dapat membuat perhatian siswa menjadi lebih tinggi, mendorong beripikir, dan 

meningkatkan kemampuan belajar. 

Indikator membimbing siswa dalam kelompok mendapatkan skor 2. Pada 

kegiatan membimbing kelompok guru menanyakan kesulitan yang di hadapi tiap 

kelompok, serta membimbing siswa saat presentasi di depan kelas. Namun guru 

belum membimbing secara merata kepada setiap kelompok, hal ini dikarenakan posisi 

tempat duduk yang menghalangi guru untuk berkeliling kelas membimbing 

kelompok. Guru juga belum memberikan dorongan kepada siswa agar aktif dalam 

kelompoknya. Pada kegiatan ini suasana kelas sedikit gaduh namun masih dalam 

konteks pembelajaran. Mulyasa (2010:89) mengungkapkan pengajaran kelompok 

kecil merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan 

perhatian terhadap setiap siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing 

kelompok seperti: memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, 

memperluas masalah atau urutan pendapat, meningkatkan partisipasi siswa, 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, serta melakukan pendekatan secara pribadi 

saat membimbing diskusi.

Pengelolaan kelas mendapatkan skor 2. Pada keterampilan ini guru telah 

menciptakan kondisi kelas yang kondusif, serta memusatkan perhatian siswa pada 

permasalahan yang dibahas dalam diskusi kelompok. Namun dalam kegiatan ini guru 

belum memberikan nasehat maupun teguran kepada siswa yang membuat kegaduhan 

pada saat diskusi berlangsung. Pembelajaran yang dilakukan pada siklus I melebihi 

alokasi waktu yang telah direncanakan hal ini dikarenakan pengelolaan pembelajaran 
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belum dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa 

(2010:91) dalam keterampilan mengelola kelas memiliki komponen-komponen 

seperti: penciptaan dan pemeliharaan iklim belajar yang optimal, memusatkan 

perhatian kelompok, memberi teguran secara bijaksana serta memberi penguatan 

ketika diperlukan. Namun efisiensi pengelolaan waktu dalam pembelajaran pada 

siklus I belum optimal serta guru belum tegas memberikan peringatan kepada siswa 

yang membuat gaduh dalam kegiatan diskusi. 

Keterampilan memberikan penguatan pada siklus I dilakukan dengan 

pemberian penguatan verbal. Pemberian penguatan diberikan segera setelah kejadian 

terjadi. Pada pelaksanaan siklus I guru belum optimal dalam melakukan penguatan 

non verbal serta variasi dalam pemberian penguatan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mulyasa (2010: 77-78) pemberian penguatan merupakan respon terhadap suatu 

perilaku siswa. Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan  non verbal dengan 

prinsip kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari respon yang 

negatif. 

Pada indikator menutup pelajaran mendapatkan skor 2. Pada kegiatan penutup 

pembelajaran guru menyimpulkan materi yang telah di pelajari dengan melibatkan 

siswa. Guru membagikan soal evaluasi dan memberikan waktu selama 20 menit 

kepada siswa untuk mengerjakan soal evaluasi. Pada kegiatan penutup guru belum 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan serta belum 

memberikan tindak lanjut. Hal ini dikarenakan keterampilan guru dalam menutup 

pelajaran masih belum optimal serta pengelolaan waktu pembelajaran yang kurang 
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efisien sehingga mengakibatkan ada deskriptor belum tampak pada pelaksanaan 

pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Susanto (2013:49) hal-hal yang perlu 

dilakukan guru dalam kegiatan menutup pelajaran seperti menyimpulkan 

pembelajaran, melaksanakan penilaian akhir, mengkaji hasil penilaian akhir, dan 

melakukan tindak lanjut jika diperlukan.

b. Hasil observasi aktivitas siswa

Kesiapan siswa sebelum menerima pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 

2,6 dengan kategori baik. Sebagian besar siswa siap menerima pelajaran ditunjukan 

dengan siswa datang tepat waktu, duduk ditempatnya dengan tertib, menyiapkan alat 

tulis dan buku pelajaran. Namun masih terdapat siswa yang tidak menyiapkan buku 

pelajaran dan alat tulisnya. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran 

termasuk dalam mental activities kegiatannya seperti menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, serta mengambil keputusan.

Indikator menanggapi apersepsi mendapatkan rata-rata skor 2,15 dengan 

kategori baik. Hal ini ditunjukan dengan siswa menanggapi apersepsi, tanggapan 

sesuai dengan materi, 7 siswa aktif memberikan tanggapan serta tanggapan secara 

jelas dan  mudah dipahami siswa. Masih terdapat siswa yang belum aktif memberikan 

tanggapan, tanggapan hanya dilakukan sesekali dan tanggapan yang diberikan belum 

disampaikan secara jelas dan mudah dipahami siswa lain. Menurut Diedrich Aktivitas 

menanggapi apersepsi termasuk dalam oral avtivities kegiatannya meliputi 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi (Sardiman 2011:101). Sesuai dengan 
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pendapat Hamdani (2010:22) bahwa prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran 

meliputi: kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktivan siswa, mengalami sendiri, 

pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan, serta 

perbedaan individual.

Perhatian siswa terhadap penjelasan guru serta media audio visual termasuk 

dalam kategori baik. Hal ini ditunjukan dengan sebagian besar siswa memperhatikan 

penjelasan dengan seksama, mampu menjawab pertanyaan dari guru dan memberi 

contoh di kehidupan sehari-hari. Namun masih terdapat siswa yang kurang antusias 

dalam memperhatikan penjelasan guru maupun media audio visual. Siswa hanya 

memperhatikan media audio visual tanpa mengajukan pertanyaan, hal ini menunjukan 

guru harus menumbuhkan keberanian kepada diri siswa untuk beranin bertanya. Hal 

isi sesuai dengan pendapat Mulyasa (2010:80) bahwa penjelasan harus menarik 

perhatian siswa sehingga siswa fokus dalam pembelajaran. Kegiatan memperhatikan 

penjelasan guru serta media audio visual termasuk ke dalam emotional activities

seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, gugup dan listening activities kegiatannya antara lain mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato.

Indikator aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas masih termasuk 

dalam kategori kurang. Hal ini menunjukan keberanian siswa dalam bertanya masih 

perlu dikembangkan lagi terbukti hanya 8 siswa yang aktif bertanya, pertanyaan 

sesuai materi dan mengangkat tangan sebelum bertanya serta penggunaan bahasa 

yang baik dalam mengajukan pertanyaan. Siswa masih memerlukan rangsangan 
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untuk berani bertanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierdrich bertanya merupakan 

salah satu aktivitas belajar siswa (oral activities) (Sardiman 2011:101). Berpijak dari 

pertanyaan yang diberikan siswa maka akan terjadi interaksi dengan orang lain, 

sesuai dengan pendapat Piaget bahwa pengetahuan sosial dibentuk melalui interaksi 

seseorang dengan orang lain (Suprijono 2009:31).

Aktivitas bekerja kelompok dan presentasi hasil diskusi kelompok pada siklus 

I termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata masing-masing 2,15 dan 2. Hal ini 

ditunjukan dengan kegiatan diskusi kelompok secara umum berjalan dengan baik, 

siswa mendiskusikan tugas yang diberikan guru. Indikator bekerja kelompok dengan 

baik memperoleh skor yang lebih rendah dibandingkan dengan indikator lain hal ini 

disebabkan keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil dan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan yang belum optimal sehingga masih 

terdapat siswa yang masih bermain sendiri dalam kegiatan diskusi sehingga suasana 

menjadi sedikit gaduh. Pada saat presentasi hasil diskusi dilakukan masih terdapat 

siswa yang tidak memperhatikan. Sesuai pendapat Prijanto siswa yang sebelumnya 

bersikap pasif setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan terpaksa 

berpartisipasi secara aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya (Wena 

2009:198). Penunjukan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi secara acak 

membuat semua siswa siap sesuai dengan kelebihan Numbered Heads Together

menurut Hamdani (2010:90) yaitu semua siswa menjadi siap dan bersungguh-

sungguh dalam melakukan diskusi.
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Kegiatan menyimpulkan pembelajaran berlangsung dengan baik. Siswa 

antusias untuk terlibat dalam membuat simpulan pembelajaran. Siswa menggunakan 

bahasa yang baik serta menanyakan kesulitan pada guru. Pada kegiatan ini hanya 

beberapa siswa saja yang mencatat materi yang dianggap penting hal ini dikarenakan 

sebagian besar siswa sudah merasa memahami materi tanpa perlu mencatatnya. 

Menurut Mulyasa (2010:88) penarikan kesimpulan merupakan cara meninjau kembali 

pelajaran yang telah disampaikan untuk memantapkan poko-pokok bahasan materi 

yang telah disajikan. Kegiatan mengerjakan evaluasi berjalan dengan baik. Namun 

masih terdapat siswa yang melebihi waktu yang ditentukan dalam mengerjakan soal 

evaluasi sehingga guru harus menunggu sampai semua siswa selesai mengerjakan 

soal evaluasi. Sesuai dengan pendapat Mulyasa (2010:88) evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui keefektivan pembelajaran yang telah dilakukan dan untuk mengetahui 

apakah tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat dicapai oleh siswa. 

Mengerjakan evaluasi termasuk dalam writing activities kegiatan belajarnya seperti 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.

c. Hasil belajar siswa

Data hasil belajar kognitif pada siklus I pada pembelajaran IPS memperoleh 

nilai terendah 25, nilai tinggi 90 dengan rata-rata 65,19 dan ketuntasan klasikal 

65,38%. Presentase hasil belajar afektif sebesar 74,48% dengan kategori siswa 

memiliki sikap positif, dan pada ranah psikomotor hasil belajar mendapatkan 51,5% 

dengan kategori siswa memiliki keterampilan yang baik dalam pembelajaran IPS. 

Hasil belajar tersebut menunjukan bahwa peningkatan  terjadi tidak hanya pada ranah 
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kognitif, namun juga pada ranah afektif dan psikomotor. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Susanto (2013:138) bahwa pendidikan IPS dikembangkan dalam rangka 

meningkatkan sumber daya manusia di bidang nilai dan sikap, pengetahuan, serta 

kecakapan dasar yang berpijak pada kehidupan nyata, khususnya kehidupan sosial 

masyarakat.

4.2.1.2.Hasil Observasi Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar Siswa 

Siklus II

a. Hasil observasi keterampilan guru

Pada pelaksanaan siklus II, hasil observasi keterampilan guru diperoleh skor 

29. Rata-rata skor yang diperoleh tersebut adalah 2,9 dengan kategori baik. Pada pra 

pembelajaran guru mengucapkan salam, mengkondisikan siswa, dan mempersiapkan 

laptop, speaker, dan LCD. Sebelum memulai pembelajaran guru tidak memimpin 

berdoa, hal ini dikarenakan pembelajaran siklus II tidak dilaksanakan pada jam 

pertama. Pada kegiatan awal guru membuka dengan apersepsi, guru mengaitkan 

materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Pengaitan materi dilakukan 

dengan tanya jawab dengan siswa. Setelah melakukan apersepsi pemberikan motivasi 

belajar agar siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran belum dilakukan 

secara optimal oleh guru. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran. Dalam hal ini tujuan pembelajaran belum ditulis di papan tulis. 

Menurut Susanto (2013:49) Proses membuka pelajaran memiliki banyak kegunaan 

dalam menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Hal yang paling utama 
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dalam membuka pelajaran adalah memberi motivasi, menarik perhatian siswa, serta 

memberikan acuan bagi siswa tentang maksud dan tujuan pembelajaran.

Penjelasan materi dimulai dari orientasi pada permasalahan yang akan 

dipelajari dan menggunakan contoh (ilustrasi) yang terdapat dalam kehidupan sehari-

hari serta disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan penggunaan suara 

yang jelas pada saat menjelaskan. Namun tekanan yang diberikan pada saat 

menjelaskan materi belum dilakukan secara optimal oleh guru. Sesuai dengan 

pendapat Suprijono (2009:74) mengenai langkah pembelajaran Problem Based 

Learning bahwa penjelasan materi dimulai dengan orientasi permasalahan kepada 

siswa. 

Pembelajaran dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan penjelasan materi. Guru telah menyampaikan pertanyaan secara singkat dan 

jelas, penyebaran partisipasi dalam menjawab pertanyaan, dan urutan pemberian 

pertanyaan dari soal yang sederhana kepada yang lebih kompleks. Hampir sama 

dengan siklus I guru belum memberikan kesempatan berpikir kepada siswa untuk 

memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Siswa langsung menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru tanpa memerlukan waktu berpikir hal dikarenakan 

siswa sudah merasa bisa untuk menjawab. Sesuai dengan pendapat Mulyasa (2010: 

71-77) dalam bertanya guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan dari yang mudah 

kepada yang sukar kemudian kepada yang lebih sukar lagi. 

Keterampilan mengadakan variasi berupa penggunaan media pada siklus II 

termasuk dalam ketegori baik. Namun guru belum terampil menggunakan media hal 
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ini disebabkan oleh adanya gangguan teknis pada kabel LCD serta listrik yang sempat 

padam sehingga mengulur waktu penayangan video permasalahan pencemaran 

lingkungan. Variasi dalam penggunaan media merupakan salah satu cara untuk 

menarik perhatian siswa hal ini sesuai dengan pendapat Arsyad (2013:91) bahwa 

media harus mempertunjukan sesuatu yang menarik perhatian siswa diikuti dengan 

jalinan logis keseluruhan tahap pembelajaran dan kemudian menuntun pada 

kesimpulan terhadap suatu materi.

Diskusi kelompok pada siklus II berjalan baik. Guru telah membimbing secara 

merata kepada tiap kelompok, menanyakan kesulitan yang dihadapi tiap kelompok, 

dan membimbing siswa saat presentasi. Namun guru belum memberikan dorongan 

kepada siswa agar lebih aktif dalam kelompok hal ini menyebabkan masih terdapat 

siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi. Sesuai dengan pendapat Mulyasa 

(2010:89) dalam membimbing diskusi guru hendaknya memusatkan perhatian siswa 

pada topik diskusi, meningkatkan partisipasi anggota kelompok, serta membimbing 

untuk memudahkan belajar.

Keterampilan mengelola kelas pada siklus II telah memunculkan 3 dari 4 

deskriptor yang ada yaitu guru telah menciptakan kondisi kelas yang kondusif, 

memusatkan perhatian siswa pada permasalahan yang dibahas dalam diskusi 

kelompok, dan memberikan nasehat kepada siswa yang membuat kegaduhan. Namun 

pengelolaan waktu dalam pembelajaran masih belum efisien sehingga pembelajaran 

melebihi alokasi waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan pendapat Mulyasa 

(2010: 91) dalam mengelola kelas guru harus menciptakan dan memelihara iklim 
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pembelajaran yang optimal, pemusatan perhatian kelompok, memberi teguran kepada 

siswa yang berbuat gaduh, menjauhkan benda yang dapat menganggu konsentrasi 

serta meningkatkan kerjasama dan keterlibatan siswa dalam kelompok. 

Pemberian penguatan secara verbal serta pemberian penguatan diberikan

segera setelah kejadian terjadi telah dilakukan oleh guru. Keterampilan memberikan 

penguatan termasuk dalam indikator yang memiliki skor rendah dibandingkan dengan 

indikator yang lain, hal ini dikarenakan guru lebih banyak memberikan penguatan 

verbal untuk merespon kejadian selama proses pembelajaran sehingga guru harus 

meningkatkan keterampilan memberikan penguatan khususnya pemberian penguatan 

secara non verbal serta variasi dalam pemberian penguatan. Sesuai dengan pendapat 

Mulyasa (2010:77-78) pemberian penguatan dapat dilakukan secara verbal dan non 

verbal, dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, dan  kebermaknaan. Penguatan non 

verbal dapat dilakukan dengan cara gerakan mendekati siswa, sentuhan acungan 

jempol, dan kegiatan yang menyenangkan.

Kegiatan menutup pelajaran dimulai dari pembuatan kesimpulan terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan dengan melibatkan siswa, melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta memberikan soal evaluasi. 

Dalam kegiatan ini guru belum memberikan tindak lanjut. Sesuai dengan pendapat 

Susanto (2013:51) kegiatan penutup pelajaran dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, juga untuk 
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mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran.

b. Hasil observasi aktivitas siswa

Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran termasuk dalam kategori sangat 

baik dengan rata-rata 3,49. Kesiapan siswa dapat dilihat dari semua siswa datang 

tepat waktu, duduk ditempatnya dengan tertib, serta menyiapkan alat tulis dan buku 

pelajaran. Kegiatan menanggapi apersepsi termasuk dalam kategori baik dengan rata-

rata 2,96 pada kegiatan ini sebagian besar siswa aktif memberikan tanggapan, 

tanggapan diberikan secara jelas dan mudah dipahami siswa lain. Sesuai dengan 

pendapat Elizabeth (dalam Rifa’i dan Catharina 2009: 89) perilaku untuk ranah 

motorik salah satunya yaitu kesiapan, mencakup kesiapan mental dan kesiapan 

jasmani. Contoh kegiatan yang termasuk dalam aktivitas mental menurut Diedrich 

seperti : menanggapi, mengingat, memecahkan soal, melihat hubungan dan 

mengambil keputusan (Sardiman 2011:101).

Kegiatan memperhatikan media audio visual dan memperhatikan penjelasan 

guru termasuk dalam kategori baik. Siswa memperhatikan penayangan media dengan 

seksama, menanggapi pertanyaan dari guru, memberi contoh di kehidupan sehari-

hari, tidak mengobrol dengan teman, dan tidak bermain sendiri. Namun masih 

terdapat siswa yang kurang serius dalam memperhatikan penjelasan dari guru dan 

penayangan media. Deskriptor yang belum muncul dalam memperhatikan media 

siswa belum mengajukan pertanyaan sesuai dengan gambar maupun video dalam 

media, hal ini menunjukan keinginan siswa untuk bertanya belum optimal guru harus 
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bisa menumbuhkan keinginan bertanya pada diri siswa. Memperhatikan media audio 

visual dan penjelasan guru termasuk dalam listening activities menurut Diedrich yang 

termasuk dalam aktivitas ini seperti mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato (Sardiman 2011:101). Menurut Hamdani (2010:191) manfaat yang 

diperoleh dari penggunaan multimedia adalah proses pembelajaran lebih menarik, 

lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan.

Aktivitas bertanya siswa tentang hal-hal yang belum jelas termasuk dalam 

kategori baik. Hal ini menunjukan adanya peningkatan aktivitas dari siklus 

sebelumnya. Siswa telah berani menanyakan hal-hal yang kurang jelas dengan 

menggunakan bahasa yang baik dalam bertanya. Sesuai dengan pendapat Diedrich 

bahwa aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat tetapi dapat 

dilakukan dengan bertanya. Bertanya termasuk dalam oral activities kegiatannya 

seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi dan interupsi (Sardiman 2011:101).

Kegiatan berkelompok secara keseluruhan berjalan dengan baik dengan rata-

rata 2,72. Hal tersebut ditunjukan dengan semakin banyak siswa yang aktif dan 

memberikan kontribusi kepada kelompoknya, serta membantu teman yang 

mengalami kesulitan. Namun masih terdapat siswa yang belum membantu kesulitan 

yang dihadapi teman satu kelompoknya. Dalam kegiatan berkelompok suasana kelas 

menjadi agak ramai namun masih dalam konteks pembelajaran. Guru telah 

mendorong siswa agar lebih aktif dalam memberikan kontribusi dalam kelompok. 
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Sesuai pendapat Prijanto siswa yang sebelumnya bersikap pasif setelah menggunakan 

pembelajaran kooperatif akan terpaksa berpartisipasi secara aktif agar bisa diterima 

oleh anggota kelompoknya (Wena 2008:198). Pada kegiatan ini termasuk dalam 

motor activities menurut Diedrich kegiatan belajarnya seperti: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, bermain, writing activities seperti menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin, dan oral activities seperti menyatakan pendapat, bertanya,

saran (Sardiman 2011:101).

Kegiatan presentasi dilakukan oleh siswa yang ditunjuk nomornya. Siswa 

mempresentasikan hasil diskusinya dengan di dampingi oleh guru. Dalam 

menyampaikan hasil diskusi siswa telah menggunakan kalimat yang baik, jelas dan 

mudah dipahami siswa lain. Sebelumnya siswa telah membuat laporan dengan baik. 

Kegiatan ini termasuk indikator yang memiliki skor rendah dibandingkan dengan 

indikator lain hal ini disebabkan oleh masih terdapat siswa yang kurang memberikan 

apresiasi terhadap hasil diskusi kelompok lain serta terdapat siswa yang kurang 

memperhatikan intonasi suara serta pemilihan kalimat pada saat membacakan hasil 

diskusinya sehingga mengakibatkan siswa lain kurang menangkap dengan jelas apa 

yang dibacakan siswa tersebut. Kegiatan ini termasuk dalam oral activities menurut 

Diedrich kegiatan belajarnya meliputi menyatakan, bertanya, mengeluarkan pendapat, 

memberi saran (Sardiman 2011:101). Sesuai dengan Pendapat Hamdani (2010:90) 

model Numbered Heads Together memiliki kelebihan yaitu semua siswa menjadi siap 

dan bersungguh-sungguh dalam melakukan diskusi.
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Pada kegiatan penutup siswa dibimbing membuat simpulan pembelajaran 

yang telah dilakukan serta menanyakan kesulitan pada guru. Pada kegiatan ini siswa 

siswa antusias ingin terlibat dalam membuat simpulan pembelajaran. Namun masih 

saja terdapat siswa yang belum terlibat secara aktif dalam kegiatan menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Sesuai pendapat Susanto (2013:51) 

pada kegiatan menutup pelajaran guru perlu membimbing siswa membuat garis-garis 

besar pelajaran yang telah dibahasa sehingga siswa memperoleh gambaran yang jelas 

tentang makna esensi pelajaran yang telah dipelajari. Dalam kegiatan evaluasi pada 

siklus II berjalan sangat baik, namun masih terdapat 5 siswa yang mengumpulkan 

soal evaluasi melebihi waktu yang telah ditentukan. Guru menunggu sampai semua 

siswa selesai mengerjakan soal evaluasi. Sesuai pendapat Utomo evaluasi 

pembelajaran berguna untuk mengetahui seberapa besar keefektivan pembelajaran 

yang dilakukan guru (Susanto 2013:51).

c. Hasil belajar siswa

Data hasil belajar kognitif pada siklus II pada pembelajaran IPS memperoleh 

nilai terendah 40, nilai tinggi 90 dengan rata-rata 69,14 dan ketuntasan klasikal 

79,31%. Presentase hasil belajar afektif sebesar 91,04% dengan kategori siswa 

memiliki sikap sangat positif, dan pada ranah psikomotor hasil belajar mendapatkan 

66,38% dengan kategori siswa memiliki keterampilan yang baik dalam pembelajaran 

IPS. Hasil belajar tersebut menunjukan bahwa peningkatan  terjadi tidak hanya pada 

ranah kognitif, namun juga pada ranah afektif dan psikomotor. Sesuai dengan 

pendapat Susanto (2013:144) bahwa dalam pembelajaran IPS dikembangkan tiga 
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aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiga aspek ini merupakan acuan 

yang berorientasi untuk mnegembangkan pemilihan materi, strategi dan model 

pembelajaran.

4.2.1.3. Hasil Observasi Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar    

Siswa Siklus III

a. Hasil Observasi Keterampilan Guru

Pada pelaksanaan siklus III hasil observasi keterampilan guru mendapatkan 

skor 37. Rata-rata skor tersebut adalah 3,7 dengan kategori sangat baik. pada kegiatan 

pra pembelajaran guru telaha melakukan semua deskriptor yaitu mengkondisikan 

siswa, mempersiapkan media pembelajaran, mengucapkan salam dan presensi, serta 

memimpin doa sebelu memulai pembelajaran. Kemudian guru melakukan apersepsi 

dengan menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, 

namun guru belum memberikan motivasi belajar kepada siswa. Kemudian dilanjutkan 

dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sesuai dengan 

materi, disampaikan dengan jelas serta menggunakan kalimat yang mudah dipahami 

siswa serta ditulis di papan tulis. Menurut Mulyasa (2010:84) membuka pelajaran 

merupakan kegiatan untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian 

siswa, serta memusatkan perhatian siswa pada pelajaran yang akan berlangsung. 

Susanto (2013:49) mengemukakan proses membuka pelajaran memiliki kegunaan 

dalam menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.
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Guru menjelaskan materi permasalahan kemiskinan di Indonesia dengan 

bahasa yang mudah dimengerti, pemberian tekanan, penggunaan contoh serta suara 

yang jelas pada saat menjelaskan. Dalam keterampilan menjelaskan ini termasuk 

dalam kategori sangat baik. Susanto (2013:49) mengemukakan bahwa penyampaian 

materi pelajaran merupakan kegiatan utama untuk menanamkan, mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan berkaitan dengan bahan kajian yang 

bersangkutan.

Keterampilan bertanya guru pada siklus III telah mengalami peningkatan dari 

siklus sebelumnya yaitu semua deskriptor sudah tampak. Guru telah menyampaikan 

pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian waktu berpikir kepada siswa, 

penyebaran partisipasi dalam menjawab pertanyaan, dan urutan pemberian 

pertanyaan dari soal yang sederhana kepada yang lebih kompleks sesuai dengan 

pendapat Mulyasa (2010: 71-77) dalam bertanya guru hendaknya mengatur urutan

pertanyaan dari yang mudah kepada yang sukar kemudian kepada yang lebih sukar 

lagi, pembeian pertanyaan yang jelas dan singkat, serta pemberian kesempatan 

berpikir.

Keterampilan menggunakan media audio visual pada siklus III telah 

mengalami perbaikan dari siklus sebelumnya dan termasuk dalam kategori sangat 

baik. Guru telah menyiapkan media, terampil menggunakan media, isi pesan media 

sesuai dengan tujuan, serta media menarik dan mudah diingat. Permasalahan yang 

terjadi pada siklus sebelumnya sudah tidak terjadi lagi pada pelaksanaann siklus III 

Menurut pendapat Degeng adanya interaksi positif antara media pembelajaran dan 



172

siswa pada akhirnya akan mampu mempercepat proses pemahaman siswa terhadap isi 

pembelajaran (Wena 2011:10).

Diskusi kelompok pada siklus III berjalan dengan sangat baik. Guru telah 

membimbing secara merata kepada tiap kelompok, menanyakan kesulitan yang 

dihadapi tiap kelompok, dan membimbing siswa saat presentasi serta guru telah 

memberikan dorongan kepada siswa agar aktif dalam kelompok. Sesuai dengan 

pendapat Mulyasa (2010:89) dalam membimbing diskusi guru hendaknya 

memusatkan perhatian siswa pada topik diskusi, meningkatkan partisipasi anggota 

kelompok, serta membimbing untuk memudahkan belajar.

Pengelolaan kelas pada siklus III telah dilakukan dengan sangat baik. Guru 

telah menciptakan kondisi kelas yang kondusif, memusatkan perhatian siswa pada 

permasalahan yang dibahas dalam diskusi kelompok, memberikan nasehat kepada 

siswa yang membuat kegaduhan, dan perbaikan dari siklus sebelumnya yaitu 

pengelolaan waktu telah berlangsung lebih efisien sehingga pembelajaran dapat 

sesuai alokasi waktu. Sesuai dengan pendapat Mulyasa (2010:91) dalam mengelola 

kelas guru harus menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal, 

pemusatan perhatian kelompok, memberi teguran kepada siswa yang berbuat gaduh, 

menjauhkan benda yang dapat mengganggu konsentrasi serta meningkatkan 

kerjasama dan keterlibatkan siswa dalam kelompok.

Pemberian penguatan secara verbal serta pemberian penguatan diberikan

segera setelah kejadian terjadi telah dilakukan oleh guru. Guru telah memberikan 

penguatan non verbal yang merupakan perbaikan dari siklus sebelumnya. Pada siklus 
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III ini penguatan yang dilakukan tidak hanya penguatan positif namun guru juga 

memberikan penguatan negatif  kepada siswa yang berbuat gaduh dengan 

memberikan penguatan secara non verbal. Namun keterampilan memberikan 

penguatan termasuk indikator yang memperoleh skor rendah dibandingkan dengan 

indikator lain, hal ini disebabkan karena dalam variasi pemberian penguatan yang 

diberikan guru kepada siswa belum dilakukan secara optimal.  Sesuai dengan 

pendapat Mulyasa (2010:77-78) pemberian penguatan dapat dilakukan secara verbal 

dan non verbal, dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, dan  kebermaknaan. 

Penguatan non verbal dapat dilakukan dengan cara gerakan mendekati siswa, 

sentuhan acungan jempol, dan kegiatan yang menyenangkan.

Keterampilan menutup pelajaran telah dilakukan dengan baik. guru telah 

membuat simpulan pembelajaran dengan melibatkan siswa, melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta memberikan soal evaluasi. 

Namun guru belum memberikan tindak lanjut secara optimal hal ini dikarenakan guru 

hanya memberikan tindak lanjut berupa tugas tanpa menjelaskan secara rinci tahap-

tahap dalam mengerjakan tugas yang diberikan tersebut. Sesuai dengan pendapat 

Susanto (2013:51) kegiatan penutup pelajaran dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, juga untuk 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 

pembelajaran.
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b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat baik. Sebanyak 22 

siswa mendapatkan skor 4 pada indikator ini. Sedangkan 5 siswa memperoleh skor 3, 

hal ini menunjukan bahwa kesiapan siswa dalam menerima pelajaran sangat baik 

ditandai dengan siswa datang tepat waktu, duduk ditempatnya dengan tertib, 

menyiapkan alat tulis serta buku pelajaran. Kegiatan menanggapi apersepsi 

mendapatkan skor rata-rata 3,41 dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukan 

dengan siswa menanggapi apersepsi dan disampaikan dengan jelas dan mudah 

dipahami siswa lain. Sesuai dengan pendapat Elizabeth perilaku untuk ranah motorik 

salah satunya yaitu kesiapan, mencakup kesiapan mental dan kesiapan jasmani (Rifa’i 

dan Catharina 2009:89). Contoh kegiatan yang termasuk dalam aktivitas mental 

menurut Diedrich seperti : menanggapi, mengingat, dan memecahkan soal (Sardiman 

2011:101).

Indikator memperhatikan media audi visual mendapatkan skor rata-rata 3 

dengan kategori sangat baik. Hal ini ditunjukan dengan siswa memperhatikan dengan 

seksama, menanggapi pertanyaan dari guru, memberi contoh di kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini masih terdapat deskriptor yang belum muncul yaitu siswa tidak 

berani mengajukan pertanyaan sesuai dengan gambar di dalam video, hal ini dapat 

berarti dual hal pertama siswa telah memahami materi dalam media sepenuhnya yang 

kedua siswa kurang berani mengungkapkan pertanyaan. Indikator memperhatikan 

penjelasan guru mendapatkan skor rata-rata 3,19 dengan kategori sangat baik. hal ini 

ditunjukan dengan siswa memperhatikan dnegan seksama, mampu menjawab 
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pertanyaan dari guru, tidak mengobrol dengan teman lain serta tidak bermain sendiri. 

Namun masih terdapat siswa yang kurang fokus memperhatikan penjelasan dari guru. 

Menurut Hamdani (2010:191) manfaat yang diperoleh dari penggunaan multimedia 

adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mnegajar 

dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 

serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan.

Aktivitas bertanya siswa tentang hal-hal yang belum jelas mendapatkan skor 

rata-rata 3,19 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal menunjukan adanya 

peningkatan aktivitas dari siklus sebelumnya. Siswa telah berani menanyakan hal-hal 

yang kurang jelas dengan menggunakan bahasa yang baik dalam bertanya. Sesuai 

dengan pendapat Diedrich bahwa aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan 

dan mencatat tetapi dapat dilakukan dengan bertanya. Bertanya termasuk dalam oral 

activities kegiatan belajarnya seperti menyatakan, bertanya, mengeluarkan pendapat, 

memberi saran (Sardiman 2011:101).

Kegiatan berkelompok secara keseluruhan berjalan dengan sangat baik dengan 

rata-rata 3,37. Hal tersebut ditunjukan dengan semakin banyak siswa yang aktif dan 

memberikan kontribusi kepada kelompoknya, serta membantu teman yang 

mengalami kesulitan. Sesuai pendapat Prijanto siswa yang sebelumnya bersikap pasif 

setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan terpaksa berpartisipasi secraa 

aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya (Wena 2008:198). Kegiatan 

presentasi dilakukan oleh siswa yang ditunjuk nomornya. Kegiatan ini mendapatkan 

skor lebih rendah dibandingkan dengan indikator yang lain dikarenakan pada saat 
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presentasi berlangsung masih terdapat siswa yang belum memperhatikan temannya 

yang sedang membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Sesuai dengan Pendapat 

Hamdani (2010:90) model Numbered Heads Together memiliki kelebihan yaitu

semua siswa menjadi siap dan bersungguh-sungguh dalam melakukan diskusi. Dalam 

kegiatan berkelompok ini termasuk dalam oral avtivities, writing activities, dan motor 

activities.

Pada kegiatan penutup aktivitas siswa sangat baik. Siswa dibimbing membuat 

simpulan pembelajaran yang telah dilakukan, menanyakan kesulitan pada guru, serta 

mencatat materi yang dianggap perlu. Sesuai pendapat Susanto (2013:51) pada 

kegiatan menutup pelajaran guru perlu membimbing siswa membuat garis-garis besar 

pelajaran yang telah dibahasa sehingga siswa memperoleh gambaran yang jelas 

tentang makna esensi pelajaran yang telah dipelajari. Pada kegiatan penutup termasuk 

dalam oral activities menurut Diedrich kegiatan belajarnya meliputi menyatakan, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat (Sardiman 2011:101). 

Dalam kegiatan evaluasi pada siklus III berjalan sangat baik dengan rata-rata 

skor 3,85 ditandai dengan semua siswa tidak ada yang melebihi waktu yang telah 

ditentukan saat mengumpulkan soal evaluasi, serta siswa mengerjakan secara mandiri 

tanpa membuka buku dan menganggu teman yang lain. Pada saat mengerjakan 

evaluasi kondisi kelas sangat kondusif. Menurut Diedrich mengerjakan evaluasi 

termasuk ke dalam writing activities (Sardiman 2011:101). Sesuai pendapat Utomo 

evaluasi pembelajaran berguna untuk mengetahui seberapa besar keefektivan 

pembelajaran yang dilakukan guru (Susanto 2013:51).



177

c. Hasil Belajar Siswa

Pada pelaksanaan tindakan siklus III mengalami peningkatan dari siklus 

sebelumnya. Pada ranah kognitif nilai terendah yang diperoleh adalah 40, nilai 

tertinggi 90, dengan rata-rata 74,44 dan ketuntasan klasikal 88,89%. Hasil belajar 

ranah afektif mencapai 94,96% dan termasuk kategori siswa memiliki sikap sangat 

positif. Pada ranah psikomotor hasil belajarnya mencapai 84,88% dengan kategori 

siswa memiliki keterampilan yang sangat baik dalam pembelajaran IPS. Berdasarkan 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa telah sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto 

(2013:138) bahwa pendidikan IPS dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

sumber daya manusia di bidang nilai dan sikap, pengetahuan, serta kecakapan dasar 

yang berpijak pada kehidupan nyata, khususnya kehidupan sosial masyarakat.

4.3 UJI HIPOTESA TINDAKAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual 

menunjukan adanya peningkatan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 

Sekaran 02 Semarang. Terbukti meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian 

hipotesa yang diajukan terbukti kebenarannya. 
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4.3. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual memberikan implikasi yang didapat dari hasil 

penelitian yaitu implikasi teoretis, implikasi praktis, dan implikasi paedagogis.

4.4.1. Implikasi Teoretis

Implikasi teoretis merupakan kaitan antara hasil penelitian dengan teori-teori 

yang digunakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mencakup keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

4.4.2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis merupakan kaitan hasil penelitian dengan pembelajaran 

berikutnya. Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Pemanfaatan media audio visual menarik perhatian siswa sehingga 

lebih fokus dalam pembelajaran. Keterampilan guru mengalami peningkatan dengan 

penerapan model terpadu tersebut. Dalam pembelajaran guru lebih berperan sebagai 

fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Guru juga dapat meningkatkan 

keterampilan mengajarnya meliputi mempersiapkan siswa untuk belajar, melakukan 

apersepsi dan motivasi siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

materi pelajaran, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, 
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menggunakan media audio visual, membimbing siswa dalam kelompok, mengelola 

kelas, memberikan penguatan, dan menutup pelajaran. 

Pada variabel aktivitas siswa menunjukan peningkatan setelah diterapkan 

model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan 

media audio visual. Dibuktikan dengan siswa aktif memberikan tanggapan terhadap 

penjelasan maupun pertanyaan yang disampaikan guru. Keberanian siswa dalam 

mengemukakan pendapat juga mengalami peningkatan, siswa berani mengemukakan 

pendapatnya baik dalam kelompok maupun pada saat pemaparan hasil diskusi. Selain 

itu dengan model tersebut siswa terbiasa bekerjasama dengan kelompok. Hal tersebut 

semakin memperkuat bahwa penerapan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media audio visual dapat meningkatkan aktivitas 

siswa.

Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS juga mengalami peningkatan. 

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga memperoleh pengalaman yang 

mempermudah siswa dalam mempelajari materi. Selain itu dorongan dan penguatan 

yang diberikan guru membuat siswa lebih giat dan termotivasi untuk belajar, hal 

tersebut mempunyai dampak positif pada saat pengerjaan soal evaluasi siswa tidak 

mengalami kendala yang berarti. Terbukti dari hasil belajar pada ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Selain pada 

pembelajaran IPS, diharapkan model ini dapat diterapkan pada mata pelajaran lain. 

Karena pada dasarnya model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual dapat diterapkan pada semua mata pelajaran.
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4.4.3. Implikasi Paedagogis

Implikasi paedagogis merupakan kaitan hasil penelitian dengan pembelajaran. 

Hasil penelitian memberikan gambaran tentang peningkatan kualitas pembelajaran 

IPS dengan penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual. Penerapan model terpadu tersebut menjadikan 

pembelajaran berlangsung efektif dengan adanya situasi kelas yang kondusif dan 

hasil belajar siswa sesuai harapan. 
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan kualitas pembelajaran IPS dengan 

penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together 

dengan media audio visual pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dan 

pembahasan yang disajikan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa:

a. Keterampilan guru dalam penerapan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media audio visual pada pembelajaran IPS 

mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan berdasarkan 

observasi keterampilan guru, pada siklus I diperoleh skor 24 dengan rata-rata 2,4 

termasuk dalam kategori baik.   Siklus II memperoleh skor 29 dengan rata-rata 

2,9 dengan kategori baik. Pada tindakan siklus III memperoleh skor 38 dengan 

rata-rata 3,8 termasuk dalam kategori sangat baik. Keterampilan guru telah 

mencapai indikator keberhasilan dengan pencapaian sekurang-kurangnya baik.

b. Aktivitas siswa pada pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio 

visual mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan 

berdasarkan pengamatan aktivitas siswa, skor yang diperoleh pada siklus I    

yaitu 540 dengan rata-rata 20,77 dan termasuk kategori baik. Pada siklus II 
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diperoleh skor 712 dengan rata-rata 24,55, termasuk dalam kategori baik. Pada 

siklus III diperoleh skor 799 dengan rata-rata 29,59 dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Berdasarkan perolehan data tersebut, aktivitas siswa telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik.

c. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio 

visual mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Hal ini ditunjukan dengan 

perolehan data hasil belajar siswa pada ranah kognitif siklus I, dengan nilai 

terendah 25, nilai tertinggi 90, nilai rata-rata 65,19 dan ketuntasan klasikal 

65,38%. Pada siklus II diperoleh data dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 90, 

rata-rata 69,14 dengan ketuntasan klasikal 79,31%. Pada tindakan siklus III 

diperoleh data dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 90, rata-rata 74,44 dengan 

ketuntasan klasikal 88,89%. Pada ranah afektif siklus I diperoleh data dengan 

skor terendah 8, skor tertinggi 25, skor rata-rata 18,19 dengan presentase 

72,76%. Pada siklus II diperoleh data dengan skor terendah 18, skor tertinggi 25, 

rata-rata 22,76 dengan presentase 91,04%. Pada siklus III diperoleh data dengan 

skor terendah 19, nilai tertinggi 25, rata-rata 23,74 dengan presentase 94,96%. 

Hasil belajar ranah psikomotor pada siklus I diperoleh data dengan                  

skor terendah 2, skor tertinggi 6, rata-rata 4,12 dengan presentase 51,5%. Pada 

siklus II diperoleh data dengan skor terendah 4, skor tertinggi 8, rata-rata 5,38 

dengan presentase 67,24%. Pada siklus III diperoleh data dengan skor terendah 5, 
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skor tertinggi 8, rata-rata 6,79 dengan presentase 84,88%. Berdasarkan perolehan 

data tersebut, hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan yaitu ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya 80%, dengan 

KKM mata pelajaran IPS di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang tahun pelajaran 

2013/2014 sebesar 63.

Berdasarkan perolehan data di atas, maka dapat ditetapkan bahwa hipotesis 

tindakan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

dengan media audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang 

mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor telah terbukti kebenarannya.

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian pada pembelajaran IPS dengan 

penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together

dengan media audio visual pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut:

a. Guru hendaknya menerapkan model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media audio visual untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran.

b. Guru hendaknya menggunakan media yang variatif untuk meningkatkan 

pemahaman dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS.
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LAMPIRAN
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PEDOMAN KISI-KISI INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
Judul : 

“Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang”.

Langkah-langkah model 
terpadu PBL dan NHT  

dengan media AudioVisual
Keterampilan Guru

Indikator keterampilan guru 
dalam penerapan model 

terpadu PBL dan NHT dengan 
media Audio Visual 

a. Menyiapkan kebutuhan 

teknis yang diperlukan, 

seperti laptop, LCD, 

speaker, dan nomor 

kepala NHT.

b. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

dan memotivasi siswa  

untuk terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran

c. Guru membantu siswa

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan 

tugas belajar terkait 

dengan masalah yang 

ditayangkan melalui 

media audio visual 

dalam  kelompok 

belajar yang terdiri dari 

4-6 siswa serta 

memberikan nomor 

kepada setiap siswa.

d. Guru membantu 

a. Keterampilan 
membuka dan menutup 
pelajaran

b. Keterampilan 
memberikan penguatan

c. Keterampilan 
mengadakan variasi

d. Keterampilan 
menjelaskan

e. Keterampilan bertanya

f. Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil

g. Keterampilan 
mengelola kelas

h. Keterampilan mengajar 
kelompok kecil dan 
perorangan 

a. Mempersiapkan siswa 

untuk belajar (keterampilan 

membuka dan menutup  

pelajaran)

b. Melakukan apersepsi dan 

motivasi siswa  

(keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran, 

keterampilan bertanya)

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran (keterampilan 

membuka dan menutup 

pelajaran)

d. Menggunakan media Audio 

Visual (keterampilan 

mengadakan variasi)

e. Menjelaskan materi 

pelajaran (keterampilan 

menjelaskan)

f. Mengajukan pertanyaan 

berkaitan dengan materi 

(keterampilan bertanya)

g. Mengelola kelas 

LAMPIRAN 1
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investigasi kelompok 

dengan memberikan 

pertanyaan mengenai 

materi. 

e. Guru membantu siswa 

membuat laporan.

f. Siswa yang nomornya 

dipanggil 

mempresentasikan 

hasil diskusi.

g. Guru memberi 

kesempatan siswa lain 

menanggapi, kemudian 

menunjuk nomor lain.

h. Guru membantu siswa

melakukan refleksi 

terhadap investigasi

dan proses-proses yang 

mereka gunakan.

i.    Membuat simpulan.

(keterampilan mengelola 

kelas)

h. Membimbing siswa dalam 

kelompok (keterampilan 

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, 

keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil)

i. Memberikan penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

j. Menutup pelajaran 

(keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran).
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PEDOMAN KISI-KISI INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
Judul  “Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered 
Heads Together dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Seakaran 02 Semarang”

Langkah-langkah model 

terpadu PBL dan NHT dengan 

media AudioVisual

Aktivitas Siswa

Indikator aktivitas siswa dalam

penerapan model terpadu PBL 

dan NHT  dengan media 

AudioVisual

a.Menyiapkan kebutuhan 

teknis yang diperlukan, 

seperti laptop, LCD, speaker, 

dan nomor kepala NHT.

b.Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memotivasi siswa  untuk 

terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran.

c. Guru membantu siswa

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas 

belajar terkait dengan 

masalah yang ditayangkan 

melalui media audio visual 

dalam  kelompok belajar 

yang terdiri dari 4-6 siswa 

serta memberikan nomor 

kepada setiap siswa.

d. Guru membantu investigasi 

kelompok dengan 

memberikan pertanyaan 

a. Aktivitas visual, seperti 

membaca, melihat, 

gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, 

dan mengamati orang lain 

bekerja dan bermain.

b. Aktivitas lisan, seperti 

Mengemukakan suatu 

fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, 

diskusi dan integrasi.

c. Aktivitas mendengarkan, 

seperti mendengarkan 

penyajian bahan, 

mendengarkan 

percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan 

a) Mempersiapkan diri 

sebelum menerima 

pembelajaran (aktivitas 

emosional) 

b) Menanggapi apersepsi 

(aktivitas lisan)

c) Memperhatikan media 

audiovisual (aktivitas 

visual)

d) Mendengarkan penjelasan 

guru (aktivitas 

mendengarkan)

e) Aktif bertanya tentang hal-

hal yang kurang jelas 

(keterampilan lisan)

f) Bekerja kelompok dengan 

baik (aktivitas lisan, 

menulis, motorik)

g) Mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok

(keterampilan lisan,

menulis)

LAMPIRAN 2
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mengenai materi. 

e. Guru membantu siswa 

membuat laporan.

f. Siswa yang nomornya 

dipanggil 

mempresentasikan hasil 

diskusi.

g. Guru memberi kesempatan 

siswa lain menanggapi 

kemudian menunjuk nomor 

lain.

h. Guru membantu peserta 

didik melakukan refleksi 

terhadap investigasi dan 

proses-proses yang mereka 

gunakan.

i. Membuat simpulan.

suatu permainan, 

mendengarkan radio.

d. Aktivitas menulis, seperti 

menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa 

karangan, mengerjakan 

tes, dan mengisi angket, 

e. Aktivitas mental, seperti 

merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, 

menganalisis, faktor-

faktor, melihat, 

hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan.

f. Aktivitas emosional, 

seperti minat, 

membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain. 

g. Aktivitas motorik seperti 

melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, 

model mereparasi, 

bermain,berkebun, 

beternak 

h) Menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran

(aktivitas lisan, aktivitas 

mental, aktivitas menulis

i) mengerjakan soal evaluasi.
(aktivitas menulis)
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Lampiran 3

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang

No Variabel Indikator Sumber data Alat/instrument

1. Keterampilan

guru dalam 

penerapan 

model terpadu 

Problem Based 

Learning dan 

Numbered 

Heads together 

dengan media 

Audio Visual

pada 

pembelajaran 

IPS

a. Mempersiapkan siswa 

untuk belajar

b. Melakukan apersepsi

dan motivasi siswa 

c. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

d. Menjelaskan materi 

pelajaran

e. Mengajukan pertanyaan 

berkaitan dengan materi 

f. Menggunakan media 

audio visual.

g. Membimbing siswa 

dalam kelompok 

h. Mengelola kelas 

i. Memberikan penguatan  

j. Menutup pelajaran 

1. Guru
2. Foto
3. Video

1. Lembar 
observasi

2. Catatan 
lapangan

3. Wawancara 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

penerapan 

model terpadu 

a) Mempersiapkan diri 

sebelum menerima 

pembelajaran 

b) Menanggapi apersepsi 

a. Siswa
b. Foto
c. Video

1. Lembar 
observasi

2. Catatan 
lapangan
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problem based 

learning dan 

Numbered 

Heads 

Together

dengan media 

Audio Visual

pada 

pembelajaran 

IPS

c) Memperhatikan media 

audio visual

d) Memperhatikan 

penjelasan guru

e) Aktif bertanya tentang 

hal-hal yang kurang 

jelas 

f) Bekerja kelompok 

dengan baik

g) Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok

h) Menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran

i) mengerjakan soal 

evaluasi.

3 Hasil belajar 

IPS dengan 

penerapan 

model terpadu 

Problem Based 

Learning dan 

Numbered 

Heads 

Together

dengan media 

Audio Visual

a) Menyebutkan sebab-

sebab terjadinya banjir

b) Menjelaskan akibat 

terjadinya banjir

c) Mengemukakan 

pendapat tentang cara 

mencegah banjir

d) Menunjukan tindakan 

pencegahan banjir 

e) Merespon tindakan 

pencegahan banjir

f) Menyebutkan penyebab 

terjadinya pencemaran 

lingkungan  

1. Siswa

2. Foto

3. Video 

1. Tes tertulis

2. Skala sikap

3. Lembar 

observasi
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g) Menjelaskan akibat 

terjadinya pencemaran 

lingkungan 

h) Mengungkapkan 

pendapat tentang cara 

mencegah pencemaran 

lingkungan

i) Menunjukan tindakan 

pencegahan pencemaran 

lingkungan 

j) Merespon tindakan 

pencegahan pencemaran 

lingkungan 

k) Menyebutkan penyebab 

terjadinya kemiskinan

l) Menjelaskan  akibat  

terjadinya kemiskinan  

m) Mengungkapkan 

pendapat tentang cara 

mengatasi kemiskinan 

n) Menunjukan tindakan 

mengatasi kemiskinan   

o) Merespon tindakan 

mengatasi kemiskinan 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

SIKLUS 

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang

Nama SD : SDN SEKARAN 02 SEMARANG

Kelas : IV (Empat)

Guru : Tedi Hartono

Materi : Permasalahan sosial di daerahnya

Hari / Tanggal : ………..

Petunjuk :

1) Bacalah dengan cermat setiap indikator dan descriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini!

2) Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan.

3) Skor penilaian :

Skala penilaian Penjelasan

0 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali

1 Jika 1 deskriptor yang tampak 

2 Jika 2 deskriptor yang tampak

3 Jika 3 deskriptor yang tampak

4 Jika 4 deskriptor yang tampak

Lampiran 4
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No

.

Indikator Deskriptor Skor

Cheklist Jumlah

1 Mempersiapkan 

siswa untuk belajar 

1. Mengkondisikan siswa 

2. Mempersiapkan media pembelajaran 

3. Mengucapkan salam dan presensi

4. Memimpin doa

2 Melakukan 

apersepsi dan 

memotivasi siswa 

1. Menghubungkan materi yang akan 

dipelajari dengan materi sebelumnya

2. Memberikan motivasi belajar

3. Menarik perhatian siswa  

4. Disampaikan dengan jelas dan mudah 

dipahami 

3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

1. Tujuan pembelajaran sesuai dengan 

materi

2. Tujuan pembelajaran disampaikan 

dengan jelas 

3. Menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami siswa

4. Menulis tujuan pembelajaran di papan 

tulis

4 Menjelaskan materi 

pelajaran  

1.   Menggunakan bahasa yang mudah di 

mengerti siswa 

2. Pemberian tekanan pada saat 

menjelaskan

3. Menggunakan contoh dan ilustrasi

4. Menggunakan suara yang jelas

5 Mengajukan 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan 

1.   Pertanyaan disampaikan secara jelas 

dan singkat

2. Pemberian waktu berpikir kepada 
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materi siswa

3. Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 

kelas

4. Pemberian pertanyaan dari soal

sederhana sampai yang lebih 

kompleks

6 Menggunakan 

media audio visual

1.   Menyiapkan media audio visual

2. Terampil menggunakan media 

3. Isi pesan media sesuai dengan tujuan

4. Media menarik dan mudah diingat

7 Membimbing siswa 

dalam kelompok 

1.   Menanyakan kesulitan yang di hadapi 

tiap kelompok

1. Membimbing secara merata kepada 

setiap kelompok

2. Memberikan dorongan kepada siswa 

agar aktif dalam kelompok

3. Membimbing siswa saat presentasi

8 Mengelola kelas 1. Menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif

2. Pembelajaran dilakukan sesuai alokasi 

waktu

3. Memusatkan perhatian siswa pada 

permasalahan yang dibahas dalam 

diskusi kelompok

4.Memberikan nasehat kepada siswa 

yang mebuat kegaduhan

9 Memberikan 

penguatan 

1.Memberikan penguatan secara verbal

2.Memberikan penguatan secara non 
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Perhitungan Skor
R= Nilai tertinggi – nilai terendah
Keterangan:

R = jarak pengukuran

Nilai tertinggi = skor tertinggi

Nilai terendah = skor terendah

R= 40-0

  = 40 

? = interval

R = jarak pengukuran

verbal 

3.Penguatan diberikan segera setelah 

kejadian terjadi

4.variasi dalam memberikan penguatan

10 Menutup pelajaran 1.Menyimpulkan materi yang telah

dipelajari

2.Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan

3.Memberikan soal evaluasi 

4.Memberikan tindak lanjut 

Jumlah skor

? =  ?? ?? ?  ? ?? ? ? ? ? ?? ?  (? )  ?? ? ??ℎ ? ??? ?

? =  40 4
= 10



KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

Kriteria 

30

20

10

0 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

Semarang, Maret 201

          Observer

        Nurdini, S.Pd

NIP.19570207 197701 2004

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik

20 ≤ skor < 30 Baik

10 ≤ skor < 20 Cukup

0 ≤ skor < 10 Kurang
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KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

2014

NIP.19570207 197701 2004
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Lampiran 5

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS 

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang

Nama Siswa : …………………

Nama SD :  SDN Sekaran  02  Semarang

Kelas : IV (Empat)

Materi : Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

Hari / Tanggal : …………………

Petunjuk :

1) Bacalah dengan cermat setiap indikator dan descriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini!

2) Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan.

3) Skor penilaian :

Skala penilaian Penjelasan

0 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali

1 Jika 1 deskriptor yang tampak 

2 Jika 2 deskriptor yang tampak

3 Jika 3 deskriptor yang tampak

4 Jika 4 deskriptor yang tampak
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No. Indikator Deskriptor Skor

Cheklist Jumlah

1 Mempersiapkan 

diri sebelum 

menerima 

pembelajaran  

1. Siswa datang tepat waktu

2.Siswa duduk dikursinya dengan tertib 

3.Siswa menyiapkan alat tulis 

4.Siswa menyiapkan buku pelajaran

2 Menanggapi 

apersepsi

1.Menanggapi apersepsi  

2.Tanggapan sesuai dengan materi

3.Aktif memberikan tanggapan

4.Memberikan tanggapan secara jelas 

dan mudah dipahami

3 Memperhatikan 

media Audio visual 

1.Memperhatikan media Audio Visual

2.Mengajukan pertanyaan tentang isi 

media

3.Menanggapi pertanyaan guru

4.Memberi contoh di kehidupan sehari-

hari

4 Memperhatikan 

penjelasan guru

1.Memperhatikan penjelasan guru 

dengan seksama

2.Tidak mengobrol dengan teman lain

3.Mampu menjawab pertanyaan dari 

guru

4.Tidak bermain sendiri

5 Aktif bertanya 

tentang hal-hal 

yang kurang jelas 

1.Siswa berani bertanya

2.Pertanyaan sesuai pelajaran

3.Siswa mengangkat tangan sebelum 

bertanya
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Perhitungan Skor

R = nilai tertinggi – nilai terendah
Keterangan:

R = jarak pengukuran

Nilai tertinggi = skor tertinggi

Nilai terendah = skor terendah

4.Siswa bertanya dengan bahasa yang 

baik

6 Bekerja kelompok 

dengan baik 

1. Siswa ikut berdiskusi

2. Aktif menyampaikan pendapat

3.Tidak bermain sendiri

4.Membantu teman yang kesulitan

7 Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok

1.Membuat laporan dengan baik 

2.Menggunakan kalimat yang baik 

dalam penyampaian.

3.Menanggapi penyampaian hasi diskusi 

kelompok lain

4.Jelas dan mudah di pahami siswa lain

8 Menyimpulkan 

hasil kegiatan 

pembelajaran 

1. Menyimpukan hasil pembelajaran

2.Mencatat materi yang dianggap 

penting 

3.Menanyakan kesulitan pada guru

4.Menggunakan kalimat yang baik 

9 Mengerjakan soal 

evaluasi.

1.Mengerjakan secara mandiri

2.Mengerjakan tanpa membuka buku

3.Tidak menggangu siswa yang lain

4.Tepat waktu

Jumlah skor



R= 36-0

  = 36 

= interval

R = jarak pengukuran

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

Kriteria 

27 ≤ skor ≤ 36

18  ≤ skor < 27

9 ≤ skor < 18

0   ≤ skor < 9

= 9

= jarak pengukuran

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

Semarang, Maret 201

          Observer

       Tedi Hartono

   NIM. 1401410028

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian

≤ skor ≤ 36 Sangat baik

≤ skor < 27 Baik

≤ skor < 18 Cukup

≤ skor < 9 Kurang

= 9
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KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

2014

NIM. 1401410028
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CATATAN LAPANGAN

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS 

Siklus …………………….

Nama SD : SDN Sekaran 02 Seamarang

Kelas : IV (Empat)

Subjek : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran

Hari/tanggal : ………………………

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran 

IPS materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya dengan penerapan model 

terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media 

audio visual 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Semarang, Maret 2014

Observer

LAMPIRAN 6
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LEMBAR WAWANCARA KOLABORATOR DALAM PENERAPAN 
MODEL TERPADU PROBLEM BASED LEARNING DAN NUMBERED 

HEADS TOGETHER DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA 
PEMBELAJARAN IPS 

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang
Hari/Tanggal : 
Pertanyaan :

a. Bagaimana pendapat Ibu tentang penerapan model terpadu Problem Based 

Learning dan Numbered Heads Together dengan media Audio Visual pada 

pembelajaran IPS?

Jawab:...............................................................................

b. Apakah menurut Ibu model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual cocok diterapkan 

pada pembelajaran IPS?

Jawab:...............................................................................

c. Apakah menurut Ibu model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual berhasil 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS?

Jawab:...............................................................................

d. Apakah menurut Ibu model terpadu Problem Based Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual berhasil 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS?

Jawab:...............................................................................

e. Apakah menurut Ibu model terpadu Problem Bassed Learning dan 

Numbered Heads Together dengan media Audio Visual berhasil 

meningkatkan hasil belajar IPS?

Jawab:...............................................................................

LAMPIRAN 7
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Lampiran 8
LEMBAR INSTRUMEN DOKUMENTASI 

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas/Semester : IV/II

Hari/Tanggal : Maret 2014

Pukul :

No.
Jenis Benda 
Dokumen

Tersedia
Keterangan

Ya Tidak
1. Video Pengambilan video dilakukan oleh 

teman sejawat pada saat 
pembelajaran berlangsung

2. Foto Pengambilan foto dilakukan oleh 
teman sejawat pada saat 
pembelajaran berlangsung 

3. Evaluasi hasil 
belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan 
pada akhir pembelajaran untuk 
mengukur pemahaman siswa pada 
ranah kognitif

4. Catatan lapangan Catatan lapangan digunakan untuk 
menulis hal-hal khusus yang terjadi 
pada saat pembelajaran

5. Lembar observasi 
keterampilan guru

Dilakukan oleh kolaborator untuk 
mengamati keterampilan guru

6. Lembar observasi 
aktivitas siswa

Dilakukan oleh peneliti/teman
sejawat untuk mengamati aktivitas 
siswa dalam pembelajaran

7. Skala sikap             
( penilaian afektif)

Digunakan untuk mengetahui 
respon siswa terhadap tindakan 
pencegahan permasalahan sosial

8. Lembar 
pengamatan 
psikomotor

Digunakan untuk menilai kegiatan 
bermain peran dan keterampilan 
berpendapat siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus I

Mata Pelajaran : IPS

Kelas / Semester : IV / II

Satuan Pendidikan : SD N Sekaran 02 Semarang

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Maret 2014

I. Standar Kompetensi

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

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.

II. Kompetensi Dasar

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.

III. Indikator

2.4.1 Menyebutkan penyebab terjadinya banjir

2.4.2 Menjelaskan akibat terjadinya banjir

2.4.3 Mengemukakan pendapat tentang cara mencegah banjir

2.4.4 Menunjukan tindakan pencegahan banjir

2.4.5 Merespon tindakan pencegahan banjir.

IV. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui kegiatan mengamati video tentang  banjir siswa dapat 

menyebutkan sebab-sebab terjadinya banjir dengan benar (ranah 

kognitif).

2. Melalui pengamatan video tentang banjir siswa dapat menjelaskan  akibat 

terjadinya banjir dengan benar.(ranah kognitif).

3. Melalui kegiatan tanya jawab tentang cara mencegah banjir  siswa dapat 

mengemukakan pendapat tentang cara-cara mencegah banjir dengan 

benar (ranah kognitif).

4. Melalui kegiatan bermain peran siswa dapat menunjukan tindakan 

pencegahan banjir dengan tepat (ranah psikomotor).

5. Melalui kegiatan bermain peran siswa dapat merespon tindakan 

pencegahan banjir dengan tepat (ranah afektif).

LAMPIRAN 9
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Karakter Siswa yang Diharapkan

Disiplin, Kerjasama, Tanggungjawab, Partisipasi, Peduli.

V. Materi Pokok

Permasalahan banjir

VI. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran

Pendekatan Pembelajaran 

Scientific

Model Pembelajaran

Model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together  

dengan media  audio visual 

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, Diskusi, Ceramah, Bermain Peran 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran

a) Pra kegiatan (5 menit)

1. Guru mengucapkan salam

2. Mengkondisikan kelas dan mengkondisikan siswa

3. Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa

4. Siswa melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran

5. Guru mempersiapkan media dan sumber belajar

b) Kegiatan Awal (10 menit)

1. Guru menarik perhatian siswa dengan penggunaan media audio visual.

2. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran “siapa yang pernah melihat berita banjir di 

televisi?”apa ada yang rumahnya pernah kebanjiran?”.

3. Guru memotivasi siswa agar semangat mengikuti pembelajaran dengan 

menunjukan sikap ramah, penuh semangat, dan hangat dalam 

berinteraksi dengan siswa.

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa.
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c) Kegiatan inti (70 menit)

Eksplorasi

1. Siswa diberi penjelasan tentang materi masalah sosial berupa banjir 

dengan menggunakan video yang ditayangkan melalui LCD 

(Mengamati).

2. Siswa memperhatikan keseluruhan penyampaian materi dan diberi 

kesempatan menanyakan hal yang belum jelas (Mengamati, Menanya).

3. Siswa mengkontruksi pengetahuan mereka dari media berupa video 

banjir.

Elaborasi

4. Siswa membentuk kelompok belajar dengan anggota 4-6 siswa serta 

diberikan nomor kepada setiap siswa di setiap kelompok.

5. Siswa diberikan masalah nyata yang berasal dari materi ajar di dalam 

lembar kerja sebagai tugas kelompok.

6. Siswa mendengarkan petunjuk dan aturan dalam menyelesaikan tugas 

kelompok.

7. Siswa diminta aktif menyampaikan ide untuk memecahkan masalah 

dalam tugas kelompoknya (Eksperimen).

8. Siswa menyiapkan laporan sesuai dengan tugas kelompoknya dengan 

bantuan guru (Mengolah informasi).

9. Siswa yang dipanggil nomornya mempresentasikan hasil pelaksanaan 

tugas dan kelompok lain diminta menanggapi (Mengkomunikasikan).

10. Siswa yang dipanggil nomornya bermain peran tentang tindakan 

pencegahan banjir (Mengkomunikasikan)

11. Siswa merespon tindakan pencegahan banjir dengan mengisi skala sikap.

Konfirmasi

12. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik.

13. Guru memberikan umpan balik berupa penguatan kepada siswa.

14. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum jelas.
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d) Kegiatan akhir (20 Menit)

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran.

2. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung.

3. Guru memberikan soal evaluasi individu.

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan remidial.

5. Menutup pelajaran. 

VIII. Media / Alat Peraga dan Sumber Belajar

Media / Alat Peraga :

- LCD

- Laptop

- Video tentang banjir 

- Nomor kepala NHT

Sumber Belajar :

1) Sadiman dan Shendy.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Untuk SD/MI.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas 

2) Hisnu dan Winardi.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD kelas 4. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas.

3) Suprijono, Agus.2009. cooperatif learning teori dan aplikasi 

paikem.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4) Hamdani.2010.Strategi Belajar Mengajar.Bandung:CV Pustaka Setia.

5) Standar Isi.

6) Standar Proses.

7) Internet. 

IX. Evaluasi

A. Prosedur tes

1. Tes awal : Tidak ada

2. Tes proses : Ada

3. Tes akhir : Ada

B. Jenis tes

1. Tes awal : Tidak ada



2. Tes proses

3. Tes akhir

C. Bentuk tes

Pilihan ganda dan Isian Singkat  

D. Alat tes

1. Soal tes

2. Kriteria penilaian

Kolaborator      

             Nurdini, S.Pd.                

NIP. 19570207 197701 2

: kegiatan diskusi, laporan diskusi, skala sikap 

: soal evaluasi (tes tertulis)

Pilihan ganda dan Isian Singkat  

: terlampir

penilaian : terlampir

Semarang, 11 Maret

     `                  Peneliti

, S.Pd.                                                               Tedi Hartono

2 004                                                   NIM.14014
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, laporan diskusi, skala sikap 

Maret 2014

Peneliti

Tedi Hartono

NIM.1401410028
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LAMPIRAN 

Materi ajar

Banjir ada beberapa macam. Banjir bisa terjadi di wilayah pantai akibat 

terjangan badai. Banjir bisa juga dipicu oleh tsunami. Ada juga banjir karena rob, 

luapan air laut ketika gelombang pasang. Namun yang paling banyak terjadi 

adalah banjir luapan air karena curah hujan yang sangat tinggi. Ketika hujan 

turun, sebagian airnya disimpan tanah. Sebagian lainnya diserap tumbuhan, 

sebagian menguap, atau mengalir di permukaan tanah. Banjir terjadi ketika tanah 

dan tumbuhan tidak mampu lagi menyerap air. Air yang tak terserap akan 

mengalir di sungai dan saluran air lainnya. Air yang mengalir di permukaan bumi 

ini akan ditampung oleh waduk, bendungan, telaga, danau, dsb. Bila volume air 

begitu besar sehingga tidak tertampung lagi, terjadilah banjir. Banjir bukan saja 

merusak harta benda atau membawa korban jiwa. 

Derasnya aliran air menyebabkan erosi di bagian hulu dan pengendapan di 

bagian hilir. Makhluk hidup seperti ikan dan tanaman pertanian yang memiliki 

habitat di air seringkali menjadi musnah. Lalu lintas menjadi terganggu karena 

jalanan menjadi rusak. Kegiatan perekonomian menjadi lumpuh. Sembako langka, 

harganya pun membumbung tinggi. Infrastruktur lain seperti jembatan, gedung 

sekolah, PLTA, saluran air bersih, jaringan listrik, menjadi rusak. Kerugian 

menjadi berlipat ganda. Banyak kota di Indonesia yang menjadi langganan banjir. 

Jakarta hampir setiap tahun banjir, seringkali beberapa kali dalam satu kali musim 

penghujan. Semarang terkenal dengan banjir rob. Surabaya dan Bandung pun 

menjadi langganan banjir. Banjir terdahsyat sepanjang sejarah terjadi di daerah 

aliran Sungai Kuning, China. Sungaiini seringkali banjir dengan korban jiwa yang 

besar, antara lain tahun 1887, 1931, dan 1938.Korban jiwa paling banyak terjadi 

saat banjir tahun 1931, diperkirakan 1 s.d. 3,7 juta orang tewas. 

Penyebab banjir antara lain curah hujan yang tinggi dan penggundulan 

hutan. Genangan sampah, pemukiman di bantaran sungai, dan pendangkalan 

waduk juga menjadi penyebabnya.Beberapa penyebab tersebut sebagian 

diantaranya merupakan kesalahan manusia. Jadi sesungguhnya banjir bisa kita 
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cegah. Coba diskusikan dengan teman-temanmu tentang penyebab banjir lainnya 

dan bagaimana cara menanggulangi banjir! Sebelum banjir datang, biasanya 

didahului tanda-tanda. Diantaranya, hujan selama berhari-hari. Kadang-kadang 

yang hujan daerah yang lebih atas atau bagian hulu sungai. Air sungai semakin 

keruh dan permukaannya semakin tinggi. Apabila terjadi tanda-tanda akan banjir, 

maka dilakukan evakuasi. Barang-barang berharga diamankan untuk menghindari 

pencurian. 

Lampiran media: Cuplikan tayangan video penyebab dan penanggulangan banjir

Pembalakan liar Perilaku membuang sampah disungai 

Saat terjadi banjir Cara pencegahan banjir
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LEMBAR KERJA SISWA

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas / Semester : IV/ II

Hari/Tanggal : 11 Maret 2014

Mata Pelajaran : IPS

Standar Kompetensi : 
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

Kompetensi Dasar

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya

Petunjuk Umum:

1. Tulislah identitas nama  anggota kelompokmu dalam lembar jawab 

yang telah disediakan.

2. Bacalah perintah  dengan seksama.

3. Diskusikan untuk perintah yang telah disediakan.

4. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas.

5. Setelah semua kelompok memaparkan hasil diskusi perhatikan 

peragaan temanmu tentang tindakan pencegahan banjir.

Jawablah pertanyaan di bawah ini, diskusikanlah dengan teman 

sekelompokmu.

Banjir sering terjadi di kota-kota besar. Diskusikan masalah-masalah dibawah ini! 

1. Mengapa terjadi banjir?

2. Jelaskan akibat yang ditimbulkan karena bencana banjir!

3. Kemukakan pendapatmu cara mencegah  banjir!

Setelah menjawab pertanyaan di atas  bacalah skenario bermain peran dan 

persiapkan dirimu untuk memainkan salah satu peran dalam skenario.
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF

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

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

Petunjuk:

Berilah tanda cek (√) pada kolom pendapat yang sesuai dengan pendapatmu 

setelah melihat peragaan yang dilakukan temanmu.

No Pernyataan SS S TB TS STS

1 Tindakan pencegahan banjir harus dilakukan 

2 Dilarang membuang sampah sembarangan 

3 Pencegahan banjir hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah 

4 Semua siswa harus peduli dengan dampak 

terjadinya banjir   

5 Pembalakan liar boleh dilakukan 

Jumlah

Keterangan

SS : Sangat setuju

S : Setuju

TB : Tidak berpendapat

TS : Tidak setuju

STS : Sangat tidak setuju
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PENSKORAN RANAH AFEKTIF

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif Skor
SS STS 5
S TS 4

TB TB 3
TS S 2

STS SS 1

Keterangan:

- Yang merupakan pernyataan positif adalah pernyataan nomor 1, 2 dan 4

- Yang merupakan pernyataan negatif adalah pernyataan nomor 3, dan 5

= skor terendah = 0

= skor tertinggi =25

R = nilai tertinggi – nilai terendah

= 25-0
= 25

? =  ?? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  (? )  
?? ? ??  ? ? ?? ?

? =  25 4
  = 6,25

Skor yang diperoleh Kategori 

18,75 ≤ skor ≤ 25 Sangat memiliki sikap positif

12,5 ≤ skor < 18,75 Memiliki sikap positif

6,25 ≤ skor < 12,5 Kurang memiliki sikap positif

     0 ≤ skor < 6,25 Tidak memiliki sikap positif

Jumlah Skor =........Kategori =........
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Penilaian Keterampilan (Psikomotor)

Siklus I

Nama Siswa : . . . . . . . . . . . . . .

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV/II

Hari/Tanggal : Selasa 11 Maret 2014

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator penilaian keterampilan!
2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! Berilah tanda (√) pada deskriptor yang tampak.

No Indikator  

karakter
Deskriptor

Skor Penilaian Jumlah 

A B c d

1. Memperagakan 

tindakan 

pencegahan 

banjir 

a. Menunjukan kesediaan 

memperagakan tindakan 

pencegahan banjir

b. Menunjukan ekspresi 

yang sesuai dengan dialog 

yang disampaikan.

c. Peragaan dilakukan 

dengan lancar

d. Tidak mengulang-ulang 

kalimat 

2 Mengajukan 

pendapat

a. Inisiatif memberikan 

pendapat.

b. Memberikan pendapat 

dengan bimbingan guru

c. Pendapat yang diberikan 

sesuai dengan materi 

pelajaran.

d. Pendapat diajukan dengan 

jelas dan mudah dipahami



Keterangan Penilaian : 
Skor terendah = 0
Skor tertinggi = 8

R = nilai tertinggi – nilai 
terendah
   = 8-0
   = 8

6

4 

2

0 

nilai 

       = 2

Skala Kriteria 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik

4 ≤ skor < 6 Baik

2 ≤ skor < 4 Cukup

0 ≤ skor < 2 Kurang

Semarang, 11 Maret 2014

Peneliti

Tedi Hartono

NIM.1401410028
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Maret 2014

NIM.1401410028
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Sekolah : SD N Sekaran 02 Semarang

Kelas / Semester : IV/II

Mata Pelajaran : IPS

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Maret 2014

Alokasi waktu soal : 20 menit

Standar Kompetensi : 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya

No. Indikator

Penilaian 

Tujuan 

Pembelajaran 
Aspek Nomor Soal Bentuk Soal

Tingkat 

Kesukaran 

1. Menyebutkan sebab-

sebab terjadinya banjir

Ke 1 C1 1,3,5,7,11,14 Pilihan 

ganda,isian 

singkat

Mudah, 

Sedang

2 Menjelaskan akibat 

terjadinya banjir

Ke-2 C2 2,8,12 Pilihan 

ganda,isian 

singkat

Sedang, 

Sukar

3 Mengungkapkan 

pendapat tentang cara 

mencegah banjir

Ke-3 C3 4,6,9,10,13,15 Pilihan 

ganda,isian 

singkat

Sedang, 

Sukar

4 Menunjukan tindakan 

pencegahan banjir

Ke-4 P2 - Proses  

5 Merespon tindakan 

pencegahan banjir  

Ke-5 A2 - Proses 
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Soal Evaluasi
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat  !!

1. Perilaku manusia di bawah ini yang dapat menyebabkan banjir adalah...
a. Rajin belajar c. Senang bermain
b. Membuang sampah sembarangan d. Membuang sampah di tempat sampah 

2. Berikut adalah akibat terjadinya banjir...
a. Kerusakan jalan c. Transportasi lancar 
b. Harga barang stabil d. Sungai bersih

3. Salah satu penyebab banjir di kota besar adalah
a. Buruknya saluran air c. Jalanan ramai
b. Banyak daerah resapan air d. Saluran air berfungsi 

4. Saat akan menebang kayu di hutan sebaiknya dipilih pohon yang 
a. Baru tumbuh c. Tua dan besar
b. Layu d. Bercabang banyak 

5. Banjir yang disebabkan oleh meluapnya air laut disebut...
a. Banjir bandang c. Banjir rob
b. Banjir besar d. Banjir lahar dingin

6. Penanaman hutan untuk mencegah banjir disebut...
a. Regenerasi c. Reorganisasi 
b. Rinjani d. Reboisasi 

7. Pencegahan banjir dapat dilakukan dengan, kecuali...
a. Memperbaiki saluran air c. Menebang pohon dengan tebang pilih
b. Membuang sampah ditempatnya d. Tidak menebang pohon

8. Saat terjadi banjir harga barang cenderung...
a. Murah c. Diskon 
b. Stabil d. Naik 

9. Untuk mencegah banjir setiap rumah harus menyediakan...
a. Lahan yang luas c. Air bersih 
b. Tempat sampah d. Jalan yang bagus 

10. Saluran air di perkotaan seharusnya...

a. Di biarkan c. Di amankan 

b. b. Di perbaiki d. Di tutup

11. Jelaskan mengapa penebangan liar dapat menyebabkan terjadinya banjir!...

12. Sebutkan  akibat terjadinya banjir....

13. Sebutkan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir....

14. Sungai di kota besar sering tidak mampu menampung air karena 

sungainya....



221

15. Saat akan membuang sampah di tempat sampah kamu melihat temanmu 

membuang sampah sembarangan apa yang kamu lakukan?
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KUNCI JAWABAN 

LEMBAR EVALUASI

1. B 

2. A

3. A

4. C

5. C

6. D

7. D

8. D

9. B

10. B

11. Karena air tidak dapat diserap dengan maksimal oleh hutan 

12. Kerusakan jalan, timbul banyak penyakit, kelangkaan makanan, harga 
barang naik

13. Membuat resapan air, tidak membuang sampah sembarangan, tidak 
menebang pohon sembarangan 

14. Mengalami pendangkalan
15. Menegur teman tersebut dan menyuruh membuang sampah ditempatnya

Kriteria penilaian 

Skor soal pilihan ganda Skor soal isian

Benar skor 1

Salah skor 0

Benar skor 2

Kurang lengkap 1

Salah 0

Nilai= (Skor perolehan : skor total) x 100
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini!

2. Dalam melakukan penilaian mengacu kepada deskriptor yang sudah 

disiapkan.

3. Berilah nilai sesuai dengan deskriptor yang tampak.

4. Skala penilaian untuk masing-masing karakter bangsa adalah sebagai 

berikut:

- 1 jika satu deskriptor yang tampak

- 2 jika dua deskriptor yang tampak

- 3 jika tiga deskriptor yang tampak

No. Karakter Bangsa Deskriptor Skor

1. Kerja sama - Menyatu dengan anggota kelompok
- Menyelesaikan tugas kelompok 

secara bersama dengan anggota 
kelompok

- Adanya kegiatan saling membantu 
antar anggota dalam mempelajari 
materi

2. Tanggung jawab - Memberikan kontribusi pada 
kelompok

- Menyelesaikan tugas kelompok sesuai 
dengan bagian-bagian tiap anggota 
kelompok

- Mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya sesuai petunjuk guru

3. Disiplin - Menyelesaikan tugas tepat waktu.

- Mengumpulkan tugas tepat waktu.

- Tidak mengganggu teman lain.

4. Peduli - Menegur teman yang mengganggu 

diskusi. 

- Menegur teman yang mengganggu 

saat penyampaian laporan. 

- Membantu kesulitan teman saat 
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diskusi. 

5. Partisipasi - Aktif berpartisipasi dalam diskusi

- Pendapat sesuai dengan materi 

- Berpendapat dengan suara keras dan 

jelas
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INSTRUMEN KETERCAPAIAN NILAI KARAKTER YANG DIHARAPKAN

No. Nilai 

Karakter

Deskripsi Kegiatan yang 

Mencerminkan Nilai 

Karakter pada 

penerapan  Model 

terpadu  PBL dan NHT

dengan media audio 

visual

Pesan Guru

1. Kerja 

sama

Sikap dan 

perilaku dapat 

menghargai dan 

melakukan suatu 

kegiatan 

bersama orang 

lain

Siswa berdiskusi 

dengan teman satu 

kelompok dalam 

mengerjakan LKS.

“Anak-anak, 

kalian kerjakan 

LKS yang sudah 

bapak berikan. 

Kerjakan dengan 

teman satu 

kelompokmu”

2. Tanggung 

jawab

Sikap dan 

Tindakan 

melakukan 

kewajibannya 

Dalam mengerjakan 

LKS dan soal 

evaluasi siswa 

diberikan tanggung 

jawab untuk 

menyelesaikan 

dengan baik dan 

tepat  waktu.

Siswa bertanggung 

jawab 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas.

“anak anak 

sekarang kalian 

kerjakan LKS 

yang bapak 

berikan dengan 

teman satu 

kelompokmu. 

Masing masing 

anggota harus 

bersama-sama 

mengerjakan”

“Sekarang 

kerjakan evaluasi 

dalam waktu 20 

menit. Ingat 



226

dikerjakan sendiri 

tidak boleh saling 

mencontek”

“sekarang giliran 

kelompok 2 

membacakan hasil 

diskusinya”

3. Disiplin Tindakan yang 

mencerminkan 

tertib dan taat 

pada aturan dan 

ketentuan yang 

berlaku

Kesepakatan 

menyelesaikan LKS 

dan soal evaluasi 

sesuai yang diminta 

oleh guru.

Siswa mengerjakan 

LKS dan evaluasi 

tanpa mengganggu 

teman lain.

“Soal evaluasinya 

dikerjakan sendiri-

sendiri jangan 

berdiskusi dengan 

temanmu”

4. Peduli Sikap dan 

tindakan 

memberi 

bantuan terhadap 

lingkungan di 

sekitarnya

Dalam berdiskusi 

mengerjakan LKS 

dengan teman 

sekelompoknya.

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

bersama teman 

sekelompoknya.

“Jawaban 

kelompok 1 

apakah sudah 

tepat?” 

“Bagaimana 

dengan kelompok 

yang lain?”

“Beri tepuk tangan 

untuk teman 

kalian”

5. Partisipasi Sikap mau ikut 

serta dalam 

kegiatan

Dalam kegiatan 

tanya jawab 

bersama guru.

“Siapa yang bisa 

menyebutkan 

penyebab 
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Dalam diskusi 

mengerjakan LKS 

bersama teman satu 

kelompoknya.

terjadinya 

banjir?”

“LKS yang bapak 

berikan 

dikerjakan 

bersama sama 

teman 

sekelompokmu!”
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Skenario Bermain peran

Tema : Penebangan Liar

Tokoh : penebang  1, penebang 2, pohon, petani.

Dua orang penebang pohon sedang mendiskusikan sesuatu yang misterius 

pula disebelah pohon  disebuah hutan.

Penebang 1: bagaimana rencana kita tentang penebangan pohon disini? kapan? 

kalau diundur-undur terus rencana kita bisa gagal.

Penebang 2: menurutku besok adalah waktu yang tepat untuk menebnag pohon-

pohon disini.

Penebang 1: lebih baik cepat, karena jika kita diketahui warga  maka kita akan 

masuk penjara

Penebang 2: (mengangguk setuju).

Pohon disebelah dua orang penebang  itu merasa sedih. Saat dua orang 

sedang menebang kayu itu ada seorang petani sedang berjalan dihutan. 

Petani melihat dua orang sedang menebang pohon.

Petani : apa yang kamu lakukan? pohon itu masih kecil.

Penebang 1: kami hanya menebang pohon untuk dijual 

penebang 2: ya benar kami hanya memotong beberapa pohon

Petani : tetap saja kalian tidak boleh menabng sembarangan, pohon yang 

boleh ditebang harus yang sudah tua dan besar 

Penebang (1 dan 2) : kalau kami tetap menebang pohon ini bagaimana?apa yang 

kamu lakukan?

Petani : aku akan memberitahukan kepada semua warga dan 

memanggil polisi supaya kamu dihukum.

Penebang (1 dan 2) : jangan laporkan kami kepolisi kami janji tidak akan 

menebang pohon sembarangan lagi.

Penebangan secara liar akan berakibat pada rusaknya hutan. Saat hujan turun, air 

tidak bisa diserap oleh hutan dan langsung menuju ke daerah yang lebih rendah. 

Banjir akan semakin parah jika saluran air tidak dijaga dengan baik. Mari kita 

lakukan pencegahan banjir sedini mungkin.



229

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus II

Mata Pelajaran : IPS

Kelas / Semester : IV / II

Satuan Pendidikan : SD N Sekaran 02 Semarang 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Maret 2014

I. Standar Kompetensi

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

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

II. Kompetensi Dasar

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya

III. Indikator

2.4.1 Menyebutkan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan.  

2.4.2 Menjelaskan akibat terjadinya pencemaran lingkungan. 

2.4.3 Mengungkapkan pendapat tentang cara mencegah pencemaran 

lingkungan.

2.4.4 Menunjukan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan. 

2.4.5 Merespon tindakan pencegahan pencemaran lingkungan. 

IV. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui pengamatan video tentang pencemaran lingkungan  siswa dapat 

menyebutkan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan  dengan benar 

(ranah kognitif).

2. Melalui kegiatan tanya jawab tentang pencemaran lingkungan siswa 

dapat menjelaskan akibat terjadinya pencemaran lingkungan            

(ranah kognitif).

3. Melalui kegiatan tanya jawab tentang cara mencegah pencemaran 

lingkungan  siswa dapat mengungkapkan pendapat tentang cara 

mencegah pencemaran lingkungan dengan benar (ranah kognitif).

LAMPIRAN 10
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4. Melalui kegiatan bermain peran siswa dapat menunjukan tindakan 

pencegahan pencemaran lingkungan dengan tepat (ranah psikomotor).

5. Melalui kegiatan bermain peran siswa dapat merespon tindakan 

pencegahan pencemaran lingkungan dengan tepat (ranah afektif).

Karakter Siswa yang Diharapkan

Disiplin , Kerjasama, Tanggungjawab, Partisipasi, Peduli.

V. Materi Pokok

Pencemaran lingkungan 

VI. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran

Pendekatan Pembelajaran : Scientific 

Model Pembelajaran : Perpaduan PBL dan NHT dengan media

Audio Visual

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, Ceramah, Diskusi , Bermain 

peran

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran

a) Pra kegiatan (5 menit)

1. Guru mengucapkan salam 

2. Mengkondisikan kelas dan mengkondisikan siswa

3. Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa

4. Siswa melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran

5. Guru mempersiapkan media dan sumber belajar

b) Kegiatan Awal (10 menit)

1. Guru menarik perhatian siswa dengan penggunaan media audio visual.

2. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran “anak-anak tahukah kalian limbah apa yang 

dihasilkan oleh kendaraan bermotor?”

3. Guru memotivasi siswa agar semangat mengikuti pembelajaran dengan 

menunjukan sikap ramah, penuh semangat dan hangat dalam berinteraksi 

dengan siswa 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa.



231

c) Kegiatan inti (70 menit)

Eksplorasi

1.    Siswa diberi penjelasan tentang materi masalah sosial berupa pencemaran 

lingkungan dengan menggunakan video yang ditayangkan melalui LCD 

(Mengamati).

2. Siswa memperhatikan keseluruhan penyampaian materi dan memberikan 

kesempatan bertanya kepada siswa (Mengamati, Menanya).

3. Siswa mengkontruksi pengetahuan mereka dari media berupa video 

pencemaran lingkungan.

Elaborasi

4. Siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok belajar dengan anggota 4-6 

siswa serta  diberikan nomor kepada setiap siswa di setiap kelompok.

5. Siswa diberikan masalah nyata yang berasal dari materi ajar di dalam 

lembar kerja sebagai tugas kelompok.

6. Siswa mendengarkan petunjuk dan aturan dalam menyelesaikan tugas 

kelompok. 

7. Siswa diminta aktif menyampaikan ide untuk memecahkan masalah dalam 

tugas kelompoknya (Eksperimen).

8. Siswa menyiapkan laporan sesuai dengan tugas kelompoknya dengan 

bantuan guru (Mengolah informasi).

9. Siswa yang nomornya dipanggil mempresentasikan hasil pelaksanaan tugas 

dan kelompok lain diminta menanggapi (Mengkomunikasikan).

10. Siswa yang dipanggil nomornya bermain peran tentang tindakan 

pencegahan pencemaran lingkungan (Mengkomunikasikan).

11. Siswa merespon tindakan pencegahan pencemaran lingkungan dengan 

mengisi skala sikap.

Konfirmasi

12. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik.

13. Guru memberikan umpan balik berupa penguatan kepada siswa.
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14. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang 

belum jelas.

d) Kegiatan akhir (10 Menit)

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran.

2. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang berlangsung.

3. Guru memberikan soal evaluasi individu.

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan remidial.

5. Menutup pelajaran.

VIII. Media / Alat Peraga dan Sumber Belajar

Media / Alat Peraga :

- LCD,

- Laptop

- Video pencemaran lingkungan  

- Nomor kepala NHT

IX. Sumber Belajar :

1. Sadiman dan Shendy.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Untuk SD/MI.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas 

2. Hisnu dan Winardi.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD kelas 4. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas 

3. Suprijono,Agus.2009. cooperatif learning teori dan aplikasi 

paikem.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4. Hamdani.2010.Strategi Belajar Mengajar.Bandung:CV Pustaka Setia

5. Standar Isi.

6. Standar Proses.

7. Internet.

X. Evaluasi

a. Prosedur tes

1. Tes awal : Tidak ada

2. Tes proses : Ada

3. Tes akhir : Ada



b. Jenis tes

1. Tes awal : Tidak ada

2. Tes proses :K

pengamatan bermain peran.

3. Tes akhir : S

c. Bentuk tes

Pilihan ganda dan Isian 

d. Alat tes

1. Soal tes

2. Kriteria penilaian

Kolaborator

Nurdini, S.Pd

NIP. 19570207 197701 2004

: Tidak ada

:Kegiatan diskusi, laporan diskusi, skala sikap, dan 

pengamatan bermain peran.

: Soal evaluasi (tes tertulis)

Pilihan ganda dan Isian singkat

: terlampir

Kriteria penilaian : terlampir

Semarang, 13 Maret 2014

Kolaborator

Nurdini, S.Pd

NIP. 19570207 197701 2004

Peneliti

Tedi Hartono

NIM.1401410028
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Maret 2014
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Lampiran 

MATERI AJAR

Pencemaran lingkungan 

Pencemaran lingkungan terdiri dari pencemaran air, tanah dan pencemaran 

udara. Perairan dapat tercemar karena perilaku manusia yang tidak peduli 

terhadap lingkungannya misalnya membuang limbah ke sungai, menangkap ikan 

dengan menggunakan racun ikan dan masih banyak lagi. Pembuangan limbah 

pabrik ke sungai, waduk, dan danau masih banyak terjadi di Indonesia karena 

kurangnya pengawasan oleh pihak yang berwajib. Pencemaran air mengakibatkan 

matinya ikan yang ada disungai, waduk dan danau. Akibatnya mansyarakat akan 

mengalami kerugian karena pencemaran air tersebut. 

Pencemaran udara merupakan pencemaran yang disebabakan udara yang 

sudah kotor. Hal ini dikarenankan asap kendaraan bermotor, asap pabrik dan asap 

rokok. Misal Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin atau solar. 

Dari pembakaran itu menimbulkan asap yang dapat membahayakan tubuh kita. 

Hal ini karena mengandung gas beracun, yaitu karbon monoksida (CO).

Pencemaran Tanah

Plastik adalah bahan yang tidak dapat membusuk. Sampah plastik 

menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Sampah yang tertimbun berserakan 

membuat lingkungan kotor. Selain sampah, racun serangga juga dapat mencemari 

tanah. Sampah dapat menyuburkan tanah. Caranya dengan menimbun sampah 

tersebut dengan tanah. Tumbuhan dan hewan yang membusuk, kotoran hewan, 

dapat dibuat pupuk kompos dan pupuk kandang. Pupuk dapat membuat tanaman 

tumbuh subur.

Akibat dari pencemaran lingkungan terhadap kesehatan antara lain :

1. Udara yang Kotor

Udara kotor dapat memengaruhi kesehatan kita. Misalnya, mata kita 

menjadi pedih jika terkena asap. Pernapasan juga menjadi sesak. Pencemaran 

udara dapat menimbulkan penyakit pernapasan seperti penyakit paru- paru.

2. Sungai yang Tercemar
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Sungai yang tercemar mengakibatkan ikan-ikan tidak dapat hidup. Zat 

pencemar yang terkandung di air sungai bersifat racun sehingga dapat mematikan 

ikan. Kita juga tidak dapat menggunakan air tercemar untuk memenuhi 

kebutuhan. Karena Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit kulit dan 

diare. Jika masyarakat menggunakannya untuk mandi dan mencuci, kulit dapat 

menjadi gatal. Jika menggunakan air tercermar untuk memasak, kita dapat 

mengalami diare.

Lampiran media 
Cuplikan tayangan video penyebab dan cara mencegah pencemaran lingkungan 

Asap kendaraan bermotor Pencemaran air

Pencemaran tanah Pencegahan pencemaran lingkungan 

Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor
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LEMBAR KERJA SISWA

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas / Semester : IV/ II

Hari/Tanggal : Kamis 13 Maret 2014

Mata Pelajaran : IPS

Standar Kompetensi : 

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

Kompetensi Dasar

2.4 mengenal permasalahan sosial di daerahnya

Petunjuk Umum:

6. Tulislah identitas nama  anggota kelompokmu dalam lembar jawab yang 
telah disediakan.

7. Bacalah perintah  dengan seksama .

8. Diskusikan untuk perintah yang telah disediakan.

9. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas.

3. Setelah semua kelompok memaparkan hasil diskusi perhatikan peragaan 

temanmu tentang tindakan pencegahan pencemaran lingkungan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini, diskusikanlah dengan teman 

sekelompokmu.

Seiring dengan perkembangan jaman pencemaran lingkungan semakin sering 

terjadi. Diskusikan dengan kelompokmu masalah dibawah ini.

1. Hal apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan!

2. Jelaskan akibat yang ditimbulkan karena pencemaran lingkungan !

3. Kemukakan pendapatmu bagaimana cara mencegah pencemaran 

lingkungan!

Setelah menjawab pertanyaan di atas  bacalah skenario bermain peran dan 

persiapkan dirimu untuk memainkan salah satu peran dalam skenario. 
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF

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

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

Petunjuk:

Berilah tanda cek (√) pada kolom pendapat yang sesuai dengan pendapatmu 

setelah melihat peragaan yang dilakukan temanmu.

No Pernyataan SS S TB TS STS

1 Tindakan pencegahan pencemaran lingkungan  

harus dilakukan 

2 Dilarang membuang limbah sembarangan ke 

sungai 

3 Pencegahan pencemaran lingkungan hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah 

4 Semua siswa harus peduli dengan dampak 

terjadinya pencemaran lingkungan 

5 Pemakaian racun untuk menangkap ikan 

diperbolehkan   

Jumlah

Keterangan

SS : Sangat setuju

S : Setuju

TB : Tidak berpendapat

TS : Tidak setuju

STS : Sangat tidak setuju
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PENSKORAN RANAH AFEKTIF

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif Skor
SS STS 5
S TS 4

TB TB 3
TS S 2

STS SS 1

Keterangan:

- Yang merupakan pernyataan positif adalah pernyataan nomor 1, 2 dan 4

- Yang merupakan pernyataan negatif adalah pernyataan nomor 3, dan 5

skor terendah = 0

skor tertinggi =  25

R = nilai tertinggi – nilai terendah
= 25-0

= 25

? =  ?? ?? ?  ? ?? ? ? ? ? ?? ?  (? )  ?? ? ??ℎ ? ??? ?
? =  25  4
= 6,25

Skor yang diperoleh Kategori 

18,75 ≤ skor ≤ 25 Sangat memiliki sikap positif

12,5 ≤ skor < 18,75 Memiliki sikap positif

6,25 ≤ skor < 12,5 Kurang memiliki sikap positif

0 ≤ skor < 6,25 Tidak memiliki sikap positif

Jumlah Skor =........Kategori =........
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Penilaian Keterampilan (Psikomotor)

Siklus II

Nama Siswa : . . . . . . . . . . . . . .

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV/II

Hari/Tanggal : Kamis 13 Maret 2014

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator penilaian keterampilan.

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! Berilah tanda (√) pada skor penilaian.

No
Indikator Deskriptor

Skor Penilaian Jumlah 

a B C d

1. Memperagakan 

tindakan 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan 

a. Menunjukan kesediaan 

memperagakan tindakan 

pencegahan pencemaran 

lingkungan.

b. Menunjukan ekspresi 

yang sesuai dengan 

dialog yang 

disampaikan.

c. Peragaan yang dilakukan 

dengan lancar.

d. Tidak mengulang-ulang 

kalimat 

2 Mengajukan 

pendapat

a. Inisiatif memberikan 

pendapat

b. Memberikan pendapat 

dengan bimbingan guru.

c. Pendapat yang diberikan 

sesuai dengan materi 



Keterangan Penilaian
Skor terendah = 0
Skor tertinggi =8

R = nilai tertinggi – nilai terendah
   = 8-0
   = 8

  = 2

6

4 

2

0 

pelajaran.

d. Pendapat diajukan 

dengan jelas dan mudah 

dipahami.

nilai terendah

Skala Kriteria 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik

4 ≤ skor < 6 Baik

2 ≤ skor < 4 Cukup

0 ≤ skor < 2 Kurang

Semarang, 13 Maret 

Peneliti

Tedi Hartono

NIM. 1401410028
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13 Maret 2014

Tedi Hartono

. 1401410028



241

KISI-KISI SOAL EVALUASI

Sekolah : SD N Sekaran 2 Semarang

Kelas / Semester : IV/II

Mata Pelajaran : IPS

Hari/Tanggal : Kamis 13 Maret 2014

Alokasi waktu soal : 20 menit

Standar Kompetensi : 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar

1.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya

No. Indikator

Penilaian 

Tujuan 

Pembelajaran 
Aspek Nomor Soal Bentuk Soal

Tingkat 

Kesukaran 

1. Menyebutkan sebab-

sebab terjadinya 

pencemaran 

lingkungan 

Ke 1 C1 2,3,6, 9, 13, 14 Pilihan 

ganda,isian 

singkat

Mudah, 

Sedang 

2 Mejelaskan akibat 

terjadinya pencemaran 

lingkungan 

Ke-2 C2 5,7,12 Pilihan 

ganda,isian 

singkat

Sedang, 

Sukar

3 Mengungkapkan 

pendapat tentang cara 

mencegah 

pencemaran 

lingkungan 

Ke-3 C3 1,4,,8,10,11,15 Pilihan 

ganda,isian 

singkat

Sedang, 

Sukar

4 Menunjukan tindakan 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan 

Ke-4 P2 Proses    

5 Merespon tindakan Ke-5 A2 Proses
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pencegahan 

pencemaran 

lingkungan  



243

Soal Evaluasi
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar !

1. Cerobong asap pabrik dibuat setinggi mungkin untuk....

a.Mencegah terhirupnya asap pabrik c. Keamanan pabrik 

b.Keindahan pabrik d. Mengikuti aturan pemerintah

2. Berikut penyebab pencemaran udara...

a. Penggunaan racun ikan c. Membuang limbah di sungai

b. Asap kendaraan bermotor d. Menimbun sampah plastik

3. Menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat menyebabkan 

pencemaran.... 

a.Udara c.Air

b. Tanah d. Semua benar

4. Bila bepergian dekat hendaknya memakai...

a. Sepeda c. Bus

b. Sepeda motor d. Mobil 

5. Akibat pembuangan limbah ke sungai mengakibatkan...

a. Air bertambah c. Sungai menjadi bagus

b. Air berkurang d. Ikan mati

6. jika anda melihat orang membuang limbah di sungai sebaiknya kita...

a. Menegur c. Masa bodoh

b. Membiarkan d. Acuh tak acuh

7. pencemaran udara mengakibatkan..

a. Ikan mati c. Tanah tandus

b. Udara menjadi kotor d. Tanah subur

8. Saat bepergian hendaknya memakai.....untuk terhindar dari udara yang kotor

a. Helm c. Sarung tangan

b. Sepatu d. Masker 

9. pencemaran tanah disebabkan oleh...

a. pemakaian pupuk organik c. Penimbunan plastik

b. Pemakaian pertisida organik d. pembuangan plastik ke sungai 
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10. Menangkap ikan menggunakan jaring merupakan cara mencegah pencemaran

a. Tanah c.Air

b. Udara d.Semua benar

11. Untuk mengatasi pencemaran udara, di kota kota besar banyak dibuat...

12. Pembuangan limbah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran...

13. Untuk mencegah pencemaran  udara, sampah sebaiknya tidak di ....

14. Petani yang peduli terhadap lingkungan menggunakan pestisida....untuk 

membasmi hama di sawahnya.

15. Jika kamu akan menangkap ikan sebaiknya tidak menggunakan....agar tidak 

merusak lingkungan.
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KUNCI JAWABAN 

LEMBAR EVALUASI

1.A

2.B

3.C

4.A

5.D

6.A

7.B

8.D

9.C

10.C

11.Taman kota

12.Pencemaran air

13.Di bakar

14.Organik

15.Racun ikan, Bahan peledak

Skor soal pilihan ganda Skor soal isian

Benar skor 1

Salah skor 0

Benar skor 2

Kurang lengkap 1

Salah 0

Nilai= (Skor perolehan : skor total) x 100
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER BANGSA

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini!

2. Dalam melakukan penilaian mengacu kepada deskriptor yang sudah 

disiapkan.

3. Berilah nilai sesuai dengan deskriptor yang tampak.

4. Skala penilaian untuk masing-masing karakter bangsa adalah sebagai 

berikut:

- 1 jika satu deskriptor yang tampak

- 2 jika dua deskriptor yang tampak

- 3 jika tiga deskriptor yang tampak.

No. Karakter Bangsa Deskriptor Skor

1. Kerja sama - Menyatu dengan anggota 
kelompok

- Menyelesaikan tugas kelompok 
secara bersama dengan anggota 
kelompok

- Adanya kegiatan saling 
membantu antar anggota dalam 
mempelajari materi

2. Tanggung jawab - Memberikan kontribusi pada 
kelompok

- Menyelesaikan tugas kelompok 
sesuai dengan bagian-bagian tiap 
anggota kelompok

- Mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya sesuai petunjuk 
guru

3. Disiplin - Menyelesaikan tugas tepat waktu

- Mengumpulkan tugas tepat 

waktu

- Tidak mengganggu teman lain

4. Peduli - Menegur teman yang 

mengganggu diskusi 

- Menegur teman yang 
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mengganggu saat penyampaian 

laporan 

- Membantu kesulitan teman saat 

diskusi 

5. Partisipasi - Aktif berpartisipasi dalam 

diskusi

- Pendapat sesuai dengan materi 

- Berpendapat dengan suara keras 

dan jelas
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INSTRUMEN KETERCAPAIAN NILAI KARAKTER YANG DIHARAPKAN

No. Nilai 

Karakter

Deskripsi Kegiatan yang 

Mencerminkan Nilai 

Karakter pada Model 

terpadu PBl dan NHT 

dengan media  audio 

visual 

Pesan Guru

1. Kerja 

sama

Sikap dan 

perilaku dapat 

menghargai dan 

melakukan suatu 

kegiatan 

bersama orang 

lain

Siswa berdiskusi 

dengan teman satu 

kelompok dalam 

mengerjakan LKS

“Anak-anak, 

kalian kerjakan 

LKS yang sudah 

bapak berikan. 

Kerjakan dengan 

teman satu 

kelompokmu”

2. Tanggung 

jawab

Sikap dan 

Tindakan 

melakukan 

kewajibannya 

Dalam mengerjakan 

LKS dan soal

evaluasi siswa 

diberikan tanggung 

jawab untuk 

menyelesaikan 

dengan baik dan 

tepat  waktu.

Siswa bertanggung 

jawab 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas.

“anak anak 

sekarang kalian 

kerjakan LKS 

yang bapak 

berikan dengan 

teman satu 

kelompokmu. 

Masing masing 

anggota harus 

bersama-sama 

mengerjakan”

“Sekarang 

kerjakan evaluasi 

dalam waktu 20 

menit. Ingat 

dikerjakan sendiri 
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tidak boleh saling 

mencontek”

“sekarang giliran 

kelompok 2 

membacakan hasil 

diskusinya”

3. Disiplin Tindakan yang 

mencerminkan 

tertib dan taat 

pada aturan dan 

ketentuan yang 

berlaku

Kesepakatan 

menyelesaikan 

LKS dan soal 

evaluasi sesuai 

yang diminta oleh 

guru.

Siswa 

mengerjakan LKS 

dan evaluasi tanpa 

mengganggu 

teman lain.

“Soal evaluasinya 

dikerjakan sendiri-

sendiri jangan 

berdiskusi dengan 

temanmu”

4. Peduli Sikap dan 

tindakan 

memberi 

bantuan terhadap 

lingkungan di 

sekitarnya

Dalam berdiskusi 

mengerjakan LKS 

dengan teman 

sekelompoknya.

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

bersama teman 

sekelompoknya.

“Jawaban 

kelompok 1 

apakah sudah 

tepat?” 

“Bagaimana 

dengan kelompok 

yang lain?”

“Beri tepuk 

tangan untuk 

teman kalian”

5. Partisipasi Sikap mau ikut 

serta dalam 

Dalam kegiatan 

tanya jawab 

“Siapa yang bisa 

menyebutkan 
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kegiatan bersama guru.

Dalam diskusi 

mengerjakan LKS 

bersama teman satu 

kelompoknya.

penyebab 

terjadinya 

pencemaran 

lingkungan?”

“LKS yang bapak 

berikan 

dikerjakan 

bersama sama 

teman 

sekelompokmu!”
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Skenario bermain peran

Tema : pencemaran lingkungan. Tokoh : wendi, tomo, dan dina 

  Wendi dan tomo sedang berjalan jalan di dekat sungai. 

Wendi : “lihat tom ikan di sungai itu banyak sekali”

Tomo : “iya bener wen banyak banget ikannya”

Wendi : “kita tangkap ikannya yoo”

Tomo : “ayo , tapi pakai apa?”

Wendi : “kita beli racun ikan aja,  biar gampang nangkep ikannya”

Tomo : “ayo cepetan”

Ketika akan menggunakan racun ikan untuk menangkap ikan datanglah

dina 

Dina : “sedang apa kalian, wendi, tomo?”

Wendi : “kami sedang menangkap ikan din”

Dina : “apa yang kalian pegang itu?”

Tomo : “ini racun ikan din biar gampang dapet ikannya”

Dina : “jangan pakai itu bisa bahaya,”

Wendi dan tomo : memangnya kenapa?”

Dina : “racun ikan akan membunuh semua ikan termasuk yang kecil 

nanti ikan disungai ini mati semua, terus airnya juga akan 

tercemar”

Wendi : “ohhh begitu yan din”

Tomo : “iya deh kami tidak akan menangkap ikan dengan racun ikan”

Dina : “nah seperti itu dong wen, tom kalau mau nangkap ikan pakai 

pancing aja”

Penggunaan racun ikan akan mengakibatkan pencemaran air, ikan disungai mati 

dari yang kecil sampai yang besar. Mari kita lakukan hal kecil untuk mencegah 

pencemaran lingkungan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Siklus III

Mata Pelajaran : IPS

Kelas / Semester : IV / II

Satuan Pendidikan : SD N Sekaran 02 Semarang

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Maret 2014

I. Standar Kompetensi

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.

II. Kompetensi Dasar

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.

III. Indikator

2.4.1 Menyebutkan penyebab terjadinya kemiskinan.

2.4.2 Menjelaskan  akibat  terjadinya kemiskinan.  

2.4.3 Mengungkapkan pendapat tentang cara mengatasi kemiskinan.

2.4.4 Menunjukan tindakan mengatasi kemiskinan.

2.4.5 Merespon tindakan mengatasi kemiskinan.

IV. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui pengamatan video tentang kemiskinan siswa dapat menyebutkan    

penyebab terjadinya kemiskinan dengan benar.(ranah kognitif).

2. Melalui kegiatan tanya jawab tentang kemiskinan siswa dapat menjelaskan 

akibat terjadinya kemiskinan dengan benar (ranah kognitif).

3. Melalui kegiatan tanya jawab tentang cara mencegah kemiskinan  siswa 

dapat mengungkapkan pendapat tentang cara mengatasi kemiskinan dengan 

benar (ranah kognitif).

4. Melalui kegiatan bermain peran siswa dapat menunjukan tindakan 

mengatasi kemiskinan (ranah psikomotor).

5. Melalui kegiatan bermain peran siswa dapat merespon tindakan mengatasi 

kemiskinan (ranah afektif).

LAMPIRAN 11
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Karakter Siswa yang Diharapkan

Disiplin , Kerjasama, Tanggungjawab, Partisipasi, Peduli.

V. Materi Pokok

Permasalahan kemiskinan 

VI. Pendekatan, Model   dan Metode Pembelajaran

Pendekatan : Scientific

Model Pembelajaran

Perpaduan PBL dan NHT dengan media  audio visual. 

Metode Pembelajaran: Tanya jawab, Ceramah, Diskusi, Bermain peran.

VII.Langkah-Langkah Pembelajaran

a) Pra kegiatan (5 menit)

1. Guru mengucapkan salam.

2. Mengkondisikan kelas dan mengkondisikan siswa

3. Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa.

4. Siswa melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran.

5. Guru mempersiapkan media dan sumber belajar.

b) Kegiatan Awal (10 menit)

1. Guru menarik perhatian siswa dengan penggunaan media audio visual.

2. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran “anak-anak pernahkah kalian melihat anak kecil 

meminta-minta di lampu merah?”.

3. Guru memotivasi siswa dengan menunjukan sikpa ramah, penuh semangat 

dan hangat dalam berinteraksi dengan siswa.

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa.

c) Kegiatan inti (70 menit)

  Eksplorasi

1. Siswa diberi penjelasan tentang materi masalah sosial berupa kemiskinan 

dengan menggunakan video yang ditayangkan melalui LCD  

(Mengamati).
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2. Siswa memperhatikan keseluruhan penyampaian materi dan memberikan 

kesempatan bertanya kepada siswa (Mengamati, Menanya).

3. Siswa mengkontruksi pengetahuan mereka dari media berupa video 

kemiskinan.  

Elaborasi

4. Siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok belajar dengan anggota 4-6 

siswa, serta diberikan nomor kepada setiap siswa di setiap kelompok.

5. Siswa diberikan masalah nyata yang berasal dari materi ajar di dalam 

lembar kerja sebagai tugas kelompok.

6. Siswa mendengarkan petunjuk dan aturan dalam menyelesaikan tugas 

kelompok.

7. Siswa diminta aktif menyampaikan ide untuk memecahkan masalah 

dalam tugas kelompoknya (Eksperimen).

8. Siswa menyiapkan laporan sesuai dengan tugas kelompoknya dengan 

bantuan guru (Mengolah Informasi).

9. Siswa yang nomornya diapnggil mempresentasikan hasil pelaksanaan 

tugas dan kelompok lain diminta menanggapi (Mengkomunikasikan).

10. Siswa yang dipanggil nomornya bermain peran tentang tindakan 

mengatasi kemiskinan (Mengkomunikasikan)

11. Siswa merespon tindakan mengatsi kemiskinan dengan mengisi skala 

sikap.

Konfirmasi

12. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik.

13. Guru memberikan umpan balik berupa penguatan kepada siswa.

14. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi 

yang belum jelas.

d) Kegiatan akhir (20 Menit)

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran.

2. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang berlangsung. 

3. Guru memberikan soal evaluasi individu.

4. Guru memberikan tindak lanjut berupa remidial dan pengayaan.
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5. Menutup pelajaran.

VIII. Media / Alat Peraga dan Sumber Belajar

Media / Alat Peraga :

- LCD

- Laptop

- Video tentang banjir 

- Nomor kepala NHT

Sumber Belajar :

1) Sadiman dan Shendy.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Untuk SD/MI.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas 

2) Suprijono, Agus.2009. cooperatif learning teori dan aplikasi 

paikem.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

3) Hamdani.2010.Strategi Belajar Mengajar.Bandung:CV Pustaka Setia

4) Standar Isi.

5) Standar Proses.

6) Internet 

IX. Evaluasi

b. Prosedur tes

1. Tes awal : Tidak ada

2. Tes proses : ada

3. Tes akhir : ada

c. Jenis tes

1. Tes awal : Tidak ada

2. Tes proses : kegiatan diskusi dan laporan diskusi

3. Tes akhir : soal evaluasi (tes tertulis)

d. Bentuk tes

Pilihan ganda dan Isian singkat

e. Alat tes

1. Soal tes : terlampir

2. Kriteria penilaian : terlampir



Kolaborator

         Nurdini, S.Pd

NIP. 19570207 197701 2004

Semarang, 25 Maret 2014

Kolaborator

Nurdini, S.Pd

NIP. 19570207 197701 2004

Peneliti

Tedi Hartono

NIM.1401410028
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Lampiran

MATERI AJAR

Kemiskinan bukanlah hal baru yang terjadi di Negara Indonesia, bahkan 

di setiap Negara lain sekalipun. Dan tidak dipungkiri  bahwa kemiskinan 

merupakan musuh terbesar dari setiap bangsa. Dampak dari kemiskinan terhadap 

masyarakat umumnya begitu banyak. Dampak-dampak tersebut bisa terjadi bukan 

hanya dari masing-masing masyarakatnya saja, namun kemiskinan juga dapat 

terjadi akibat pengaturan sistem pemerintahannyayang  tidak benar.  Salah satu 

contoh hal yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah  keterbatasannya 

lapangan kerja untuk masyarakat dan kekurang adaannya sumber daya  yang 

nantinya menyebabkan banyaknya pengangguran di setiap Negara. 

Berikut ini merupakan kemiskinan yang dapat dilihat dari penyebab 

terjadinya kemiskinanannya itu sendiri, yaitu :

1.    Kemiskinan Individu, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami 

seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu 

bekerja, dan lain-lain.

2.   Kemiskinan Alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh masalah alam; 

misalnya kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah para penduduk 

sehingga menyebabkan masyarakata tidak bisa melakukan aktivitasnya 

masing-masing.

3.   Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas 

SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, 

terlalu bergantung pada harta warisan, dan lain-lain.

4.    Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan 

sistem pemerintahan suatu negara.

Bentuk kemiskinan di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh orang tua saja, 

bahkan anak-anak yang masih dibawah umur pun yang seharusnya mereka belum 

harus memikirkan masalah perekonomian di suatu bangsa justru mau tidak mau 

harus turut ikut campur dalam hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu banyak 

anak kecil yang masih dibawah umur harus mencari nafkah dijalanan dengan cara 

mengamen atau meminta-minta dan lain sebagainya untuk bisa menambahi 
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kebutuhan keluarga mereka, sehingga karena terlalu seringnya mereka melakukan 

hal tersebut dijalanan mereka sampai-sampai harus rela kehilangan masa 

depannya dengan cara berhenti bersekolah karena keadaan perekonomian yang 

begitu sulit dihadapinya.

Setiap kemiskinan yang terjadi pasti disebabkan oleh beberapa faktor-

faktor tertentu, berikut ini faktor penyebab kemiskinan, yaitu :

1.   Tingkat pendidikan yang rendah.

2.   Produktivitas tenaga kerja rendah.

3.   Tingkat upah yang rencah.

4.   Distribusi pendapatan yang timpang.

5.   Kesempatan kerja yang kurang.

6.   Kualitas sumberdaya alam masih rendah.

7.   Penggunaan teknologi masih kurang.

8.   Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah.

9.   Kultur/budaya (tradisi).

10.  Politik yang belum stabil.

Masalah kemiskinan bukan hanya sebagai musuh para bangsa saja, namun 

kemiskinan juga dapat menghambat proses pengembangan suatu negara. Berikut 

ini cara pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, yaitu :

1.  Diadakan pelatihan/kursus agar warga punya keterampilan dan bisa 

memanfaatkan keterampilannya tersebut untuk mencari nafkah.

2.  Diadakan pendidikan yang benar-benar bebas pendidikan dengan kualitas yang 

baik agar semua warga bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas namun 

bebas biaya dan mengurangi jumlah warga yang berpendidikan rendah.

3.  Memfasilitasi Usaha Kecil Menegah, agar warga yang punya UKM bisa 

meningkatkan pendapatan melalui fasilitas yang memadai serta bisa merekrut 

warga lain untuk di pekerjakan. 

4. Infrastruktur di daerah-daerah di perbaiki agar akses ke tempat lain bisa lebih 

mudah dan juga murah, dengan begitu warga miskin di harapkan bisa mencari 

pekerjaan ke daerah-daerah lain dengan mudah.
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Lampiran media 
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LEMBAR KERJA SISWA

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas / Semester : IV/ II

Hari/Tanggal : 25 Maret 2014

Mata Pelajaran : IPS

Standar Kompetensi : 

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

Kompetensi Dasar

2.4  mengenal permasalahan sosial di daerahnya

Petunjuk Umum:
1. Tulislah identitas nama  anggota kelompokmu dalam lembar jawab yang 

telah disediakan.
2. Bacalah perintah  dengan seksama.

3. Diskusikan untuk perintah yang telah disediakan.

4. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas.

5. Setelah semua kelompok memaparkan hasil diskusi perhatikan peragaan 

temanmu tentang tindakan mengatasi kemiskinan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini, diskusikanlah dengan teman 

sekelompokmu

1. Sebutkan penyebab-penyebab kemiskinan!

2. Jelaskan akibat yang ditimbulkan karena kemiskinan!

3. Kemukakan pendapatmu bagaimana cara mencegah  kemiskinan!

Setelah menjawab pertanyaan di atas  bacalah skenario bermain peran dan 

persiapkan dirimu untuk memainkan salah satu peran dalam skenario.
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF

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

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

Petunjuk:

Berilah tanda cek (√) pada kolom pendapat yang sesuai dengan pendapatmu 

setelah melihat peragaan yang dilakukan temanmu.

No Pernyataan SS S TB TS STS

1 Penguasaan teknologi adalah hal yang penting 

untuk mengatasi kemiskinan 

2 Kita boleh memberi uang kepada pengemis 

yang masih muda 

3 Semua orang boleh mendapatkan raskin 

4 Semua siswa harus peduli dengan akibat 

kemiskinan   

5 Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh 

negara 

Jumlah

Keterangan :

SS : Sangat setuju

S : Setuju

TB : Tidak berpendapat

TS : Tidak setuju

STS : Sangat tidak setuju
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PENSKORAN RANAH AFEKTIF

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif Skor
SS STS 5
S TS 4

TB TB 3
TS S 2

STS SS 1

Keterangan:

- Yang merupakan pernyataan positif adalah pernyataan nomor 1, 4 dan 5

- Yang merupakan pernyataan negatif adalah pernyataan nomor 2, dan 3

Skor terendah = 0

Skor tertinggi =  25

R = nilai tertinggi – nilai terendah
   = 25-0
   = 25

? =  ?? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  (? )  
?? ? ??  ? ? ?? ?

? =  25  
4

  = 6,25

Skor yang diperoleh Kategori 

18,75 ≤ skor ≤ 25 Memiliki sikap sangat positif

12,5 ≤ skor < 18,75 Memiliki sikap positif

6,25 ≤ skor < 12,5 Kurang memiliki sikap positif

0 ≤ skor < 6,25 Tidak memiliki sikap positif

Jumlah Skor =........Kategori =........
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Penilaian Keterampilan (Psikomotor)

Siklus III

Nama Siswa : . . . . . . . . . . . . . .

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas/Semester : IV/II

Hari/Tanggal : Kamis 25 Maret 2014

PETUNJUK 

1. Bacalah dengan cermat indikator penilaian keterampilan!

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! Berilah tanda (√) pada skor penilaian.

No
Indikator Deskriptor

Skor Penilaian Jumlah

a B c d

1. Memperagakan 

tindakan 

mengatasi 

kemiskinan 

a. Menunjukan kesediaan 

memperagakan tindakan 

mengatasi kemiskinan.

b. Menunjukan ekspresi 

yang sesuai dengan 

dialog yang disampaikan

c. Peragaan dilakukan 

dengan lancar.

d. Tidak mengulang-ulang 

kalimat.

2 Mengajukan

pendapat

a. Inisiatif memberikan 

pendapat.

b. Memberikan pendapat 

dengan bimbingan guru.

c. Pendapat yang diberikan 

sesuai dengan materi 

pelajaran.

d. Pendapat diajukan 



Keterangan Penilaian :
Skor terendah = 0
Skor tertinggi =8

R = nilai tertinggi – nilai terendah
   = 8-0
   = 8

  = 2

6

4 

2

0 

dengan jelas dan mudah 

dipahami.

nilai terendah

Skala Kriteria 

6 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik

4 ≤ skor < 6 Baik

2 ≤ skor < 4 Cukup

0 ≤ skor < 2 Kurang

Semarang, 25 Maret 2014

Peneliti

Tedi Hartono

Nim 1401410028
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2014

Nim 1401410028
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Sekolah : SD N Sekaran 2 Semarang

Kelas / Semester : IV/II

Mata Pelajaran : IPS

Hari/Tanggal : Kamis 25 Maret 2014

Alokasi waktu soal : 20 menit

Standar Kompetensi : 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi
Kompetensi Dasar

2.2. Mengenal permasalahan sosial di daerahnya

No. Indikator

Penilaian 

Tujuan 

Pembelajaran 
Aspek Nomor Soal

Bentuk 

Soal

Tingkat 

Kesukaran 

1. Menyebutkan akibat  

terjadinya 

kemiskinan 

Ke 1 C1 5,9,11,15 Pilihan 

ganda,isian 

singkat

Mudah, 

Sedang

2 Menjelaskan 

penyebab terjadinya 

kemiskinan 

Ke-2 C2 1,3,7,13 Pilihan 

ganda, isian 

singkat

Mudah, 

sedang

3 Mengungkapkan 

pendapat tentang 

cara mengatasi  

kemiskinan 

Ke-3 C3 2,4,6,8,10,12,14 Pilihan 

ganda,isian 

singkat

Sedang , 

Sukar

4 Menunjukan 

tindakan mengatasi 

kemiskinan 

Ke-4 P2 Proses  

5 Merespon tindakan 

mengatsi 

kemiskinan 

Ke-5 A2 Proses



266

Soal Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar !

1. Kemiskinan dapat menyebabkan terjadinya masalah berikut...

a. Pencurian dan perampokan c. Rendahnya tingkat pendidikan

b. Rendahnya mutu penduduk d. Majunya suatu bangsa

2. Untuk mengurangi jumlah pengangguran pemerintah dapat mengadakan...

a. Bursa kerja c. Pemberian tunjangan pengangguran

b. Pemberian blt d. Bursa investasi

3. Banyaknya pengamen dan pengemis merupakan....kemiskinan

a. Sarana c. Tujuan 

b. Akibat d. Solusi

4. Hal yang dapat dilakukan oleh siswa untuk mengatasi kemiskinan adalah...

a. Jajan yang banyak c. Suka mencontek

b. Rajin menabung d. Rajin belajar 

5. Berikut penyebab kemiskinan dari bidang infrastruktur...

a. Jalanan yang bagus c. Pembuatan jembatan

b. Pembangunan gedung bertingkat d. Jalanan yang rusak 

6. Upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dilakukan dengan cara...

a. Sensus penduduk c. Pelatihan kerja

b. Sensus pertanian d. Bunga kredit yang tinggi

7. Kriminalitas merupakan....kemiskinan

a. Tindakan c. Akibat

b. Pencegahan d. Penyebab

8. Pemberian raskin bertujuan untuk...

a. Penanggulangan pengangguran c. Perluasan kemiskinan 

b. Pengentasan  kemiskinan d. Pemberantasan pengangguran

9. Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia antara lain....

a. Penguasaan teknologi canggih c. Kesempatan kerja tinggi

b. Keterampilan kerja tinggi d. Penguasaan teknologi rendah
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10. Kredit dengan bunga rendah untuk UKM merupakan...

a. Upaya pengentasan penangguran c. Kebijakan yang salah

b. Upaya pencegahan kriminalitas d. Penyebab kemiskinan 

11. Sebutkan penyebab kemiskinan di Indonesia...

12. Saat harga bbm naik pemerintah memberikan..... untuk mencegah 

bertambahnya kemiskinan 

13. Sebutkan dampak atau akibat kemiskinan yang tejadi di negara kita!

14. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan antara lain dengan cara...

15. Pendidikan yang rendah berawal dari.....yang malas belajar
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KUNCI JAWABAN 

LEMBAR EVALUASI

1. A

2. A

3. B

4. D

5. D

6. C

7. C

8. B

9. D

10. D

11. Tingkat pendidikan yang rendah, kesenjangan ekonomi, dan 

kurangnya lapangan pekerjaan. 

12. Bantuan langsung tunai.

13. Banyaknya pengamen, pengemis,dan kriminalitas.  

14. Memperbanyak lapangan kerja, mengadakan pelatihan kerja, 

pemberian BLT, pemberian raskin.

15. Siswa .

Skor soal pilihan ganda Skor soal isian

Benar skor 1

Salah skor 0

Benar skor 2

Kurang lengkap 1

Salah 0

Nilai= (Skor perolehan : skor total) x 100
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER BANGSA

1. Bacalah dengan cermat karakter bangsa dan deskriptor di bawah ini!

2. Dalam melakukan penilaian mengacu kepada deskriptor yang sudah 

disiapkan.

3. Berilah nilai sesuai dengan deskriptor yang tampak.

4. Skala penilaian untuk masing-masing karakter bangsa adalah sebagai 

berikut:

- 1 jika satu deskriptor yang tampak

- 2 jika dua deskriptor yang tampak

- 3 jika tiga deskriptor yang tampak.

No. Karakter Bangsa Deskriptor Skor

1. Kerja sama - Menyatu dengan anggota 
kelompok

- Menyelesaikan tugas kelompok 
secara bersama dengan anggota 
kelompok

- Adanya kegiatan saling 
membantu antar anggota dalam 
mempelajari materi

2. Tanggung jawab - Memberikan kontribusi pada 
kelompok

- Menyelesaikan tugas kelompok 
sesuai dengan bagian-bagian tiap 
anggota kelompok

- Mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya sesuai petunjuk 
guru

3. Disiplin - Menyelesaikan tugas tepat waktu

- Mengumpulkan tugas tepat 

waktu

- Tidak mengganggu teman lain

4. Peduli - Menegur teman yang 

mengganggu diskusi 

- Menegur teman yang 
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mengganggu saat penyampaian 

laporan 

- Membantu kesulitan teman saat 

diskusi 

5. Partisipasi - Aktif berpartisipasi dalam 

diskusi

- Pendapat sesuai dengan materi 

- Berpendapat dengan suara keras 

dan jelas
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INSTRUMEN KETERCAPAIAN NILAI KARAKTER YANG DIHARAPKAN

No. Nilai 

Karakter

Deskripsi Kegiatan yang 

Mencerminkan Nilai 

Karakter pada Model 

terpadu PBL dan NHT 

dengan media  audio 

visual

Pesan Guru

1. Kerja 

sama

Sikap dan 

perilaku dapat 

menghargai dan 

melakukan suatu 

kegiatan bersama 

orang lain

Siswa berdiskusi 

dengan teman satu 

kelompok dalam 

mengerjakan LKS

“Anak-anak, kalian 

kerjakan LKS yang 

sudah bapak 

berikan. Kerjakan 

dengan teman satu 

kelompokmu”

2. Tanggung 

jawab

Sikap dan 

Tindakan 

melakukan 

kewajibannya 

Dalam mengerjakan 

LKS dan soal 

evaluasi siswa 

diberikan tanggung 

jawab untuk 

menyelesaikan 

dengan baik dan tepat  

waktu 

Siswa bertanggung 

jawab 

mempresentasikan 

hasil diskusi di depan 

kelas

“anak anak 

sekarang kalian 

kerjakan LKS yang 

bapak berikan 

dengan teman satu 

kelompokmu. 

Masing masing 

anggota harus 

bersama-sama 

mengerjakan”

“Sekarang 

kerjakan evaluasi 

dalam waktu 20 

menit. Ingat 
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dikerjakan sendiri 

tidak boleh saling 

mencontek”

“sekarang giliran 

kelompok 2 

membacakan hasil 

diskusinya”

3. Disiplin Tindakan yang 

mencerminkan 

tertib dan taat 

pada aturan dan 

ketentuan yang 

berlaku

Kesepakatan 

menyelesaikan LKS 

dan soal evaluasi 

sesuai yang diminta 

oleh guru

Siswa mengerjakan 

LKS dan evaluasi 

tanpa mengganggu 

teman lain.

“Soal 

evaluasinya 

dikerjakan 

sendiri-sendiri 

jangan 

berdiskusi 

dengan 

temanmu”

4. Peduli Sikap dan 

tindakan memberi 

bantuan terhadap 

lingkungan di 

sekitarnya

Dalam berdiskusi 

mengerjakan LKS 

dengan teman 

sekelompoknya.

Mempresentasikan 

hasil diskusi bersama 

teman 

sekelompoknya

“Jawaban 

kelompok 1 

apakah sudah 

tepat?” 

“Bagaimana 

dengan kelompok 

yang lain?”

“Beri tepuk 

tangan untuk 

teman kalian”

5. Partisipasi Sikap mau ikut 

serta dalam 

Dalam kegiatan tanya 

jawab bersama guru.

“Siapa yang bisa 

menyebutkan 
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kegiatan Dalam diskusi 

mengerjakan LKS 

bersama teman satu 

kelompoknya.

penyebab 

terjadinya 

kemiskinan?”

“LKS yang bapak 

berikan dikerjakan 

bersama sama 

teman 

sekelompokmu!”
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Lampiran Skenario bermain peran 

Tema : Pelatihan kerja 

Tokoh : doni, tomas dan reza 

Doni dan Tomas sedang duduk di pinggir jalan 

Doni : “hidup kita kok tambah susah aja ya tom”

Tomas : “iya nih don, sudah kerja keras tapi tetep aja gak punya duit”

Doni : “cape juga ya kalau tiap hari kita kaya gini terus”

Tomas : “terus mau bagaimana lagi?”

Doni : “aku juga gak tau tom “

Disaat doni dan tomas sedang asik ngobrol datanglah seorang teman mereka 

reza

Reza : “kalian lagi ngapain disitu?”

Doni : “lagi duduk aja rez kamu dari mana?”

Reza : “aku baru pulang kerja don.”

Tomas : “emangnya kamu kerja dimana?”

Reza :”di deket sini aja kok, bayarannya lumayan lhooo”

Doni : “kami juga pengen kaya kamu rez”

Tomas : “caranya gimana ya rez biar bisa kaya kamu?”

Reza : “dulu aku ikut pelatihan kerja jadi aku punya keterampilan, orang 

yang punya keterampilan itu bayarannya lebih tinggi”

Doni : “kamu ikut pelatihan dimana?”

Reza : “di kantor depnaker don, tom besok aku anterin deh kesana biar 

kalian punya keterampilan kaya aku”

Tomas dan doni : “makasih banyak ya rez”

Reza : “sama sama don, tom sesama teman kan harus saling menolong”.

Pelatihan kerja merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Tenaga kerja  

yang memiliki keterampilan akan mendapatkan upah yang lebih dibandingkan dengan 

orang yang tidak punya keterampilan kerja. Jadi mulai sekarang persiapkan dirimu 

untuk menghadapi persaingan di masa depan. 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM PENERAPAN 
MODEL TERPADU PROBLEM BASED LEARNING DAN NUMBERED 

HEADS TOGETHER DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA 
PEMBELAJARAN IPS

Siklus I

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas : IV (Empat)

Guru : Tedi Hartono

Materi : Permasalahan Banjir

Hari / Tanggal : Selasa 11 Maret 2014

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini!

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan.

3. Skor penilaian :

Skala penilaian Penjelasan

0 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali

1 Jika 1 deskriptor yang tampak

2 Jika 2 deskriptor yang tampak

3 Jika 3 deskriptor yang tampak

4 Jika 4 deskriptor yang tampak

No
.

Indikator Deskriptor Skor
Cheklist Jumlah

1 Mempersiapkan 
siswa untuk belajar 

1. Mengkondisikan siswa  3

2. Mempersiapkan media pembelajaran 

LAMPIRAN 12
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3. Mengucapkan salam dan presensi 

4. Memimpin doa

2 Melakukan 
apersepsi dan 
memotivasi siswa 

1. Menghubungkan materi yang akan 
dipelajari dengan materi sebelumnya

 2

2. Memberikan motivasi belajar
3. Menarik perhatian siswa  
4. Disampaikan dengan jelas dan 

mudah dipahami 
3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

1. Tujuan pembelajaran sesuai dengan 
materi

 2

2. Tujuan pembelajaran disampaikan 
dengan jelas

3. Menggunakan kalimat yang mudah 
dipahami siswa



4. Menulis tujuan pembelajaran di 
papan tulis

4 Menjelaskan materi 
pelajaran  

1.   Menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti

 3

2. Pemberian tekanan pada saat 
menjelaskan

3. Menggunakan contoh dan ilustrasi 
4. Menggunakan suara yang jelas 

5 Mengajukan 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
materi 

1.  Pertanyaan disampaikan secara     
jelas dan singkat

 3

2.  Pemberian waktu berpikir pada siswa

3. Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
kelas



4. Pemberian pertanyaan dari soal 
sederhana sampai yang lebih 
kompleks



6 Menggunakan 

media audio visual 

1.  Menyiapkan media audio visual  3
2. Terampil menggunakan media 
3. Isi pesan media sesuai dengan tujuan 
4. Media menarik dan mudah diingat 

7 Membimbing siswa 1.   Menanyakan kesulitan yang di hadapi  2
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Perhitungan Skor
R = nilai tertinggi – nilai terendah
Keterangan:

R = jarak pengukuran

Nilai tertinggi = skor tertinggi

Nilai terendah = skor terendah

R= 40-0

  = 40 

dalam kelompok tiap kelompok
2. Membimbing secara merata kepada 

setiap kelompok
3. Memberikan dorongan kepada siswa 

agar aktif dalam kelompok
4. Membimbing siswa saat presentasi 

8 Mengelola kelas 1. Menciptakan kondisi kelas yang 
kondusif

 2

2. Pembelajaran dilakukan sesuai alokasi 
waktu

3. Memusatkan perhatian siswa pada 
permasalahan yang dibahas dalam 
diskusi kelompok



4.Memberikan nasehat kepada siswa 
yang mebuat kegaduhan

9 Memberikan 

penguatan 

1.Memberikan penguatan secara verbal  2
2.Memberikan penguatan secara non 

verbal
3.Penguatan diberikan segera setelah 

kejadian terjadi


4.Variasi dalam memberikan penguatan
10 Menutup pelajaran 1.Menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari
 2

2.Melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan

3.Memberikan soal evaluasi 
4.Memberikan tindak lanjut 
Jumlah skor 24

Rata-rata 2,4
Kategori Baik
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? = interval

R = jarak pengukuran

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

Semarang, 11 Maret 2014

   Observer

     

   Nurdini, S.Pd

NIP.19570207 197701 2004

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik

20 ≤ skor < 30 Baik

10 ≤ skor < 20 Cukup

0 ≤ skor < 10 Kurang

? =  ?? ?? ?  ? ?? ? ? ? ? ?? ?  (? )  ?? ? ??ℎ ? ??? ?

? =  40 4
= 10
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM PENERAPAN 
MODEL TERPADU PROBLEM BASED LEARNING DAN NUMBERED 

HEADS TOGETHER DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA 
PEMBELAJARAN IPS

Siklus II

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas : IV (Empat)

Guru : Tedi Hartono

Materi : Permasalahan Pencemaran Lingkungan

Hari / Tanggal : Kamis 13 Maret 2014

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini!

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan.

3. Skor penilaian :

Skala penilaian Penjelasan

0 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali

1 Jika 1 deskriptor yang tampak

2 Jika 2 deskriptor yang tampak

3 Jika 3 deskriptor yang tampak

4 Jika 4 deskriptor yang tampak

LAMPIRAN 13
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No
.

Indikator Deskriptor Skor
Cheklist Jumlah

1 Mempersiapkan 
siswa untuk belajar 

1. Mengkondisikan siswa  3

2. Mempersiapkan media pembelajaran 

3. Mengucapkan salam dan presensi 

4. Memimpin doa

2 Melakukan 
apersepsi dan 
memotivasi siswa 

1. Menghubungkan materi yang akan 
dipelajari dengan materi sebelumnya

 3

2. Memberikan motivasi belajar
3. Menarik perhatian siswa  
4. Disampaikan dengan jelas dan 

mudah dipahami 


3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

1. Tujuan pembelajaran sesuai dengan 
materi

 3

2. Tujuan pembelajaran disampaikan 
dengan jelas



3. Menggunakan kalimat yang mudah 
dipahami siswa



4. Menulis tujuan pembelajaran di 
papan tulis

4 Menjelaskan materi 
pelajaran  

1.   Menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti

 3

2. Pemberian tekanan pada saat 
menjelaskan

3. Menggunakan contoh dan ilustrasi 
4. Menggunakan suara yang jelas 

5 Mengajukan 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
materi 

1.  Pertanyaan disampaikan secara    
jelas dan singkat

 3

2.   Pemberian waktu berpikir pada 
siswa

3. Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
kelas



4. Pemberian pertanyaan dari soal 
sederhana sampai yang lebih 
kompleks



6 Menggunakan 1.    Menyiapkan media audio visual  3
2. Terampil menggunakan media 
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Perhitungan Skor
R = nilai tertinggi – nilai terendah
Keterangan:

media audio visual 3. Isi pesan media sesuai dengan tujuan 
4. Media menarik dan mudah diingat 

7 Membimbing siswa 
dalam kelompok 

1.   Menanyakan kesulitan yang di hadapi 
tiap kelompok

 3

2. Membimbing secara merata kepada 
setiap kelompok



3. Memberikan dorongan kepada siswa 
agar aktif dalam kelompok

4. Membimbing siswa saat presentasi 
8 Mengelola kelas 1. Menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif
 3

2. Pembelajaran dilakukan sesuai alokasi 
waktu

3. Memusatkan perhatian siswa pada 
permasalahan yang dibahas dalam 
diskusi kelompok



4.Memberikan nasehat kepada siswa 
yang membuat kegaduhan



9 Memberikan 

penguatan 

1.Memberikan penguatan secara verbal  2
2.Memberikan penguatan secara non 

verbal
3.Penguatan diberikan segera setelah 

kejadian terjadi


4.Variasi dalam memberikan penguatan
10 Menutup pelajaran 1.Menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari
 3

2.Melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan



3.Memberikan soal evaluasi 
4.Memberikan tindak lanjut 
Jumlah skor 29

Rata-rata 2,9
Kategori Baik
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R = jarak pengukuran

Nilai tertinggi = skor tertinggi

Nilai terendah = skor terendah

R= 40-0

  = 40 

? = interval

R = jarak pengukuran

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

Semarang, 13 Maret 2014

   Observer

      

  Nurdini, S.Pd

  NIP.19570207 197701 2004

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik
20 ≤ skor < 30 Baik
10 ≤ skor < 20 Cukup
0 ≤ skor < 10 Kurang

? =  ?? ?? ?  ? ?? ? ? ? ? ?? ?  (? )  ?? ? ??ℎ ? ??? ?

? =  40 4
= 10
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU DALAM PENERAPAN 
MODEL TERPADU PROBLEM BASED LEARNING DAN NUMBERED 

HEADS TOGETHER DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA 
PEMBELAJARAN IPS

Siklus III

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas : IV (Empat)

Guru : Tedi Hartono

Materi : Permasalahan Kemiskinan

Hari / Tanggal : Selasa 25 Maret 2014

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada 

lembar pengamatan ini!

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan.

3. Skor penilaian :

Skala penilaian Penjelasan

0 Jika deskriptor tidak tampak sama sekali

1 Jika 1 deskriptor yang tampak

2 Jika 2 deskriptor yang tampak

3 Jika 3 deskriptor yang tampak

4 Jika 4 deskriptor yang tampak

LAMPIRAN 14
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No
.

Indikator Deskriptor Skor
Cheklist Jumlah

1 Mempersiapkan 
siswa untuk belajar 

1. Mengkondisikan siswa  4

2. Mempersiapkan media pembelajaran 

3. Mengucapkan salam dan presensi 

4. Memimpin doa 

2 Melakukan 
apersepsi dan 
memotivasi siswa 

1. Menghubungkan materi yang akan 
dipelajari dengan materi sebelumnya

 4

2. Memberikan motivasi belajar 
3. Menarik perhatian siswa  
4. Disampaikan dengan jelas dan 

mudah dipahami 


3 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

1. Tujuan pembelajaran sesuai dengan 
materi

 4

2. Tujuan pembelajaran disampaikan 
dengan jelas



3. Menggunakan kalimat yang mudah 
dipahami siswa



4. Menulis tujuan pembelajaran di 
papan tulis



4 Menjelaskan materi 
pelajaran  

1.   Menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti

 4

2. Pemberian tekanan pada saat 
menjelaskan



3. Menggunakan contoh dan ilustrasi 
4. Menggunakan suara yang jelas 

5 Mengajukan 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
materi 

1.   Pertanyaan disampaikan secara jelas 
dan singkat

 4

2.   Pemberian waktu berpikir pada 
siswa



3. Pertanyaan ditujukan kepada seluruh 
kelas



4. Pemberian pertanyaan dari soal   
sederhana sampai yang lebih 
kompleks



6 Menggunakan 1.  Menyiapkan media audio visual  4
2. Terampil menggunakan media 



285

Perhitungan Skor
R = nilai tertinggi – nilai terendah
Keterangan:

media audio visual 3. Isi pesan media sesuai dengan tujuan 
4. Media menarik dan mudah diingat 

7 Membimbing siswa 
dalam kelompok 

1.   Menanyakan kesulitan yang di hadapi 
tiap kelompok

 4

2. Membimbing secara merata kepada 
setiap kelompok



3. Memberikan dorongan kepada siswa 
agar aktif dalam kelompok



4. Membimbing siswa saat presentasi 
8 Mengelola kelas 1. Menciptakan kondisi kelas yang 

kondusif
 4

2. Pembelajaran dilakukan sesuai alokasi 
waktu



3. Memusatkan perhatian siswa pada 
permasalahan yang dibahas dalam 
diskusi kelompok



4.Memberikan nasehat kepada siswa 
yang mebuat kegaduhan



9 Memberikan 

penguatan 

1.Memberikan penguatan secara verbal  3
2.Memberikan penguatan secara non 

verbal


3.Penguatan diberikan segera setelah 
kejadian terjadi



4.Variasi dalam memberikan penguatan
10 Menutup pelajaran 1.Menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari
 3

2.Melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan



3.Memberikan soal evaluasi 
4.Memberikan tindak lanjut 
Jumlah skor 38

Rata-rata 3,8
Kategori Sangat Baik
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R = jarak pengukuran

Nilai tertinggi = skor tertinggi

Nilai terendah = skor terendah

R= 40-0

  = 40 

? = interval

R = jarak pengukuran

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

Semarang, 25 Maret 2014

Observer

        

Nurdini, S.Pd

NIP.19570207 197701 2004

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik
20 ≤ skor < 30 Baik
10 ≤ skor < 20 Cukup
0 ≤ skor < 10 Kurang

? =  ?? ?? ?  ? ?? ? ? ? ? ?? ?  (? )  ?? ? ??ℎ ? ??? ?

? =  40 4
= 10
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Lampiran 15

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS
DENGAN PENERAPAN MODEL TERPADU PROBLEM BASED LEARNING
DAN NUMBERED HEADS TOGETHER DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

SIKLUS I
N
o

Nama Siswa
Aktivitas Siswa Sko

r
Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Yusuf - - - - - - - - - - -
2 Anggi 4 4 3 4 4 4 3 3 4 32 SB

3 Wahyu 3 2 3 2 1 2 2 3 3 21 B
4 Aditya 3 4 3 2 3 2 3 2 3 25 B
5 Angga 3 2 1 2 2 2 2 2 2 18 B
6 Cahyani 3 2 2 2 1 2 2 2 4 20 B
7 Charisma 4 4 3 3 3 4 3 3 4 31 SB
8 Hesti 2 2 3 2 2 3 2 2 3 15 C
9 Hafis 3 2 2 3 2 1 1 2 3 19 B

10 Noval Soleh 3 2 2 1 1 2 1 2 2 16 C
11 Nofal Sidqi 3 3 3 3 4 3 2 2 4 27 SB
12 Reihan 2 2 2 1 1 1 1 1 3 14 C
13 Rahma 4 3 2 4 2 4 2 3 4 28 SB
14 Sabil 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 B
15 Vinandra 4 2 2 3 1 2 1 2 3 20 B
16 Diva 3 3 2 2 2 2 2 2 3 21 B
17 Rangga 2 1 1 1 1 1 1 2 2 12 C
18 Nia 2 2 3 2 1 2 3 2 2 19 B
19 Galuh 3 3 3 2 3 3 2 2 3 24 B
20 Danu 3 1 2 2 3 2 2 2 2 19 B
21 Mela 3 2 2 2 1 2 2 2 3 19 B
22 Bagus - - - - - - - - - - -
23 Satria - - - - - - - - - - -
24 Noval Dian 2 1 1 1 1 1 2 1 3 13 C
25 Maulana 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 C
26 Rismawati 3 1 1 2 1 1 2 1 2 14 C
27 Herry 3 3 2 2 2 2 3 2 3 22 B
28 Ivan 4 2 2 2 2 2 2 1 2 19 B
29 Berlin 3 1 2 2 1 2 2 1 2 16 C
JUMLAH SKOR 517
RATA-RATA SKOR TOTAL 19,88
RATA-RATA PER INDIKATOR 2,2
KATEGORI Baik



Keterangan Indikator :
1. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran

2. Menanggapi apersepsi

3. Memperhatikan media audio visual

4. Memperhatikan penjelasan guru

5. Aktif bertanya tentang

6. Bekerja kelompok dengan baik

7. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok

8. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran

9. Mengerjakan soal evaluasi

Kriteria penilaian :

Kriteria Ketuntasan

27 ≤ skor ≤ 36

18 ≤ skor < 27

9 ≤ skor < 18

0   ≤ skor < 9

Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran

Menanggapi apersepsi

Memperhatikan media audio visual

Memperhatikan penjelasan guru

Aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas

Bekerja kelompok dengan baik

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok

Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran

Mengerjakan soal evaluasi

Semarang, 11 Maret
Peneliti,

           Tedi Hartono
NIM. 1401410028

etuntasan Skala Penilaian

Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang
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11 Maret 2014

Tedi Hartono
NIM. 1401410028
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Lampiran 16

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS
DENGAN PENERAPAN MODEL TERPADU PROBLEM BASED LEARNING
DAN NUMBERED HEADS TOGETHER DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

SIKLUS II

No Nama Siswa
Aktivitas Siswa Skor Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Yusuf 3 3 3 2 3 3 2 3 4 26 B
2 Anggi 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 SB

3 Wahyu 3 2 3 3 2 3 2 3 3 24 B
4 Aditya 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 SB
5 Angga 3 2 2 3 2 2 2 3 4 23 B
6 Cahyani 4 2 2 3 2 3 2 3 4 25 B
7 Charisma 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 SB
8 Hesti 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 B
9 Hafis 3 2 2 3 2 2 1 3 3 21 B

10 Noval Soleh 4 3 2 2 2 2 1 3 3 22 B
11 Nofal Sidqi 4 4 3 4 4 3 3 3 4 31 SB
12 Reihan 3 2 3 2 2 2 2 2 4 21 B
13 Rahma 4 3 2 4 2 4 3 3 4 29 SB
14 Sabil 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 B
15 Vinandra 4 2 2 3 2 2 1 3 4 23 B
16 Diva 3 3 3 2 2 3 3 3 4 26 B
17 Rangga 4 2 2 2 2 2 1 2 3 20 B
18 Nia 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 B
19 Galuh 3 4 3 2 3 3 3 3 3 27 SB
20 Danu 3 2 2 2 3 3 3 3 3 24 B
21 Mela 4 2 2 2 2 3 2 3 4 24 B
22 Bagus 4 3 3 3 2 3 3 2 4 27 SB
23 Satria 3 3 2 2 2 2 2 3 4 23 B
24 Noval Dian 4 2 2 1 1 2 2 1 4 20 B
25 Maulana 3 2 2 2 2 2 1 1 3 18 B
26 Rismawati 4 2 2 3 1 2 2 2 3 21 B
27 Herry 4 3 3 3 2 3 4 3 3 28 SB
28 Ivan 4 2 3 3 1 2 3 2 3 23 B
29 Berlin 3 2 2 3 2 3 2 2 4 23 B
JUMLAH SKOR 712
RATA-RATA SKOR TOTAL 24,55
RATA-RATA PER INDIKATOR 2,86
KATEGORI Baik



Keterangan Indikator :
1. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran

2. Menanggapi apersepsi

3. Memperhatikan media audio visual

4. Memperhatikan penjelasan guru

5. Aktif bertanya tentang hal

6. Bekerja kelompok dengan baik

7. Mempresentasikan hasil diskusi 

8. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran

9. Mengerjakan soal evaluasi

Kriteria penilaian :

Kriteria Ketuntasan

27 ≤ skor ≤ 36

18  ≤ skor < 27

9 ≤ skor < 18

0   ≤ skor < 9

Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran

Menanggapi apersepsi

Memperhatikan media audio visual

Memperhatikan penjelasan guru

Aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas

Bekerja kelompok dengan baik

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok

Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran

Mengerjakan soal evaluasi

Semarang, 13 Maret
   Peneliti,

  Tedi Hartono
NIM. 1401410028 

etuntasan Skala Penilaian

Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang
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13 Maret 2014

Tedi Hartono
NIM. 1401410028 
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Lampiran 17

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS
DENGAN PENERAPAN MODEL TERPADU PROBLEM BASED LEARNING
DAN NUMBERED HEADS TOGETHER DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

SIKLUS III

No Nama Siswa
Aktivitas Siswa Skor Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Yusuf 4 3 4 3 4 4 2 3 4 31 SB
2 Anggi 3 4 3 4 4 4 3 4 4 34 SB

3 Wahyu - - - - - - - - - - -
4 Aditya 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31 SB
5 Angga 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 SB
6 Cahyani 4 3 3 4 3 3 2 3 4 29 SB
7 Charisma 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 SB
8 Hesti 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 SB
9 Hafis 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 SB

10 Noval Soleh 4 3 3 3 3 3 2 3 4 28 SB
11 Nofal Sidqi 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 SB
12 Reihan 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 SB
13 Rahma 4 3 3 4 3 4 3 4 4 32 SB
14 Sabil 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30 SB
15 Vinandra 4 3 3 3 3 3 2 3 4 28 SB
16 Diva 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30 SB
17 Rangga 4 3 3 3 3 4 2 2 3 27 SB
18 Nia 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30 SB
19 Galuh 3 4 3 3 4 3 3 4 4 27 SB
20 Danu 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32 SB
21 Mela 4 3 3 3 3 3 2 3 4 28 SB
22 Bagus 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 SB
23 Satria 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 SB
24 Noval Dian - - - - - - - - - - -
25 Maulana 4 4 3 3 3 3 3 3 4 28 SB
26 Rismawati 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 SB
27 Herry 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30 SB
28 Ivan 4 3 3 4 3 3 4 3 3 27 SB
29 Berlin 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 SB
JUMLAH SKOR 799
RATA-RATA SKOR TOTAL 29,59
RATA-RATA PER INDIKATOR 3,29
KATEGORI Sangat Baik



Keterangan Indikator :
1. Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran

2. Menanggapi apersepsi

3. Memperhatikan media audio visual

4. Memperhatikan penjelasan guru

5. Aktif bertanya tentang hal

6. Bekerja kelompok dengan baik

7. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok

8. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran

9. Mengerjakan soal evaluasi

Kriteria penilaian :

    

Kriteria Ketuntasan

27 ≤ skor ≤ 36

18  ≤ skor < 27

9 ≤ skor < 18

0   ≤ skor < 9

Mempersiapkan diri sebelum menerima pembelajaran

Menanggapi apersepsi

Memperhatikan media audio visual

Memperhatikan penjelasan guru

Aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas

Bekerja kelompok dengan baik

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok

Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran

Mengerjakan soal evaluasi

Semarang, 25 Maret
     Peneliti,

        Tedi Hartono
   NIM. 1401410028

etuntasan Skala Penilaian

Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang
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25 Maret 2014

Tedi Hartono
NIM. 1401410028
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Lampiran 18

HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS 

DENGAN PENERAPAN MODEL TERPADU PBL DAN NHT DENGAN 

MEDIA AUDIO VISUAL SIKLUS I

No Nama Nilai Keterangan
1 Yusuf - -
2 Anggi 65 Tuntas
3 Wahyu 70 Tuntas
4 Aditya 80 Tuntas
5 Angga 60 Tidak Tuntas
6 Cahyani 55 Tidak Tuntas
7 Charisma 80 Tuntas
8 Hesti 55 Tidak Tuntas
9 Hafis 60 Tidak Tuntas
10 Nofal Soleh 55 Tidak Tuntas
11 Noval Sidqi 80 Tuntas
12 Reihan 90 Tuntas
13 Rahma 75 Tuntas
14 Sabil 75 Tuntas
15 Vinandra 70 Tuntas
16 Diva 75 Tuntas
17 Rangga 70 Tuntas
18 Nia 35 Tidak Tuntas
19 Galuh 75 Tuntas
20 Danu 85 Tuntas
21 Mela 50 Tidak Tuntas
22 Bagus - -
23 Satria - -
24 Noval Dian 25 Tidak Tuntas
25 Maulana 70 Tuntas
26 Rismawati 65 Tuntas
27 Herry 70 Tuntas
28 Ivan 40 Tidak Tuntas
29 Berlin 65 Tuntas

Rata-rata 65,19
Ketuntasan klasikal 65,38%
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS  

DENGAN PENERAPAN MODEL TERPADU PBL DAN NHT  DENGAN 

MEDIA AUDIO VISUAL SIKLUS II

No Nama Nilai Keterangan
1 Yusuf 70 Tuntas
2 Anggi 85 Tuntas
3 Wahyu 65 Tuntas
4 Aditya 70 Tuntas
5 Angga 70 Tuntas
6 Cahyani 55 Tidak Tuntas
7 Charisma 80 Tuntas
8 Hesti 60 Tidak Tuntas
9 Hafis 40 Tidak Tuntas
10 Nofal Soleh 70 Tuntas
11 Noval Sidqi 75 Tuntas
12 Reihan 75 Tuntas
13 Rahma 90 Tuntas
14 Sabil 80 Tuntas
15 Vinandra 65 Tuntas
16 Diva 75 Tuntas
17 Rangga 70 Tuntas
18 Nia 50 Tidak Tuntas
19 Galuh 50 Tidak Tuntas
20 Danu 85 Tuntas
21 Mela 65 Tuntas
22 Bagus 70 Tuntas
23 Satria 70 Tuntas
24 Noval Dian 50 Tidak Tuntas
25 Maulana 80 Tuntas
26 Rismawati 75 Tuntas
27 Herry 75 Tuntas
28 Ivan 65 Tuntas
29 Berlin 75 Tuntas

Rata-rata 69,14
Ketuntasan Klasikal 79,31%
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HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS  

DENGAN PENERAPAN MODEL TERPADU PBL DAN NHT DENGAN 

MEDIA AUDIO VISUAL SIKLUS III

No Nama Nilai Keterangan
1 Yusuf 80 Tuntas
2 Anggi 75 Tuntas
3 Wahyu - -
4 Aditya 75 Tuntas
5 Angga 80 Tuntas
6 Cahyani 70 Tuntas
7 Charisma 90 Tuntas
8 Hesti 45 Tidak Tuntas
9 Hafis 40 Tidak Tuntas
10 Nofal Soleh 70 Tuntas
11 Noval Sidqi 85 Tuntas
12 Reihan 75 Tuntas
13 Rahma 85 Tuntas
14 Sabil 80 Tuntas
15 Vinandra 65 Tuntas
16 Diva 75 Tuntas
17 Rangga 80 Tuntas
18 Nia 50 Tidak Tuntas
19 Galuh 80 Tuntas
20 Danu 80 Tuntas
21 Mela 65 Tuntas
22 Bagus 85 Tuntas
23 Satria 75 Tuntas
24 Noval Dian - -
25 Maulana 80 Tuntas
26 Rismawati 80 Tuntas
27 Herry 80 Tuntas
28 Ivan 80 Tuntas
29 Berlin 85 Tuntas

Rata-rata 74,44
Ketuntasan Klasikal 88,89%
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Lampiran 21

HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS DENGAN 
PENERAPAN MODEL TERPADU PBL DAN NHT DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL SIKLUS I

No Nama Siswa
Afektif Siswa

Skor Kategori
1 2 3 4 5

1 Yusuf - - - - - - -

2 Anggi 5 5 4 5 5 24 SP

3 Wahyu 1 1 1 3 3 9 TP
4 Aditya 5 5 3 4 4 21 SP
5 Angga 5 5 4 5 5 22 SP
6 Cahyani 4 4 3 4 4 17 P
7 Charisma 5 5 4 5 5 24 SP
8 Hesti 5 2 3 2 1 13 KP
9 Hafis 3 5 3 4 2 16 P

10 Noval Soleh 5 5 3 4 5 21 SP
11 Nofal Sidqi 5 5 3 5 5 23 SP
12 Reihan 5 4 5 4 5 23 SP
13 Rahma 5 5 4 5 5 24 SP
14 Sabil 5 5 5 4 4 23 SP
15 Vinandra 5 4 3 4 4 20 P
16 Diva 5 3 5 5 5 23 SP
17 Rangga 3 5 3 5 4 20 P
18 Nia 5 5 2 5 1 18 P
19 Galuh 5 5 5 5 5 25 SP
20 Danu 2 5 4 4 5 20 P
21 Mela 2 3 3 3 3 14 KP
22 Bagus - - - - - - -
23 Satria - - - - - - -
24 Noval Dian 1 1 1 2 5 10 KP
25 Maulana 1 2 1 2 2 8 TP
26 Rismawati 5 4 4 4 4 21 SP
27 Herry 5 2 2 1 5 15 P
28 Ivan 1 5 2 2 1 11 KP
29 Berlin 5 4 3 4 3 19 P

JUMLAH SKOR 473
RATA-RATA SKOR TOTAL 18,19
KATEGORI POSITIF



297

Lampiran 22

HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS DENGAN 
PENERAPAN MODEL TERPADU PBL DAN NHT DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL SIKLUS II

No Nama Siswa
Afektif Siswa

Skor Kategori
1 2 3 4 5

1 Yusuf 5 4 5 5 4 23 SP

2 Anggi 5 5 3 5 5 23 SP

3 Wahyu 4 4 2 4 4 18 P
4 Aditya 4 5 3 4 4 20 SP
5 Angga 5 5 5 4 5 24 SP
6 Cahyani 5 2 3 4 5 19 SP
7 Charisma 5 5 4 5 5 24 SP
8 Hesti 5 5 5 5 5 25 SP
9 Hafis 5 5 5 5 5 25 SP

10 Noval Soleh 5 5 4 5 5 24 SP
11 Nofal Sidqi 5 5 5 5 5 25 SP
12 Reihan 5 5 5 5 5 25 SP
13 Rahma 5 5 5 5 5 25 SP
14 Sabil 4 5 4 4 5 22 SP
15 Vinandra 4 5 5 4 4 23 SP
16 Diva 5 5 5 5 5 25 SP
17 Rangga 5 5 4 4 5 23 SP
18 Nia 5 5 5 5 5 25 SP
19 Galuh 5 5 5 5 5 25 SP
20 Danu 5 5 4 3 5 22 SP
21 Mela 4 5 4 5 5 22 SP
22 Bagus 5 3 3 4 4 19 SP
23 Satria 5 4 5 5 5 24 SP
24 Noval Dian 4 5 5 5 4 23 SP
25 Maulana 4 4 4 4 5 21 SP
26 Rismawati 4 5 4 4 4 21 SP
27 Herry 5 5 4 5 5 24 SP
28 Ivan 4 5 5 5 5 24 SP
29 Berlin 5 5 4 4 4 22 SP

JUMLAH SKOR 660
RATA-RATA SKOR TOTAL 22,76
KATEGORI SANGAT POSITIF
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Lampiran 23
HASIL BELAJAR AFEKTIF SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS DENGAN 
PENERAPAN MODEL TERPADU PBL DAN NHT DENGAN MEDIA AUDIO 

VISUAL SIKLUS III

No Nama Siswa
Afektif Siswa

Skor Kategori
1 2 3 4 5

1 Yusuf 5 5 5 5 5 25 SP

2 Anggi 5 5 5 5 5 25 SP

3 Wahyu - - - - - - -
4 Aditya 5 5 5 5 5 25 SP
5 Angga 2 4 5 5 5 21 SP
6 Cahyani 5 5 5 5 5 25 SP
7 Charisma 4 5 5 5 5 24 SP
8 Hesti 5 5 5 1 5 21 SP
9 Hafis 5 5 5 5 5 25 SP

10 Noval Soleh 5 5 5 5 5 25 SP
11 Nofal Sidqi 5 5 5 5 5 25 SP
12 Reihan 4 1 4 5 5 19 SP
13 Rahma 5 5 5 1 5 21 SP
14 Sabil 5 5 5 5 5 25 SP
15 Vinandra 5 5 3 5 4 22 SP
16 Diva 5 5 5 5 5 25 SP
17 Rangga 4 5 5 5 5 24 SP
18 Nia 5 4 4 5 5 23 SP
19 Galuh 5 5 5 5 5 25 SP
20 Danu 5 5 5 5 5 25 SP
21 Mela 5 5 5 5 5 25 SP
22 Bagus 4 5 5 5 5 24 SP
23 Satria 5 5 5 5 5 25 SP
24 Noval Dian - - - - - - -
25 Maulana 4 3 4 5 4 20 SP
26 Rismawati 5 5 5 5 5 25 SP
27 Herry 5 5 5 5 5 25 SP
28 Ivan 5 4 4 5 5 23 SP
29 Berlin 5 5 5 5 5 25 SP

JUMLAH SKOR 641
RATA-RATA SKOR TOTAL 23,74
KATEGORI SANGAT POSITIF
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Lampiran 24

HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR SIKLUS I

No Nama Siswa
INDIKATOR

Skor Kategori
1 2

1 Yusuf - - - -

2 Anggi 3 3 6 SB

3 Wahyu 2 3 5 B
4 Aditya 2 3 5 B
5 Angga 2 2 4 B
6 Cahyani 2 2 4 B
7 Charisma 3 3 6 SB
8 Hesti 1 2 3 C
9 Hafis 2 2 4 B

10 Noval Soleh 3 2 5 B
11 Nofal Sidqi 3 3 6 SB
12 Reihan 2 2 4 B
13 Rahma 2 2 4 B
14 Sabil 3 3 6 SB
15 Vinandra 1 2 3 C
16 Diva 2 3 5 SB
17 Rangga 1 1 2 C
18 Nia 1 2 3 C
19 Galuh 2 3 5 SB
20 Danu 2 2 4 B
21 Mela 1 2 3 C
22 Bagus - - - -
23 Satria - - - -
24 Noval Dian 1 2 3 C
25 Maulana 1 2 3 C
26 Rismawati 1 1 2 C
27 Herry 2 2 4 B
28 Ivan 2 2 4 B
29 Berlin 2 2 4 B

JUMLAH SKOR 107
RATA-RATA SKOR TOTAL 4,12
KATEGORI Baik
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Lampiran 25

HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR SIKLUS II

No Nama Siswa
INDIKATOR

Skor Kategori
1 2

1 Yusuf 2 2 4 B

2 Anggi 4 4 8 SB

3 Wahyu 3 3 6 SB
4 Aditya 2 3 5 B
5 Angga 2 2 4 B
6 Cahyani 3 2 5 B
7 Charisma 4 4 8 SB
8 Hesti 2 3 5 B
9 Hafis 2 2 4 B

10 Noval Soleh 3 2 5 B
11 Nofal Sidqi 4 4 8 SB
12 Reihan 2 3 5 B
13 Rahma 2 3 5 B
14 Sabil 4 4 8 SB
15 Vinandra 2 2 4 B
16 Diva 3 4 7 SB
17 Rangga 2 2 4 B
18 Nia 2 2 4 B
19 Galuh 3 4 7 SB
20 Danu 3 3 6 SB
21 Mela 2 3 5 B
22 Bagus 2 3 5 B
23 Satria 2 2 4 B
24 Noval Dian 2 2 4 B
25 Maulana 2 3 5 B
26 Rismawati 2 2 4 B
27 Herry 2 4 6 SB
28 Ivan 2 3 5 B
29 Berlin 2 2 4 B

JUMLAH SKOR 154
RATA-RATA SKOR TOTAL 5,31
PRESENTASE 66,38%
KATEGORI Baik
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Lampiran 26

HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTOR SIKLUS III

No Nama Siswa
INDIKATOR

Skor Kategori
1 2

1 Yusuf 3 3 6 SB

2 Anggi 4 4 8 SB

3 Wahyu - - - -
4 Aditya 3 4 7 SB
5 Angga 3 4 7 SB
6 Cahyani 3 3 6 SB
7 Charisma 4 4 8 SB
8 Hesti 4 4 8 SB
9 Hafis 3 4 7 SB

10 Noval Soleh 3 3 6 SB
11 Nofal Sidqi 4 4 8 SB
12 Reihan 3 4 7 SB
13 Rahma 4 4 8 SB
14 Sabil 4 4 8 SB
15 Vinandra 2 4 6 SB
16 Diva 3 4 7 SB
17 Rangga 3 3 6 SB
18 Nia 2 4 6 SB
19 Galuh 4 4 8 SB
20 Danu 4 4 8 SB
21 Mela 2 3 5 B
22 Bagus 4 4 8 SB
23 Satria 3 2 5 B
24 Noval Dian - - - -
25 Maulana 2 4 6 SB
26 Rismawati 2 3 5 B
27 Herry 3 4 7 SB
28 Ivan 2 4 6 SB
29 Berlin 3 3 6 SB

JUMLAH SKOR 183
RATA-RATA SKOR TOTAL 6,79
PRESENTASE 84,88%
KATEGORI Sangat Baik
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CATATAN LAPANGAN

Penerapan Model Terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang 

Siklus I

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas : IV (Empat)

Subyek : Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Hari/tanggal : Selasa, 11 Maret 2014

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS 

materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual.

Pada siklus I terdapat 3 siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran. Guru 

membuka pembelajaran dengan salam dan dilanjutkan dengan melakukan apersepsi. 

Sebagian besar siswa menanggapi apersepsi, namun masih terdapat siswa yang tidak 

menanggapi apersepsi yang dilakukan guru. Guru memutarkan video tentang 

permasalahan banjir. Guru menjelaskan materi banjir dan melakukan tanya jawab 

dengan siswa. guru membentuk kelompok belajar dengan cara berhitung. Suasana 

kelas menjadi gaduh pada saat siswa akan berkumpul dengan kelompok belajarnya. 

Guru memberikan bimbingan kepada kelompok belajar dengan berkeliling kelas. Saat 

pemaparan hasil diskusi guru mendampingi siswa di depan kelas. Kegiatan 

dilanjutkan dengan siswa bermain peran tentang tindakan pencegahan banjir. Masih 

terdapat siswa yang tidak memperhatikan kegiatan bermain peran. Guru membimbing 

siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemudian guru 

memberikan soal evaluasi. Siswa diberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan soal 

evaluasi. Terdapat beberapa siswa yang melebihi alokasi waktu dalam mengerjakan 
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soal evaluasi. Guru menunggu sampai semua siswa selesai mengerjakan evaluasi. 

Guru menutup pembelajaran.

Semarang, 11 Maret 2014

         Budi Winoto

         NIM. 1401410396
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CATATAN LAPANGAN

Penerapan Model Terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang 

Siklus II

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas : IV (Empat)

Subyek : Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Hari/tanggal : Kamis, 13 Maret 2014

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS 

materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual.

Pada siklus II tidak terdapat siswa yang tidak hadir. Guru membuka 

pembelajaran dengan menghubungkan materi yang akan diajarkan dengan materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, terlihat 

siswa antusias dalam menanggapi apersepsi. Guru memutarkan video tentang 

permasalahan pencemaran lingkungan. Terdapat kendala teknis dalam pemutaran 

video. Siswa memperhatikan video dengan seksama kemudian dilanjutkan dengan 

guru memberikan penjelasan materi. Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan 

hal yang belum jelas. Pada saat akan berkumpul dengan kelompok belajarnya suasana 

kelas menjadi agak gaduh. Guru berkeliling kelas untuk memberikan memberikan 

bimbingan kepada setiap kelompok belajar. 

Guru memberikan dorongan kepada siswa agar aktif memberikan pendapat 

dalam berdiskusi dengan teman kelompoknya. Perwakilan siswa yang ditunjuk 

nomornya mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siswa bermain peran 

tentang tindakan pencegahan pencemaran lingkungan. Guru membimbing siswa 

menyimpulkan pembelajaran. Siswa mengerjakan soal evaluasi dalam waktu 20 
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menit. Masih terdapat siswa yang melebihi alokasi waktu dalam mengerjakan 

evaluasi. 

.

Semarang, 13 Maret 2014

         Budi Winoto

         NIM. 1401410396
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CATATAN LAPANGAN

Penerapan Model Terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads 

Together dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang 

Siklus III

Nama SD : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas : IV (Empat)

Subyek : Guru, Murid, Proses Pembelajaran

Hari/tanggal : Selasa, 25 Maret 2014

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS 

materi mengenal permasalahan sosial di daerahnya dengan penerapan model terpadu 

Problem Based Learning dan Numbered Heads Together dengan media audio visual.

Terdapat 2 siswa tidak hadir pada pembelajaran siklus III. Sebelum memulai 

pembelajaran siswa berdoa terlebih dahulu. Guru menyampaikan apersepsi dengan 

bertanya jawab dengan siswa. Siswa terlihat antusias dalam menanggapi apersepsi. 

Guru memutarkan video tentang permasalahan kemiskinan di Indonesia. Siswa 

memperhatikan video dengan seksama. Pemberian tekanan pada saat menjelaskan 

materi membuat siswa lebih memahami materi. Siswa membentuk kelompok belajar 

dengan anggota 5 orang. Guru berkeliling kelas untuk membimbing diskusi dan 

memberikan dorongan agar siswa aktif berpendapat dalam kelompok. 

Guru menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. Siswa bermain peran tentang cara mengatasi kemiskinan dengan baik. Siswa 

menyimpulkan pembelajaran dengan bimbingan guru. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dalam waktu 20 menit. Seluruh siswa mengerjakan evaluasi tepat waktu. 

Pembelajaran pada siklus III berjalan sesuai alokasi waktu yang telah direncanakan. 

Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

.
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Semarang, 25 Maret 2014

         Budi Winoto

         NIM. 1401410396



HASIL WAWANCARA 

TERPADU PROBLEM BASED LEARNING

TOGETHER DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN IPS 

Nama SD : SDN 

Guru kolaborator : Nurdini, S.Pd.

Tanggal : 25 Maret

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan 

pedoman wawancara yang telah disusun, diperoleh keterangan bahwa kolaborator 

berpendapat bahwa penerapan model terpadu 

Numbered Heads Together

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dari siklus I

diterapkan pada pembelajaran IPS. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Aktivitas siswa mengalami 

peningkatan, sebelumnya karena pembelajaran dilakukan secara konvensional

menjadi kurang aktif dan siswa merasa bosan. Pemanfaatan media audio visual 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang dijelaskan guru. Siswa sangat 

antusias dan ingin selalu terlibat dalam pembelajaran dengan aktif berpendapat baik 

dalam kegiatan diskusi maupun memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang 

disampaikan guru. Hasil belajar yang diperoleh siswa mengalami peningkatan 

disetiap siklusnya tidak hanya hasil belajar pada ranah kognitif saja namun dalam 

ranah afektif dan psikomotor juga meng

LAMPIRAN 30

HASIL WAWANCARA KOLABORATOR DALAM PENERAPAN MODEL 

PROBLEM BASED LEARNING DAN NUMBERED HEADS 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN IPS 

: SDN Sekaran 02 Semarang

: Nurdini, S.Pd.

25 Maret 2014

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan 

yang telah disusun, diperoleh keterangan bahwa kolaborator 

berpendapat bahwa penerapan model terpadu Problem Based Learning

Numbered Heads Together dengan media audio visual yang dilaksanakan            di 

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dari siklus I sampai siklus III cocok untuk 

diterapkan pada pembelajaran IPS. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Aktivitas siswa mengalami 

peningkatan, sebelumnya karena pembelajaran dilakukan secara konvensional

menjadi kurang aktif dan siswa merasa bosan. Pemanfaatan media audio visual 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang dijelaskan guru. Siswa sangat 

antusias dan ingin selalu terlibat dalam pembelajaran dengan aktif berpendapat baik 

diskusi maupun memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang 

disampaikan guru. Hasil belajar yang diperoleh siswa mengalami peningkatan 

disetiap siklusnya tidak hanya hasil belajar pada ranah kognitif saja namun dalam 

ranah afektif dan psikomotor juga mengalami peningkatan. 

Semarang, 25 Maret 2014

Pewawancara

     Tedi Hartono

  NIM. 1401410028
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KOLABORATOR DALAM PENERAPAN MODEL 

NUMBERED HEADS 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan 

yang telah disusun, diperoleh keterangan bahwa kolaborator 

Problem Based Learning dan 

dengan media audio visual yang dilaksanakan            di 

sampai siklus III cocok untuk 

diterapkan pada pembelajaran IPS. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Aktivitas siswa mengalami 

peningkatan, sebelumnya karena pembelajaran dilakukan secara konvensional siswa 

menjadi kurang aktif dan siswa merasa bosan. Pemanfaatan media audio visual 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang dijelaskan guru. Siswa sangat 

antusias dan ingin selalu terlibat dalam pembelajaran dengan aktif berpendapat baik 

diskusi maupun memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang 

disampaikan guru. Hasil belajar yang diperoleh siswa mengalami peningkatan 

disetiap siklusnya tidak hanya hasil belajar pada ranah kognitif saja namun dalam 

g, 25 Maret 2014

Pewawancara

Tedi Hartono

NIM. 1401410028
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Lampiran 31
LEMBAR INSTRUMEN DOKUMENTASI 

Siklus I

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together 

dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas/Semester : IV/II

Hari/Tanggal : 11 Maret 2014

Pukul : 09.00-10.45 WIB.

No.
Jenis Benda 
Dokumen

Tersedia
Keterangan

Ya Tidak
1. Video √ Pengambilan video dilakukan oleh 

teman sejawat pada saat 
pembelajaran berlangsung

2. Foto √ Pengambilan foto dilakukan oleh 
teman sejawat pada saat 
pembelajaran berlangsung 

3. Evaluasi hasil 
belajar

√ Evaluasi hasil belajar dilakukan 
pada akhir pembelajaran untuk 
mengukur pemahaman siswa pada 
ranah kognitif

4. Catatan lapangan √ Catatan lapangan digunakan untuk 
menulis hal-hal khusus yang terjadi 
pada saat pembelajaran

5. Lembar observasi 
keterampilan guru

√ Dilakukan oleh kolaborator untuk 
mengamati keterampilan guru

6. Lembar observasi 
aktivitas siswa

√ Dilakukan oleh peneliti/teman 
sejawat untuk mengamati aktivitas 
siswa dalam pembelajaran

7. Skala sikap             
( penilaian afektif)

√ Digunakan untuk mengetahui 
respon siswa terhadap tindakan 
pencegahan permasalahan sosial

8. Lembar 
pengamatan 
psikomotor

√ Digunakan untuk menilai kegiatan 
bermain peran dan keterampilan 
berpendapat siswa 
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Lampiran 32
LEMBAR INSTRUMEN DOKUMENTASI 

Siklus II

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together 

dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas/Semester : IV/II

Hari/Tanggal : 13 Maret 2014

Pukul : 11.00-12.45 WIB

No.
Jenis Benda 
Dokumen

Tersedia
Keterangan

Ya Tidak
1. Video √ Pengambilan video dilakukan oleh 

teman sejawat pada saat 
pembelajaran berlangsung

2. Foto √ Pengambilan foto dilakukan oleh 
teman sejawat pada saat 
pembelajaran berlangsung 

3. Evaluasi hasil 
belajar

√ Evaluasi hasil belajar dilakukan 
pada akhir pembelajaran untuk 
mengukur pemahaman siswa pada 
ranah kognitif

4. Catatan lapangan √ Catatan lapangan digunakan untuk 
menulis hal-hal khusus yang terjadi 
pada saat pembelajaran

5. Lembar observasi 
keterampilan guru

√ Dilakukan oleh kolaborator untuk 
mengamati keterampilan guru

6. Lembar observasi 
aktivitas siswa

√ Dilakukan oleh peneliti/teman 
sejawat untuk mengamati aktivitas 
siswa dalam pembelajaran

7. Skala sikap             
( penilaian afektif)

√ Digunakan untuk mengetahui 
respon siswa terhadap tindakan 
pencegahan permasalahan sosial

8. Lembar 
pengamatan 
psikomotor

√ Digunakan untuk menilai kegiatan 
bermain peran dan keterampilan 
berpendapat siswa 
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Lampiran 33
LEMBAR INSTRUMEN DOKUMENTASI 

Siklus III

Penerapan model terpadu Problem Based Learning dan Numbered Heads Together 

dengan media audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa 

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang

Kelas/Semester : IV/II

Hari/Tanggal : 25 Maret 2014

Pukul : 07.00-08.45 WIB.

No.
Jenis Benda 
Dokumen

Tersedia
Keterangan

Ya Tidak
1. Video √ Pengambilan video dilakukan oleh 

teman sejawat pada saat 
pembelajaran berlangsung

2. Foto √ Pengambilan foto dilakukan oleh 
teman sejawat pada saat 
pembelajaran berlangsung 

3. Evaluasi hasil 
belajar

√ Evaluasi hasil belajar dilakukan 
pada akhir pembelajaran untuk 
mengukur pemahaman siswa pada 
ranah kognitif

4. Catatan lapangan √ Catatan lapangan digunakan untuk 
menulis hal-hal khusus yang terjadi 
pada saat pembelajaran

5. Lembar observasi 
keterampilan guru

√ Dilakukan oleh kolaborator untuk 
mengamati keterampilan guru

6. Lembar observasi 
aktivitas siswa

√ Dilakukan oleh peneliti/teman 
sejawat untuk mengamati aktivitas 
siswa dalam pembelajaran

7. Skala sikap             
( penilaian afektif)

√ Digunakan untuk mengetahui 
respon siswa terhadap tindakan 
pencegahan permasalahan sosial

8. Lembar 
pengamatan 
psikomotor

√ Digunakan untuk menilai kegiatan 
bermain peran dan keterampilan 
berpendapat siswa 
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DOKUMENTASI – DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1 SDN Sekaran 02 jl. Taman Siswa Sekaran Gunungpati

Foto 2 Papan nama SDN Sekaran 02  

LAMPIRAN 34
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Foto 3 guru membuka pelajaran

Foto 4 Siswa memperhatikan video 
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Foto 5 Siswa menanggapi pertanyaan

Foto 6 Guru membimbing diskusi
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Foto 7 Guru membimbing presentasi

Foto 8 Siswa bermain peran tindakan pencegahan banjir
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Foto 9 Siswa berdiskusi kelompok

Foto 10 Guru membimbing diskusi kelompok
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Foto 11 Guru membimbing presentasi 

Foto 12 Guru memberikan reward
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Foto 13 Siswa menanyakan hal yang belum dipahami

Foto 14 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok
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Foto 15 Guru melakukan penilaian bermain peran

Foto 16 Siswa mengerjakan evaluasi



Lampiran 35

SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN

Lampiran 36

SURAT KETERANGAN KKM SDN SEKARAN 02 SEMARANG
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KKM SDN SEKARAN 02 SEMARANG



Lampiran 37
SURAT KETERANGAN PENELITIANSURAT KETERANGAN PENELITIAN
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