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ABSTRAK 
 

Airin, Viarika Nur. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui The 

Power of Two berbantuan Powerpoint pada Siswa Kelas VA SDN Bojong 

Salaman 02 Semarang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Sumilah, M.Pd. dan Pembimbing II 

Masitah, S.Pd., M.Pd. 412 halaman. 

 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang mempelajari, 

menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat. Masalah dalam 

penelitian ini adalah terjadinya pembelajaran IPS yang belum optimal di kelas VA 

SDN Bojong Salaman 02 Semarang dikarenakan kurangnya variasi pemanfaatan 

media dan metode pembelajaran dari guru sehingga berakibat pada rendahnya hasil 

belajar siswa. Berdasarkan hasil studi dokumentasi arsip nilai semester satu 

(2013/2014), hanya 10 dari 28 siswa yang mencapai KKM (sebanyak 35,71 % siswa 

mengalami ketuntasan). Oleh karena itu perlu adanya perbaikan kualitas pembelajaran 

IPS yaitu melalui penerapan the power of two berbantuan powerpoint. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang?”. Tujuan 

penelitian ini adalah melalui the power of two berbantuan powerpoint dapat 

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

pembelajaran IPS  kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas melalui The Power of Two 

berbantuan Powerpoint. Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing siklus 

terdiri dari satu pertemuan. Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 

VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik tes (evaluasi) dan teknik non tes (observasi, wawancara, angket, dokumentasi, 

dan catatan lapangan). Teknik analisis data berupa kualitatif dan kuantitatif.   

Hasil penelitian ini adalah keterampilan guru pada siklus I mendapatkan skor 

25 dengan kriteria baik, siklus II mendapatkan skor 29 dengan kriteria baik, dan siklus 

III mendapatkan skor 37 dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I 

mendapatkan skor 23,71 dengan kriteria cukup, siklus II mendapatkan skor 28,78 

dengan kriteria baik, dan siklus III mendapatkan skor 33,03 dengan kriteria sangat 

baik. Hasil belajar siswa siklus I mendapatkan nilai rata-rata 75 dengan ketuntasan 

klasikal 67,85%, siklus II sebesar 78,75 dengan ketuntasan klasikal 78,57%, dan siklus 

III mendapatkan rata-rata sebesar 90,12 dengan ketuntasan klasikal 96,15%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui the power of two berbantuan 

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

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dalam pembelajaran IPS. Adapun 

saran yang diberikan adalah guru harus lebih inovatif dalam menggunakan metode dan 

media dalam pembelajaran. Perlu adanya peningkatan kualitas dari siswa, guru, dan 

sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

Kata kunci : Kualitas Pembelajaran IPS, The Power of Two, Powerpoint. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia menduduki posisi yang sangat penting. Hal ini 

tercermin dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bab 2 pasal 3 

(2007) yaitu, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

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. Untuk 

mempertanggungjawabkan  fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu 

sistem pendidikan nasional sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia, 2003) 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa 

pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan 

siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru 

yang memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan potensi 

dan kreativitas siswa. Selanjutnya, proses pembelajaran perlu direncanakan, 
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dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. 

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik 

siswa, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses 

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi dan 

memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan 

menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, 

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

serta psikologis siswa. (BSNP, 2007: 5-6) 

Salah satu mata pelajaran yang dalam pembelajarannya harus fleksibel, 

bervariasi dan memenuhi standar adalah IPS yang berkaitan dengan kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 

2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

menerangkan  bahwa 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, 

siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, 

dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai (BSNP, 2006: 575). 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi 4 aspek, yaitu sebagai berikut: (1) 

manusia, tempat, dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) 
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sistem sosial dan budaya; (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan (BSNP, 2006: 

575). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut Sardjiyo (2008: 1.26) adalah 

bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial 

di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu 

perpaduan. Sejalan dengan hal tersebut, Hidayati (2008: 1.9) menjelaskan bahwa 

agar  materi  pelajaran  IPS  lebih  menarik  dan  lebih mudah dicerna oleh siswa 

sekolah  dasar dan menengah, m aka  bahan-bahannya diambil   dari   kehidupan   

nyata   di   lingkungan   masyarakat. 

Tujuan dari mata pelajaran IPS adalah sebagai berikut: (1) mengenal 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat; (2) memiliki 

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

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) 

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global (BSNP, 2006: 

575).  

Tujuan-tujuan pembelajaran IPS tersebut seharusnya dapat tercapai setelah 

siswa mempelajari IPS. Namun kenyataan di lapangan, situasi pembelajaran yang 

kurang optimal terjadi dalam pembelajaran IPS kelas VA SDN Bojong Salaman 

02 Semarang. Berdasarkan refleksi peneliti dengan kolaborator yang dilakukan 

pada saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kelas VA SDN Bojong Salaman 

02 Semarang ditemukan permasalahan yang menunjukkan kegiatan pembelajaran 
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masih belum optimal. Keterampilan guru masih kurang optimal karena dalam 

proses pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah dan belum 

menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Guru juga kurang memanfaatkan 

media pembelajaran yang ada di sekolah. Hal tersebut berdampak pada aktivitas 

siswa, dalam pembelajaran IPS siswa cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran, 

siswa kurang mau menjawab pertanyaan secara sukarela tapi harus ditunjuk 

terlebih dahulu oleh guru. Siswa tidak berkeinginan untuk berpikir sendiri dan 

masih bergantung pada guru. Siswa belum mempunyai rasa percaya diri untuk 

mengeluarkan pendapat di kelas. Saat disuruh belajar kelompok komunikasi siswa 

dengan siswa lain kurang sehingga siswa kurang dilatih untuk bertukar pikiran 

masalah dengan kelompok apalagi dengan teman sebangku. Siswa kurang 

berminat mengikuti pembelajaran IPS. Dengan kurangnya keterampilan guru dan 

aktivitas siswa menyebabkan siswa kurang memahami materi yang diajarkan 

sehingga hasil belajar siswa berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM).  

Hasil temuan Departemen Pendidikan Nasional (2007: 6) dalam naskah 

akademik kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran IPS, juga menunjukkan 

bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS. 

Guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan pada metode yang 

mengaktifkan guru, bukan pada aktivitas siswa. Pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru kurang variatif, lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang 

memanfaatkan media pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran, bahkan cenderung pasif. Siswa hanya diam saja, 
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mendengarkan, mencatat, dan mudah bosan dalam pembelajaran, sehigga 

pembelajaran IPS tidak optimal. 

Hal tersebut diperkuat dengan data dari hasil belajar siswa kelas VA SDN 

Bojong Salaman 02 Semarang belum sepenuhnya mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 62. Ditunjukkan dengan data dari 

28 siswa, sebanyak 18 siswa belum mencapai KKM atau sebanyak 64,28% siswa 

mengalami ketidaktuntasan sedangkan 10 siswa yang mencapai KKM atau 

sebanyak 35,71% siswa mengalami ketuntasan. Data hasil belajar ditunjukkan 

dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 73 dengan nilai rata-rata kelas yaitu 

58,89 (dibawah KKM). Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan 

pembelajaran tersebut, perlu sekali untuk memperbaiki pembelajaran yaitu dengan 

melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS di kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang. 

Untuk memperbaiki hal tersebut, peneliti bersama kolaborator menetapkan 

alternatif tindakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran IPS agar dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa serta 

mendorong keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan salah satu strategi pembelajaran aktif yaitu strategi pembelajaran 

the power of two berbantuan powerpoint. 

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Menurut Sanjaya (dalam Hamruni, 2012: 2), dalam konteks 

pembelajaran, strategi berarti pola umum aktivitas guru-siswa dalam perwujudan 
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kegiatan belajar-mengajar. Sifat umum pola tersebut berarti bahwa macam dan 

urutan perbuatan yang dimaksud tampak dipergunakan guru-siswa di dalam 

bermacam-macam peristiwa belajar. 

Salah satu strategi pembelajaran yang ada yaitu strategi the power of two. 

Strategi pembelajaran aktif the power of two menurut Zaini (2008: 52)  digunakan 

untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti penting serta 

manfaat sinergi dua orang. Strategi ini mempunyai prinsip bahwa berpikir berdua 

jauh lebih baik daripada berpikir sendiri. Suprijono (2013:100) juga berpendapat 

bahwa seperti metode kooperatif lainnya, praktik pembelajaran dengan the power 

of two diawali dengan mengajukan pertanyaan. Diharapkan pertanyaan yang 

dikembangkan adalah pertanyaan yang mempunyai pemikikran kritis. Tujuan dari 

strategi the power of two adalah untuk menunjukkan bahwa belajar berpasangan 

lebih baik hasilnya dibandingkan belajar sendiri-sendiri. 

Menurut Albaab (2012: 1) strategi pembelajaran the power of two 

mempunyai beberapa keunggulan antara lain: (1) siswa tidak perlu 

menggantungkan guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan 

berfikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari 

siswa lain; (2) mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide tau gagasan 

dengan kata-kata secara verbal dan dengan membandingkan ide-ide atau gagasan-

gagasan orang lain; (3) membantu anak agar dapat bekerja sama dengan orang 

lain, dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala 

kekurangannya; (4) membantu siswa untuk lebih bertaggung jawab dalam 

melaksanakan tugasnya; (5) meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan 
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untuk berfikir; dan (6) meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan 

sosial. 

Untuk mengoptimalkan strategi  the power of two akan ditunjang dengan 

media powerpoint. Peneliti memilih media powerpoint untuk menunjang 

pembelajaran dengan strategi  the power of two dikarenakan media powerpoint 

merupakan jenis media pembelajaran yang bertujuan agar siswa tertarik untuk 

terus memusatkan perhatiannya pada pelajaran yang disampaikan, karena pada 

dasarnya materi yang disampaikan akan dibuat semenarik mungkin dengan 

diselipkan gambar, animasi, dan suara sehingga siswa tidak merasa bosan. 

Menurut Indriana (2011: 150) media powerpoint adalah media yang 

menggunakan teknologi komputer yang biasanya menggunakan software 

microsoft powerpoint yang terdiri dari beberapa slide. Slide-slide tersebut 

mengandung teks, grafis, film dan objek-objek lain yang disusun secara bebas. 

Dalam hal ini akan ditampilkan materi pelajaran yang akan diajarkan kepada 

siswa sehingga siswa tertarik pada pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Media powerpoint memiliki beberapa kelebihan. menurut Daryanto (2013: 

164) yaitu: (1) lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi 

tentang bahan ajar yang tersaji; (2) pesan informasi secara visual mudah dipahami 

peserta didik; (3) tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar 

yang sedang disajikan; (4) dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai 

secara berulang-ulang; (5) dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. 

(CD/ Disket/ Flashdisk), sehingga praktis untuk di bawa ke mana-mana; (6) 
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penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi, baik 

animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 

Beberapa hasil penelitian menggunakan strategi the power of two yang 

memperkuat peneliti melakukan penelitian tidakan kelas ini antara lain dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Muharam Wahkofan (2011) pada kelas V SDN 

Kesatrian Malang dengan judul “Penerapan the power of two strategy untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Sukoharjo II 

Kecamatan Klojen Kota Malang”. Hasil penelitian tersebut terbukti bahwa the 

power of two dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dilihat dari 

meningkatnya hasil belajar siswa dari pra tindakan. Rata-rata sebesar 56,00, naik 

pada siklus I menjadi 83,51, dan meningkat lagi siklus II sebesar 92,15. 

Peningkatan antara pra tindakan dan tindakan siklus I sebanyak 27,51, antara rata-

rata siklus I dan siklus II sebanyak 8,64%.  

Penelitian lain yang menunjukkan peningkatan hasil belajar dari penerapan 

the power of two juga dilakukan oleh Septin Dwi Elianasari (2011) dengan judul 

“Penerapan model pembelajaran the power of two untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IVA SDN 1 Moyoketen Kabupaten 

Tulungagung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan the power of 

two dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IVA SDN 1 

Moyoketen, antara lain: (1) keberhasilan guru dalam penerapan model The Power 

of Two pada siklus I diperoleh 86,50% dan pada siklus II keberhasilan guru dalam 

penerapan model The Power Of Two meningkat menjadi 92,85%, (2) rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 71,12 dan pada siklus II rata-rata 
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aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 77,91; (3) rata-rata hasil belajar siswa 

pada pra tindakan diperoleh 64,6 dengan ketuntasan klasikal sebesar 53,3%" Pada 

siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 69,52 dengan 

ketuntasan klasikal 71,15%" Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar 

siswa meningkat menjadi 84,16 dan ketuntasan klasikal menjadi 100%". 

Penggunaan bantuan powerpoint juga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mahrani (2013) 

dengan judul “Peningkatan hasil belajar matematika menggunakan pembelajaran 

berbantuan powerpoint kelas VI SDN 27 Pontianak Utara”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran ditunjukkan dengan 

kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran meningkat, pada siklus I 

sebesar 3,61 pada siklus II menjadi 4,00. Kemampuan dan keterampilan guru 

dalam mengajarkan luas lingkaran dengan menggunakan media pembelajaran 

berbantuan Microsoft Office Powerpoint skor pada siklus I 3,77 pada siklus II 

menjadi 4,00 meningkat sebesar 0,23. Hasil belajar siswa meningkat dari 55% 

nilai rata-rata 55, menjadi 80% nilai rata-rata 76,25 nilai rata-rata meningkat 

21,25 dan persentase meningkat sebesar 25%. 

Pembelajaran dengan the power of two mencakup kemampuan individu 

dan kemampuan bekerjasama antara dua orang sehingga pembelajaran akan 

menjadi bermakna. Dengan strategi the power of two berbantuan powerpoint ini, 

diharapkan siswa mampu memahami materi IPS dengan baik sehingga pada 

akhirnya kualitas pembelajaran IPS meningkat mulai dari aktivitas siswa, 
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keterampilan guru sampai hasil belajar siswa meningkat dan tujuan pembelajaran 

IPS tercapai.  

Sesuai uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

IPS Melalui The Power of Two berbantuan Powerpoint pada Siswa Kelas VA 

SDN Bojong Salaman 02 Semarang”. 

 

1.2. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Setelah mengkaji latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, 

maka rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah: Bagaimana cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Bojong 

Salaman 02 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Apakah melalui the power of two berbantuan powerpoint dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS kelas VA SDN Bojong Salaman 

02 Semarang? 

b. Apakah melalui the power of two berbantuan powerpoint dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas VA SDN Bojong Salaman 02 

Semarang? 

c. Apakah melalui the power of two berbantuan powerpoint dapat meningkatkan 

hasil belajar  siswa dalam pembelajaran IPS kelas VA SDN Bojong Salaman 

02 Semarang? 
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1.2.2. Pemecahan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka alternatif tindakan yang 

akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas 

VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang adalah dengan menerapkan the power of 

two berbantuan powerpoint. 

Suprijono (2013:100) menjelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan the power of two adalah sebagai berikut: 

a. Guru mengajukan pertanyaan yang membutuhkan pemikiran kritis 

b. Mintalah kepada peserta didik secara perorangan untuk menjawab pertanyaan 

yang diterimanya 

c. Setelah semua menyelesaikan jawabannya, mintalah kepada peserta didik 

mencari pasangan 

d. Individu-individu yang berpasangan diwajibkan saling menjelaskan jawaban 

masing-masing, kemudian menyusun jawaban baru yang disepakati bersama 

e. Setelah masing-masing pasangan menulis jawaban mereka, mintalah mereka 

membandingkan jawaban tersebut dengan pasangan lain, demikian seterusnya 

f. Di akhir pembelajaran, buatlah rumusan-rumusan rangkuman sebagai 

jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. 

Adapun langkah-langkah the power of two menurut Suprijono (2013: 100) 

dimodifiikasi dengam berbantuan powerpoint adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Guru menyiapkan laptop, speaker dan LCD 
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3. Guru menjelaskan materi berupa tayangan powerpoint yang ditayangkan 

dalam proses pembelajaran 

4. Guru mengajukan pertanyaan melalui tayangan powerpoint kemudian siswa 

memikirkan dan menjawab secara individu 

5. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya kemudian guru memberikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

6. Setiap pasangan mendiskusikan hasil jawaban individunya untuk menyusun 

jawaban baru dan menulisnya 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain dalam 

kelas 

8. Guru membuat rumusan-rumusan rangkuman jawaban 

9. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini pasti ada tujuan yang ingin 

dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tuliskan maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN 

Bojong Salaman 02 Semarang. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui the power 

of two berbantuan powerpoint pada siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 

Semarang. 

b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of 

two berbantuan powerpoint pada siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 

Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power 

of two berbatuan powerpoint pada siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 

Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil pelakasanaan penelitaian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan ini diharapkan 

peneliti dan pembaca dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan strategi 

the power of two berbantuan powerpoint untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS di SD serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. Selain itu dapat dijadikan kajian tentang hasil penelitian 

pembelajaran IPS.  
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Guru 

Melalui penerapan the power of two berbantuan powerpoint ini, guru 

terdorong untuk megadakan inovasi pembelajaran sehingga guru mampu untuk 

memilih metode dan media yang cocok dengan materi dan tujuan yang akan 

diajarkan. Dengan metode yang lebih bervariasi dapat tercipta suasana 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa.  

1.4.2.2. Bagi Siswa 

Dengan penerapan the power of two berbantuan powerpoint akan 

mendorong minat dan kreativitas siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS di 

kelas. Selain itu dapat meningkatkan aktivitas siswa sehingga siswa dapat 

memahami materi dengan baik serta berdampak pada hasil belajar siswa yang 

meningkat. 

1.4.2.3. Bagi sekolah  

Penerapan the power of two berbantuan powerpoint dapat memberikan 

sumbangan bagi sekolah untuk menjadi lebih inovatif dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas khususnya untuk peningkatkan kualitas pembelajaran di 

SD. Serta dapat menumbuhkan kerjasama antar guru untuk memberikan 

kontribusi yang lebih baik dalam pembelajaran yang variatif sehingga dapat 

meningkatkan mutu sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Belajar  

2.1.1.1. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (dalam Hamdani, 2011: 20) menyebutkan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Belajar memegang peranan penting di dalam perubahan tingkah laku 

yang berkaitan dengan perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Pernyataan tersebut juga dijelaskan  

Baharuddin dan Wahyuni (2012: 11-12),  bahwa belajar  merupakan  proses  

manusia  untuk  mencapai berbagai  macam  kompetensi,  keterampilan,  dan  

sikap  yang  dapat membawa  perubahan  bagi  si  pelaku,  baik  perubahan  

pengetahuan, sikap,  maupun  keterampilan.  Setiap  individu  mengalami  

perubahan setelah  belajar.  Pernyataan  ini  sesuai  dengan  penjelasan  Sardiman 

(2012: 23)  bahwa  seseorang  akan  menunjukkan  tingkah  laku  yang berbeda 

setelah mengalami proses belajar. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap berkat 

latihan dan pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah ciri khas manusia dan yang 



16 
 

 
 

membedakan manusia dengan binatang. Belajar yang dilakukan manusia 

merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, kapan saja dan 

dimana saja, baik di sekolah di kelas, bahkan di jalanan dalam waktu yang tidak 

ditentukan sebelumnya. Belajar yang dilakukan manusia senantiasa dilandasi 

itikad dan maksud tertentu (Hamalik, 2011: 154).  

Sejalan dengan hal tersebut, Morgan (dalam Suprijono, 2013: 3) 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang bersifat permanen 

sebagai hasil pengalaman. Suprijono (2013: 3) juga menyatakan bahwa belajar 

dalam idealisme berarti kegiatan psiko-fisik-fisio menuju perkembangan pribadi 

seutuhnya. Perolehan pengetahuan maupun upaya penambahan pengetahuan 

hanyalah satu bagian kecil dari kegiatan menuju kepribadian seutuhnya.  

Sesuai dengan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses yang dialami manusia sepanjang hayatnya 

berdasarkan pengalaman hidupnya yang berupa perubahan tingkah laku menuju 

ke arah yang lebih baik. Belajar dapat dilakukan dimana saja dan dalam berbagai 

lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Proses 

belajar dapat berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh fakkor dan prinsip dari 

belajar. 

 

2.1.1.2. Jenis-Jenis Belajar 

Jenis-jenis belajar menurut Daryanto (2013: 4-7) adalah sebagai berikut: 
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a. Belajar Bagian (part learning, tractionad learning) 

Umumnya belajar dilakukan oleh seseorang bila ia dihadapkan pada 

materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif. Dalam hal ini, individu 

memecah seluruh materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang satu sama lain 

berdiri sendiri, sebagai lawan dari cara belajar bagian adalah cara belajar 

keseluruhan atau belajar global. 

b. Belajar dengan Wawasan (learning by insight) 

Konsep ini diperkenalkan oleh W. Kohler, menurutnya suatu konsep 

wawasan (insight) ini merupakan pokok utama dalam pembicaraan psikologi 

belajar dan proses berfikir. Meskipun W. Kohler sendiri dalam menerangkan 

wawasan berorientasi pada data yang bersifat tingkah laku (perkembangan 

yang lembut dalam penyelesaian suatu persoalan dan kemudian secara tiba-

tiba terjadi reorganisasi tingkah laku) namun tidak urung wawasan ini 

merupakan konsep yang secara prinsipil ditentang oleh penganut aliran neo-

behaviorisme. 

c. Belajar Diskriminatif (discriminatif learning) 

Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih 

beberapa sifat situasi/stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai 

pedoman dalam bertingkah laku. Dengan pengertian ini maka dalam 

eksperimen, subjek diminta untuk merespon secara berbeda-beda terhadap 

stimulus yang berlainan. 
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d. Belajar Global Keseluruhan (global whole learning) 

Disini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai 

pelajar menguasainya. 

e. Belajar Insidental (insidental learning) 

Belajar yang terjadi tanpa kehendak individu untuk belajar. Belajar 

insidental terjadi bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan pada 

individu mengenai materi belajar yang akan diujikan kelak. 

f. Belajar Instrumental (instrumental learning) 

Pada belajar instrumental, reaksi-reaksi seorang siswa yang 

diperlihakan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa 

tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. Oleh karena 

itu, cepat atau lambatnya seorang belajar dapat diatur dengan jalan 

memberikan  penguat (reinforcement) atas dasar tingkat-tingkat kebutuhan. 

Dalam hal ini maka salah satu bentuk belajar instrumental yang khusus 

adalah pembentukan tingkah laku. 

g. Belajar Intensional (intentional learning) 

Belajar dalam arah tujuan merupakan lawan dari belajar insidental. 

h. Belajar Laten (latent learning) 

Dalam belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat 

tidak terjadi secara segera. 

i. Belajar Mental (mental learning) 

Kemungkinan perubahan tingkah laku yang terjadi disini tidak nyata 

terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan 
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yang dipelajari. Ada yang mengartikan belajar mental sebagai belajar dengan 

cara melakukan observasi dari tingkah laku orang lain, membayangkan 

gerakan-gerakan orang lain dan lain-lain. 

j. Belajar Produktif (productive learning) 

Belajar produktif adalah mengatur kemungkinan untuk melakukan 

transfer tingkah laku dari satu situasi ke situasi lain. Belajar disebut produktif 

bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam 

satu situasi ke situasi lain. 

k. Belajar verbal (verbal learning) 

Belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal dengan melalui 

latihan dan ingatan. Sifat eksperimen ini meluas dari belajar asosiatif 

mengenai hubungan dua kata yang tidak bermakna sampai pada belajar 

dengan wawasan mengenai penyelesaian persoalan yang kompleks yang 

harus diungkapkan secara verbal. 

Sesuai dengan penjelasan tersebut, jenis belajar yang diterapkan pada 

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang adalah belajar produktif. 

Belajar disebut produktif bila individu mampu menstranfer prinsip menyelesaikan 

suatu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain. Dalam hal ini siswa diajarkan 

untuk dapat mengerjakan permasalahan secara individu kemudian menstransfer 

jawabannya dalam diskusi yang dilakukan oleh pasangan teman sebangkunya 

sesuai dengan pembelajaran menggunakan the power of two. 
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2.1.1.3. Prinsip-Prinsip Belajar 

Dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar menurut 

Soekamto dan Winataputra (dalam Baharuddin dan Wahyuni, 2012: 16), seorang 

guru perlu memerhatikan beberapa prinsip belajar berikut: 

a. Apa pun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. 

Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif. 

b. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

c. Siswa akan dapat belajat dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada 

setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. 

d. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan 

membuat proses belajar lebih berarti. 

e. Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab 

dan kepercayaan penuh atas belajarnya. 

Daryanto (2013: 24) juga menyebutkan prinsip-prinsip belajar adalah 

sebagai berikut: 

a. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif meningkatkan 

minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruktusional. 

b. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian 

yang sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. 

c. Belajar harus menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai 

tujuan instruktusional. 

d. Belajar itu proses kontinyu maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 
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e. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery. 

f. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruktusional yang harus dicapainya. 

g. Belajar merupakan sarana yang cukup sehingga siswa dapat belajar dengan 

tenang. 

h. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

i. Belajar adalah proses hubungan antara pengertian yang satu dengan 

pengertian yang lain, sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan, 

stimulus yang diberikan respon yang diharapkan. 

j. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian dan 

keterampilan atau sikap itu mendalam pada siswa.  

 

2.1.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Daryanto (2013: 36-50) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa ada dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  

a. Faktor Intern 

Faktor intern mencakup faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor 

kelelahan. Penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah: 

(1) Faktor Jasmaniah  

Mencakup faktor kesehatan dan cacat tubuh. Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu 

ia akan cepat lelah, kurang semangat, mudah pusing, ataupun ada 

gangguan kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. Selain itu 

keadaan cacat tubuh seperti buta, tuli, patah tangan, patah kaki dan lain-
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lain juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya akan 

terganggu. Jika hal tersebut terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga 

pendidikan khusus untuk mengurangi pengaruh kecacatannya. 

(2) Faktor Psikologis 

Ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif kematangan dan kelelahan. Dalam pembelajaran guru 

harus memperhatikan faktor ini agar pembelajaran siswa berjalan sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. 

(3) Faktor Kelelahan  

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani dapat 

dilihat dari lemah lunlainya tubuh sehingga tidak bersemangat dalam 

belajar. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 

kelasuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk belajar 

hilang. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fakor yang akan 

berpengaruh pada belajar, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat.  

(1) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 
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rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Peranan dan dukungan 

orang tua sangat berpengaruh terhadap belajar siswa agar siswa giat 

dalam belajar dan termotivasi untuk belajar. 

(2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin siswa, disiplin sekolah, pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Semua 

faktor tersebut harus diperhatikan benar oleh pihak sekolah terutama guru 

sebagai pengajar siswa untuk mau belajar. 

(3) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang mempengaruhi 

belajar siswa. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat yang melakukan beberapa kegiatan seperti teman bergaul dan 

bentuk kehidupan masyarakat yang semuanya akan mempengaruhi 

belajar anak karena anak setiap hari akan berinteraksi di dalam 

masyarakat. Jadi, perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar 

dapat memberi pengaruh positif terhadap siswa sehingga dapat belajar 

dengan sebaik-baiknya.  

Dengan demikian, agar proses belajar berjalan dengan baik, dalam 

penyusunan dan pelaksanaan program belajar guru harus memperhatikan prinsip 

dan faktor belajar sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai. 
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2.1.2. Pembelajaran 

2.1.2.1. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011: 23) aliran behavioristik 

pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan 

pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar mengenal dan memahami suatu yang sedang dipelajari. Sedangkan 

menurut Sugandi (dalam Hamdani, 2011: 23) adapun humanistik mendeskripsikan 

pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai minat dan kemampuannya. 

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik (guru) dan peserta 

didik (siswa) (Asyhar, 2012: 7).  

Winataputra (2008: 1.19) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan 

intensitas dan kualitas belajar pada diri siswa. Maka kegiatan belajar berkaitan 

erat dengan jenis hakikat, jenis belajar dan hasil belajar. 

Sesuai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

usaha pembentukan tingkah laku menuju ke arah yang lebih baik, dilakukan 

antara guru dengan siswa dengan berbagai sumber belajar untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa. 
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2.1.2.2. Prinsip Pembelajaran 

Bruce Weil (dalam Hamruni, 2012: 45-47) mengemukakan tiga prinsip 

penting dalam proses pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Proses pembelajaran adalah usaha kreasi lingkungan yang dapat membentuk 

atau mengubah struktur kognitif siswa. 

b. Berhubungan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. 

c. Dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. 

Prinsip-prinsip tersebut semakin optimal bila diterapkan dengan 

memperhatikan komponen-komponen pembelajaran. 

 

2.1.2.3. Komponen-komponen Pembelajaran 

Dalam suatu pembelajaran, menurut Hamruni (2012: 11) akan melibatkan 

berbagai komponen pembelajaran, komponen-komponen tersebut adalah guru, 

siswa, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber 

belajar, evaluasi dan situasi atau lingkungan. Adapun penjelasan dari komponen-

komponen pembelajaran tersebut yaitu: 

a. Guru 

Guru adalah pendidik dan pengajar, sehingga dalam hal ini guru 

merupakan faktor terpenting. Di tangan gurulah sebenarnya letak 

keberhasilan pembelajaran. Komponen guru tidak dapat dimanipulasi atau 

direkayasa oleh komponen lain, tapi guru mampu memanipulasi atau 

merekayasa komponen lain menjadi bervariasi. Tujuan rekayasa 
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pembelajaran oleh guru adalah untuk membentuk lingkungan siswa supaya 

sesuai dengan lingkungan yang diharapkan dari proses belajar siswa, yang 

pada akhirnya siswa memperoleh suatu hasil belajar sesuai dengan yang 

diharapkan. 

b. Siswa 

Siswa merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk 

mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata guna mencapai tujuan 

belajar. Komponen peserta ini dapat dimodifikasi oleh guru. 

c. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan 

strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Dalam strategi 

pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen yang pertama kali 

harus dipilih guru, karena tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Bahan Pelajaran 

Bahan pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis 

sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan tuntutan masyarakat. 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam 

menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. 
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f. Metode 

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau 

tidaknya pembelajaran yang berlangsung.  

g. Alat 

Alat yang dipergunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran alat memiliki fungsi sebagai pelengkap. Alat dapat dibedakan 

menjasi dua, yaitu alat bantu verbal dan nonverbal. Alat verbal dapat berupa 

suruhan, perintah, larangan dan lain-lain. Sedangkan non verbal dapat berupa 

globe, peta, papan tulis, slide dan lain-lain. 

h. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bias diperoleh. 

i. Evaluasi 

Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah 

tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. 

j. Situasi dan Lingkungan 

Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam menentukan lingkungan 

strategi pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan 

fisik, dan hubungan antar insani, misalnya dengan siswa, dan siswa dengan 

orang lain. 
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Proses pembelajaran yang melibatkan komponen-komponen pembelajaran 

akan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. 

 

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

2.1.3.1. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194), kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. 

Sedangkan menurut Robbins, efektivitas  merupakan suatu konsep yang lebih luas 

mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Efektivitas 

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

dari sikap orangnya. Di samping itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana 

tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang. 

Uno (2012: 153) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran merupakan 

tolok ukur dalam proses pembelajaran. Apabila dalam proses pembelajaran 

berlangsung baik, maka kualitas pembelajaran pembelajaran tersebut dapat 

dikatakan baik pula. Kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan bagaimana 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta 

menghasilkan luaran yang baik pula.  

Kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas 

keterkaitan sistematik dan sinergis guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, 

media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil 

belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004: 7). 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah 

suatu tingkat keberhasilan dalam pembelajaran yang melibatkan komponen-

komponen yang terkait dalam pembelajaran sehingga terlaksana proses 

pembelajaran yang  baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik atau 

tidaknya kualitas pembelajaran dapat dilihat dari kriteria indikator kualitas 

pembelajaran. 

 

2.1.3.2. Indikator Kualitas Pembelajaran 

Departemen Pendidikan Nasional (2004: 8-10) merumuskan indikator 

kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran oleh 

pendidik (dosen/guru),  perilaku dan dampak belajar siswa, iklim belajar, materi, 

media, dan sistem pembelajaran yang berkualitas. Masing-masing indikator 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perilaku pembelajaran pendidik (guru) 

Indikator kualitasnya dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut:  

1. Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar.  

2. Menguasai disiliplin ilmu dan materi yang diajarkan sesuai kebutuhan 

siswa. 

3. Memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan 

siswa. 

4. Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik yang berorientasi 

pada kebutuhan siswa.  

5. Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan secara mandiri. 
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b. Perilaku dan dampak belajar siswa 

Indikator kualitasnya dapat dilihat dari kompetensinya sebagai berikut: 

1. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar. 

2. Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya. 

3. Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya. 

4. Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya 

secara bermakna.  

5. Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap dan bekerja 

produktif. 

6. Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah/satuan pendidikan sesuai dengan bidang studinya. 

c. Iklim pembelajaran 

Kualitas dari iklim pemebelajaran mencakup: 

1. Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna 

bagi pembentukan profesionalitas kependidikan. 

2. Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas 

guru. 

d. Materi pembelajaran 

Materi yang disampaikan dalam pembelajaran yang berkualitas tampak 

dari: 
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1. Kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa. 

2. Ada keseimbangan antara keluasaan dan kedalaman materi dengan waktu 

yang tersedia. 

3. Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 

4. Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar 

semaksimal mungkin. 

5. Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

6. Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko-

pedagogis dan praktis. 

Materi IPS yang dikaji dalam penelitian ini adalah materi kelas V SD 

dengan Kompetensi Dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 

dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan materi peristiwa 

Rengasdengklok, peristiwa perumusan teks proklamasi, dan peristiwa detik-

detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

e. Media  

Kualitas media pembelajaran dapat dilihat dari: 

1. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna 

2. Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan siswa, siswa 

dengan guru, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan 

3. Media pemmbelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa 
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4. Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajardari 

siswa yang pasif menjadi aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui 

berbagai sumber belajar yang ada 

f. Sistem pembelajaran  

Sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah mampu menunjukkan 

kualitasnya apabila:  

1. Sekolah dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya.  

2. Memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan 

rencana operasional sekolah, agar semua upaya dapat dilaksanakan 

secara sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan dalam tubuh 

sekolah.  

3. Ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah 

yang mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua siswa 

melalui berbagai aktivitas pengembangan.  

4. Dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem pendidikan di 

sekolah, pengendalian dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu 

mekanismenya.  

Sesuai indikator-indikator kualitas pembelajaran tersebut dan sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti, maka dalam penelitian 

ini difokuskan pada 3 indikator, yaitu ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa. Tetapi sebelum membahas ketiga indikator tersebut, terlebih dahulu 

kita harus mengetahui strategi peningkatan kualitas pembelajaran. 
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2.1.3.3. Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka perlu dilakukan 

berbagai upaya atau strategi dalam peningkatkan kualitas pembelajaran. 

Departemen Pendidikan Nasional (2004: 10)  menyebutkan berbagai strategi 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu:  

a. Di tingkat kelembagaan LPTK, yaitu:  

1. Perlu dikembangkan berbagai fasilitas kelembagaan dalam membangun 

sikap, semangat, dan budaya perubahan. 

2. Peningkatan kemampuan pembelajaran para guru dapat dilakukan 

melalui berbagai kegiatan professional. 

3. Peningkatan kemampuan pembimbingan profesional mahasiswa calon 

guru bagi para guru pamong dari sekolah latihan melalui berbagai 

kegiatan professional. 

4. Peningkatan Kualitas pelaksanaan PPL di sekolah latihan. 

b. Dari pihak individu dosen/guru, yaitu: 

1. Melakukan perbaikan pembelajaran secara terus menerus. 

2. Menerapkan berbagai model pembelajaran yang relevan. 

3. Guru perlu dirangsang untuk membangun sikap positif terhadap belajar. 

4. Komunitas dosen pendidik guru yang penuh dengan diskursus akademis 

dan profesional dengan nuansa kesejawatan yang berorientasi pada 

peningkatan kinerja yang unggul. 

Setelah mengetahui strategi strategi peningkatan kualitas pembelajaran 

tersebut, berikut ini dijelaskan 3 indikator kulitas pembelajaran dalam penelitian 

ini, yaitu: (1) keterampilan guru; (2) aktivitas aiswa; dan (3) hasil belajar. 

 

2.1.3.4. Keterampilan Guru 

Menurut Sardiman (2012: 125) dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa 

pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya 

pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru 

tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang melakukan transfer of knowledge, 

tetapi juga sebagai “pendidik” yang melakukan transfer of values dan sekaligus 
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sebagai “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam 

belajar. 

Sejalan dengan hal tersebut, kedudukan guru mempunyai arti penting 

dalam pendidikan. Arti penting itu bertolak dari tugas dan tanggung jawab guru 

yang cukup berat untuk mencerdaskan anak didik. Kerangka berpikir yang 

demikian menghendaki seorang guru untuk melengkapi dirinya dengan berbagai 

keterampilan yang diharapkan dapat membantu dalam menjalankan tugasnya 

dalam interaksi edukatif. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang 

mutlak harus guru punyai dalam hal ini. Dengan pemilikan keterampilan dasar 

mengajar ini diharapkan guru dapat mengoptimalkan peranannya di kelas 

(Djamarah, 2010: 99). 

Delapan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru  

adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan Bertanya 

Pada umumnya, dalam pembelajaran guru selalu menggunakan tanya 

jawab. Menurut Marno dan Idris (2010: 115) keterampilan bertanya 

merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau 

balikan dari orang lain, dalam hal ini adalah siswa. 

Menurut Anitah (2008: 7.7-715) ketrampilan bertanya dikelompokkan 

menjadi dua kelompok besar, yaitu keterampilan bertanya dasar dan 

keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar terdiri atas 

beberapa komponen, yaitu: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas dan 
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singkat; (2) pemberian acuan;  (3) pemusatan;  (4) pemindahan giliran; (5) 

penyebaran; (6) pemberian waktu berpikir; dan (7) pemberian tuntutan.  

Sedangkan komponen-komponen bertanya lanjut terdiri dari: (1) 

pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan; (2) pengaturan 

urutan pertanyaan;  (3) penggunaan pertanyaan melacak; dan (4) peningkatan 

terjadinya interaksi. 

b. Keterampilan Memberi Penguatan 

Hasibuan dan Moedjiono (2012: 58) menyebutkan bahwa memberikan 

penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespons secara positif 

suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut 

timbul kembali.  

Pemberian penguatan pada siswa bertujuan untuk meningkatkan 

perhatian dan motivasi siswa. Komponen-komponen dalam keterampilan 

pemberian penguatan dapat berupa pujian dan dorongan yang diucapkan oleh 

guru untuk respon atau tingkah laku siswa (penguatan verbal), penguatan 

gerak tubuh dan mimik muka (gestural), peguatan kegiatan siswa, penguatan 

mendekati, penguatan sentuhan, dan penguatan berupa tanda (Djamarah, 

2010: 120). 

c. Keterampilan Menggunakan Variasi 

Keterampilan mengadakan variasi sangat perlu dikuasai guru agar 

pembelajaran menjadi lebih menarik. Menurut Aqib (2013: 86) menjelaskan 

bahwa variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu perubahan dalam proses 
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kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, serta 

mengurangi kejenuhan dan kebosanan. 

Aqib (2013: 87) menyebutkan bahwa variasi dalam kegiatan 

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian atau komponen, 

yaitu:  

1. variasi dalam gaya mengajar. 

2. variasi dalam penggunaan media pembelajaran. 

3. variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. 

d. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan merupakan dasar keterampilan mengajar 

yang harus dikuasai oleh guru. Menjelaskan pada dasarnya adalah 

menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran yang disampaikan 

secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa untuk 

memahami pelajaran (Supriyadi, 2012: 141). 

Menurut Marno dan Idris (2010: 99-100) prinsip penggunaan 

keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran dapat dilakukan:  

1. pada awal, di tengah, atau pada akhir pembelajaran. 

2. penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. 

3. penjelasan dapat diberikan apabila ada pertanyaan atau diperlukan oleh 

guru untuk menjelaskan, yang berarti tidak semua topik atau bahan 

pembelajaran dijelaskan oleh guru. 
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4. penjelasan harus sesuai dengan latar belakang kemampuan siswa, 

terutama dalam hal penggunaan bahasa. 

e. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran  

Keterampilan membuka pelajaran adalah perbuatan guru untuk 

mempersiapkan mental dan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal 

yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud 

untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari 

siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran (Sanjaya, 2011: 42-43). Tujuan dari keterampilan ini yaitu 

mendorong anak didik agar siap menghadapi tugas yang akan diterima dan 

memotivasi anak didik serta anak didik dapat mengetahui tingkat 

keberhasilannya dalam pelajaran. 

Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi meningkatkan 

perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai usaha, 

membuat kaitan atau hubungan antara materi-materi yang akan dipelajari 

dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Sedangkan 

komponen menutup pelajaran meliputi review atau meninjau kembali 

penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat 

ringkasan, dan mengevaluasi (Djamarah, 2010: 139). 
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f. Keterampilan Mengelola Kelas 

Uzer Usman (dalam Rusman, 2012: 90) menjelaskan bahwa 

pengelolaan kelas adalah keterampilan guru  untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa 

yang memindahkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang 

tepat waktu dalam menyelesaikan tugas atau penetapan norma kelompok 

yang produktif. 

Tim-FKIP menyebutkan keterampilan mengelola kelas terdiri atas 

komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaann dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, yang dapat dilakukan dengan cara 

menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian secara visual dan verbal, 

memusatkan perhatian kelompok, member petunjuk-petunjuk yang jelas, 

menegur secara bijaksana serta memberiksn penguatan bila perlu. 

2. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar 

yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respons guru terhadap 

respons negative siswa yang berkelanjutan. 

g. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang 

dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Menurut Rusman (2012: 89) diskusi 

kelompok adalah suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa 



39 
 

 
 

dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau 

informasi, pengambilan kesimpulan dan pemecahan masalah. 

Anitah (2008: 8.21-8.26) menyebutkan bahwa agar guru dapat 

membimbing diskusi kelompok secara efektif, ada 6 komponen keterampilan 

yang perlu dikuasai guru. Keenam komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memusatkan perhatian siswa pada topik dan tujuan diskusi. 

2. Memperjelas masalah dan uraian pendapat untuk menghindarkan 

kesalahpahaman dalam diskusi. 

3. Menganalisis pandangan siswa jika ada perbedaan pendapat dalam 

diskusi, yang menuntut guru harus mampu manganalisis dengan cara 

memperjelas hal-hal yang disepakati. 

4. Meningkatkan urunan siswa, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang menantang, memberikan contoh yang tepat dan memberikan waktu 

untuk berpikir siswa. 

5. Memberikan kesempatan berpartisipasi siswa. 

6. Menutup diskusi yaitu membuat rangkuman diskusi. 

h. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 77) mengajar kelompok 

kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks 

pembelajaran yang hanya melayani 3-8 orang siswa untuk kelompok kecil, 

dan seorang untuk perorangan. Pada dasarnya bentuk pengajaran ini dapat 

dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih 

kecil. 
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Komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran 

perseorangan ini adalah: 

1. keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

2. keterampilan mengorganisasi. 

3. keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 

4. keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

(Rusman, 2012: 91)  

Dengan demikian, guru harus mempunyai delapan keterampilan mengajar, 

yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan.  

Dalam penelitian ini keterampilan guru dapat diukur dengan lembar 

pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint. Peneliti menetapkan indikator dengan memodifikasi 

delapan keterampilan guru dengan sintak pembelajaran the power of two 

berbantuan powerpoint. Adapun indikator keterampilan guru dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Membuka pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran (ketrampilan 

membuka pembelajaran, ketrampilan bertanya). 

b. Menyampaikan materi dengan tayangan powerpoint (ketrampilan 

menggunakan variasi, dan menjelaskan). 
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c. Menyampaikan pertanyaan individu sesuai dengan materi dalam powerpoint 

kemudian membagikan LKS  (the power of two) (ketrampilan bertanya). 

d. Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan individu (the power of two) 

(ketrampilan membimbing dan mengajar kelompok kecil dan perorangan dan 

ketrampilan mengelola kelas). 

e. Membentuk kelompok siswa dalam diskusi pasangan kemudian membagikan 

LKS (the power of two) (keterampilan membimbing diskusi kelompok dan 

ketrampilan mengelola kelas). 

f. Membimbing pasangan diskusi membuat jawaban baru (the power of two) 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok dan ketrampilan mengelola 

kelas). 

g. Membimbing siswa dalam membandingkan hasil diskusi pasangan  dengan 

presentasi di depan kelas (the power of two) (keterampilan mengelola kelas). 

h. Memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada siswa (keterampilan 

memberikan penguatan). 

i. Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power of two 

(keterampilan mengelola kelas). 

j. Memberikan kesimpulan dan menutup pembelajaran. (ketrampilan menutup 

pembelajaran). 
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2.1.3.5. Aktivitas Siswa 

Menurut Sardiman (2012: 96) tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. 

Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di 

dalam interaksi belajar-mengajar. 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik/jasmani maupun 

mental/rohani. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu terkait. 

Sehubungan dengan ini, Piaget menerangkan bahwa seorang anak itu berpikir 

sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena 

itu, agar anak berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk berbuat 

sendiri. Berpikir pada taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada 

taraf perbuatan (Sardiman, 2012: 100). 

Karena aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya, maka Paul B. 

Diedrich (dalam Hamalik, 2011: 172) membagi kegiatan belajar dalam 8 

kelompok, yaitu: (1) kegiatan-kegiatan awal; (2) kegiatan-kegiatan lisan; (3) 

kegiatan-kegiatan mendengarkan; (4) kegiatan-kegiatan menulis; (5) kegiatan-

kegiatan menggambar; (6) kegiatan-kegiatan metrik; (7) kegiatan-kegiatan mental; 

dan (8) kegiatan-kegiatan emosional. 

Sama halnya dalam Hamalik, Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 

101) membuat suatu daftar berisi 177 macam kegiatan  siswa yang antara lain 

dapat digolongkan sebagai berikut: 

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

membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, mengamati 

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

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

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

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, radio. 

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

karangan, laporan, angket, menyalin. 

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

grafik, peta, diagram.  

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

melakukan percobaan, membuat konstruksi, membuat model, mereparasi, 

bermain, berkebun, berternak. 

g. Mental activities (aktivitas mental), sebagai contoh misalnya menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan.  

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

membedakan, merasa bosan, gembira, semangat, bergairah, berani, tenang, 

gugup.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa sangat 

diperlukan dalam pembelajaran, aktivitas siswa dapat bersifat mental dan fisik 

yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga hpada akhirnya 

hasil belajar siswa meningkat. 
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Berikut ini adalah indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui 

the power of two berbantuan powerpoint: 

a. Mempersiapkan diri dalam megikuti proses pembelajaran (emotional 

activities). 

b. Memperhatikan materi yang diberikan guru melalui tayangan powerpoint 

(emotional, visual activities). 

c. Memperhatikan petanyaan yang diberikan guru untuk dikerjakan secara 

individu (the power of two) (listening, visual aktivities). 

d. Menjawab pertanyaan yang diberikan guru kemudian mengerjakan LKS 

secara individu (the power of two) (mental, visual, oral, dan writing 

activities). 

e. Melakukan diskusi dengan teman sebangku (the power of two) (oral, 

listening, visual, writing, emotional, mental activities). 

f. membuat jawaban baru dengan kelompok teman sebangku (the power of two) 

(oral, listening, visual, writing, emotional, mental activities). 

g. Membacakan dan membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas (the 

power of two)  (oral, visual, dan mental activities). 

h. Memperhatikan presentasi kelompok lain (oral, listening, emotional 

activities). 

i. Menyimpulkan materi pembelajaran (writing, mental activities). 

j. Mengerjakan soal evaluasi (visual, writing activities). 
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2.1.3.6. Hasil Belajar 

Menurut Lapono (2008: 4.123) menyatakan bahwa hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran yang mendidik berupa perubahan tingkah laku yang 

disadari, kontinu, fungsional, positif, tetap, bertujuan dan komprehensif. Sejalan 

dengan hal tersebut, menurut Anitah (2008: 2.19) hasil belajar harus menunjukkan 

suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang 

sifatnya menetap, fungsional, positif, dan disadari. 

Suprijono (2013:5) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan pola-pola 

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

keterampilan. Merujuk pada pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2013: 5), hasil 

belajar dikategorikan menjadi beberapa, yaitu berupa: 

a. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

b. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

d. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 
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Sementara itu, hasil belajar menurut Bloom (dalam Sanjaya, 2008: 125) 

diklasifikasikan ke dalam tiga domain, meliputi:  (1) domain kognitif; (2) domain 

afektif; dan (3) domain psikomotorik. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap 

domain tersebut:  

a. Domain Kognitif 

Domain kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, 

atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan 

memecahkan masalah. Domain kognitif mencakup: (1) pengetahuan; (2) 

pemahaman; (3) penerapan; (4) analisis: (5) sintesis; dan (6) evaluasi. 

Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang psikologi serta tuntutan pendidikan, David R. 

Kratwohl (dalam Sanjaya, 2008:128), salah seorag anggota tim Bloom 

mengajukan revisi Taksonomi ini. Tingkatan dalam domain kognitif hasil 

revisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Revisi Taksonomi Bloom 

 

Penjelasan dari gambar revisi taksonomi Bloom tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Mengingat 

Memahami 

Menerapkan 

Menganalisis 

Mengevaluasi 

Mencipta 
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1. Mengingat 

Kemampuan menyebutkan kembali informasi/pengetahuan yang 

tersimpan dalam ingatan. 

2. Pemahaman 

Kemampuan pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan 

tetapi berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, 

menafsirkan atau kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep. 

3. Penerapan 

Kemampuan mengaplikasikan suatu bahan pelajaran yang sudah 

dipelajari seperti teori, rumus-rumus, dalil, ide dan lain sebagainya ke 

dalam situasi baru yang konkret. 

4. Analisis 

Kemampuan menguraikan atau memecah suatu bahan pelajaran ke dalam 

bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar bagian bahan 

pelajaran.  

5. Mengevaluasi/menilai 

Kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norm, criteria atau 

patokan tertentu.  

6. Mencipta 

Kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang 

utuh atau koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. 
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b. Domain Afektif  

Domain afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, 

misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat,,minat, motivasi, dan sikap. 

Lima kategori domain ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana 

hingga yang paling kompleks. 

1. Penerimaan 

Kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang 

lain. 

2. Merespons 

Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu 

termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu 

kejadian. 

3. Menghargai 

Kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana 

yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian/obyek, dan nilai 

tersebut diekspresikan dalam perilaku. 

4. Mengorganisasi 

Kemampuan membentuk system nilai dan budaya organisasi dengan 

mengharmonisasikan perbedaan nilai. 

5. Karakterisasi 

Kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan 

memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal dan sosial. 
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c. Domain Psikomotorik 

Domain psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, 

keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Ketrampilan ini dapat diasah jika 

sering melakukannya. Perkembangan tersebut dpat diukur sudut kecepatan, 

ketepatan, jarak, cara/teknik pelaksanaan. Ada tujuh kategori dalam ranah 

psikomotorik mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. 

Kategori jeis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah sebagai berikut: (1) 

persepsi; (2) kesiapan; (3) reaksi yang diarahkan; (4) reaksi natural 

(mekanisme); (5) reaksi yang kompleks; (6) adaptasi; dan (7) kreativitas. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku siswa setelah melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran 

baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka, simbol, huruf maupun kalimat.  

Untuk melihat keberhasilan hasil belajar siswa dalam penerapan the power 

of two berbantuan powerpoint, peneliti menetapkan suatu indikator keberhasilan. 

Adapun Indikator hasil belajar siswa adalah sebagai berikut:  

a. Domain Kognitif 

1. Menyebutkan tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok 

(C1). 

2. Menjelaskan peristiwa Rengasdengklok (C2). 

3. Mengklasifikan tokoh-tokoh peristiwa Rengasdengklok ke dalam 

golongan tua dan muda (C3). 
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4. Menganalisis peran masing-masing tokoh dalam peristiwa 

Rengasdengklok (C4). 

5. Menyebutkan tokoh dalam peristiwa perumusan teks proklmasi (C1). 

6. Menjelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan (C2). 

7. Mengklasifikasikan tokoh-tokoh peristiwa perumusan teks proklamasi ke 

dalam golongan tua dan golongan muda (C3). 

8. Menganalisis peran masing-masing tokoh dalam peristiwa perumusan 

teks proklamasi (C4). 

9. Menyebutkan tokoh yang berperan dalam peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia (C1). 

10. Menjelaskan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia 

(C2). 

11. Mnyusun rangkaian peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia (C3). 

12. Menganalisis peran masing-masing tokoh dalam peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia (C4). 

b. Domain Afektif 

1. Menekankan kedisiplinan dalam kegiatan pembelajaran (A4). 

2. Membangun kerjasama dalam pembuatan jawaban baru dengan 

kelompok teman sebangku (A5). 

3. Bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas dari guru (A4). 

4. Kejujuran dalam mengerjakan tugas yang diberikan (A2). 

 



51 
 

 
 

c. Domain Psikomotorik 

1. Penilaian produk terhadap hasil diskusi yang dibuat oleh kelompok (P2). 

 

Indikator keberhasilan belajar siswa tersebut akan dikembangkan oleh 

peneliti menjadi instrumen penelitian dalam pembelajaran IPS melalui strategi the 

power of two berbantuan powerpoint. 

 

2.1.4. Hakikat Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

2.1.4.1. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 

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

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

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

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat 

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

warga dunia yang cinta damai (BSNP, 2006: 575). 

Dalam Kajian Kebijakan Kurikulum (2007: 14) disebutkan bahwa IPS 

adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, 

adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan 

keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan 

Ekonomi.  

Menurut Sapriya (2009: 15) IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran 

integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi dan ekonomi serta mata pelajaran 

ilmu sosial lainnya. IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang 
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berdiri sendiri sebagai integrasi dari sebuah konsep disiplin ilmu sosial, 

humanoria, sains bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Materi IPS 

untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin ilmu karena yang lebih 

dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologis serta karakteristik 

kemampuan berfikir siswa yang bersifat holistik. 

Sesuai dengan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang merupakan integrasi dari 

berbagai ilmu-ilmu sosial yaitu Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan 

Ekonomi yang membahas tentang manusia, lingkungannya dan kehidupan 

sosialnya. 

 

2.1.4.2. Tujuan Pembelajaran IPS 

Menurut Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 mata pelajaran IPS 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:  

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

lingkungannya. 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

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

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

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

2006: 575). 
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Sejalan dengan tujuan tersebut, tujuan pendidikan IPS menurut 

Sumaatmadja  (2007: 1.10) adalah membina anak didik menjadi warga negara 

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

berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan Negara. Sedangkan menurut 

Hamalik  (dalam Hidayati, 2008: 1.24) merumuskan tujuan pendidikan IPS 

berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu: (1) pengetahuan dan 

pemahaman; (2) sikap hidup belajar; (3) nilai-nilai sosial dan sikap; (4) 

keterampilan. 

Kesimpulan dari uraian tujuan tersebut bahwa tujuan pembelajaran IPS 

adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir, sadar akan nilai-

nilai sosial dan mampu bekerjasama di dalam masyarakat sosial sehingga tanggap 

tehadap permasalahan sosial yang terjadi. 

   

2.1.4.3. Ruang Lingkup Pembelajaran IPS 

Dalam  kurikulum  yang  memuat  standar  isi,  ruang  lingkup mata 

pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Manusia, tempat, dan lingkungan. 

b. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 

c. Sistem sosial dan budaya. 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan (BSNP, 2006: 575) 

Sesuai dengan uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa ruang lingkup   

IPS   adalah   kehidupan   manusia   dengan lingkungannya di masyarakat   yang 

mencakup sistem sosial dan  proses interaksi sosialnya. 
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2.1.4.4. Pembelajaran IPS di SD 

Menurut Hidayati (2008: 1.11) pengajaran IPS (social studies), sangat 

penting bagi jenjang pendidikan dasar karena siswa yang datang ke sekolah 

berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat 

perkembangannya, siswa SD belum mampu memahami keluasan dan kedalaman 

masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada 

masalah-masalah tersebut. Melalui pengajaran IPS siswa dapat memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan 

tantangan-tantangannya. Selanjutnya diharapkan mereka kelak mampu bertindak 

secara rasional dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. 

Rasionalisasi mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar adalah agar 

siswa dapat: 

a. Mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah 

dimilki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. 

b. Lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan 

bertanggung jawab. 

c. Mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar 

manusia (Hidayati, 2008: 1.12). 

IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu, 

terutama di jenjang sekolah dasar. Karakteristik pendidikan IPS SD dapat dilihat 

dari materi dan strategi penyampaiannya. Karakteristik tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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a. Materi Ilmu Pengetahuan Sosial 

Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di 

masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran IPS yang melupakan masyarakat 

sebagai sumber dan obyeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak 

berpijak pada kenyataan. Adapun lima sumber materi Ilmu Pengetahuan 

Sosial adalah sebagai berikut: 

1. Segala sesuatu atau apa saja ada dan terjadi disekitar anak sejak dari 

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

dan dunia dengan berbagai permasalahannya. 

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

produksi, komunikasi, transportasi. 

3. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat 

sampai yang terjauh. 

4. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah 

yang dmulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tokoh-

tokoh dan kejadian-kejadian yang luar biasa. 

5. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, 

pakaian, permainan dan keluarga. 

Adapun   materi   IPS   kelas   tinggi   khususnya   kelas   V sesuai dengan 

Standar Isi Mata Pelajaran IPS tingkat SD/MI meliputi:  
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SEMESTER I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menghargai berbagai 

peninggalan dan 

tokoh sejarah yang 

berskala nasional  

pada masa Hindu-

Budha dan Islam, 

keragaman 

kenampakan alam 

dan suku bangsa, 

serta kegiatan 

ekonomi di 

Indonesia  

 

 

1.1 Mengenal makna peninggalan-

peninggalan sejarah yang berskala 

nasional dari masa Hindu-Budha dan 

Islam di Indonesia 

1.2 Menceriterakan tokoh-tokoh sejarah pada 

masa Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia 

1.3 Mengenal  keragaman kenampakan alam 

dan buatan serta pembagian wilayah 

waktu di Indonesia dengan menggunakan 

peta/atlas/globe dan media lainnya 

1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia 

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia 

 

SEMESTER II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankaan 

kemerdekaan 

Indonesia  

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa  penjajahan  Belanda 

dan Jepang 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan   

(BSNP, 2006: 580) 

 

Materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah materi semester II 

dengan Standar Kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapka dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dengan Kompetensi Dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh 
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dalam memproklamasikan kemerdekaan. Materi yang dikaji yaitu pada siklus 

I tentang peristiwa Rengasdengklok, siklus II tentang peristiwa perumusan 

teks proklamasi, dan pada siklus III tentang peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

b. Strategi Penyampaian  

Pengajaran IPS, sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, 

yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, 

masyarakat/tetangga, kota, region, negara dan dunia (Hidayati, 2008: 1-26). 

Dengan demikian, bahwa pembelajaran IPS di sekolah dasar 

mengajarkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepekaan serta tanggap 

terhadap berbagai masalah sosial di lingkungan sekitarnya. Diajarkan sesuai 

dengan materi IPS dan membutuhkan strategi dalam pembelajarannya. 

 

2.1.5. Strategi Pembelajaran 

2.1.5.1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di sekolah 

dasar dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini, dapat dilakukan melalui 

suatu penelitian tindakan kelas. 

Menurut Wena (2011: 2) pengertian strategi pembelajaran dapat dikaji dari 

dua kata pembentuknya, yaitu strategi dan pembelajaran. Kata strategi berarti cara 

dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Degeng 

(dalam Wena, 2012: 2) menyebutkan bahwa pembelajaran berarti upaya 
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membelajarkan siswa. Dengan demikian, strategi pembelajaran berarti cara dan 

seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan 

siswa.  

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Menurut Sanjaya (dalam Hamruni, 2012: 2), dalam konteks belajar-

mengajar, strategi berarti pola umum aktivitas guru-siswa dalam perwujudan 

kegiatan belajar-mengajar. Sifat umum pola tersebut berarti bahwa macam dan 

urutan perbuatan yang dimaksud tampak dipergunakan guru-siswa di dalam 

bermacam-macam peristiwa belajar. 

Uno (2012: 3) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara 

yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan 

karakteristik siswa yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. 

Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli pembelajaran yang 

disebutkan Uno (2012: 1) adalah sebagai berikut: 

a. Kozna (1989), strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan 

yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada 

siswa menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 
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b. Gerlach dan Ely (1980), strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang 

dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan 

pembelajaran tertentu. 

c. Dick dan Carey (1990), strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen 

materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang/atau 

digunakan oleh guru dalam rangka membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. 

Dengan demikian, dari uraian pengertian-pengertian strategi pembelajaran 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara yang 

digunakan oleh guru untuk memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa dan dilakukan untuk  menyampaikan materi pembelajaran 

dengan maksud agar siswa dapat belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber 

belajar yang ada dan pada akhirnya pembelajaran yang diharapkan dapat tecapai. 

 

2.1.5.2. Strategi Pembelajaran Aktif 

Rusini (2012: 1) menjelaskan bahwa pembelajaran aktif merupakan suatu 

pembelajaran yang menekankan kepada siswa untuk dapat berperan aktif selama 

proses pembelajaran, pembelajaran akan lebih aktif dan efektif apabila ditunjang 

dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang mendukung, tata letak yang nyaman dan 

gaya belajar yang bervariasi. 

Pembelajaran aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, menarik dan 

mencerdaskan dalam belajar. Dalam pembelajaran ini, siswa melakukan sebagian 

besar aktivitas belajar, siswa menggunakan dan mengasah pikiran mereka untuk 
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mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah dan menerapkan 

apa yang dipelajari. 

Berikut ini akan dipaparkan pengertian pembelajaran aktif menurut 

beberapa orang ahli diantaranya adalah: 

a. Hisyam Zaini, pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak 

siswa untuk belajar secara aktif, karena disaat siswa mulai untuk 

berkonsentrasi memasuki pembelajaran aktif maka mereka telah mulai untuk 

dapat mendominasi aktivitas pembelajaran yang disampaikan oleh guru, 

sehingga materi dapat mudah untuk dihayati dan dipraktekkan oleh siswa. 
b. Moh.Uzer Usman, strategi pembelajaran merupakan suatu strategi belajar 

mengajar yang lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional.  
c. Oemar Hamalik, pembelajaran aktif adalah suatu cara belajar yang dilakukan 

dengan melakukan pendekatan belajar inkuiri yaitu cara belajar mengajar 

yang dimaksudkan untuk dapat mengembangkan keterampilan yang dimilki 

siswa dalam memecahkan masalah dengan menggunakan pola berpikir secara 

kritis. Dengan cara ini berinovasi mengembangkan keterampilan yang 

dimiliki (dalam Rusini, 2012: 1). 
 

Dengan demikian, strategi pembelajaran aktif menekankan/menitik 

beratkan pada keaktifan siswa. Terdapat beberapa variasi strategi pembelajaran 

yang bias diterapkan dalam suatu pembelajaran yang mempunyai karakteristik 

masing-masing. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif the power of two dalam pembelajaran IPS pada siswa kela VA 

SDN Bojong Salaman 02 Semarang. 

 

2.1.6. Strategi Pembelajaran The Power of Two 

2.1.6.1. Pengertian Strategi The Power of Two 

Zaini (2008: 52) mengatakan bahwa aktivitas pembelajaran the power of 

two digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti 
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penting serta manfaat sinergi dua orang. Strategi ini mempunyai prinsip bahwa 

berpikir berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri. 

Sama dengan Zaini, strategi the power of two menurut Hamruni (2012:160) 

bertujuan untuk menunjukkan bahwa belajar secara berpasangan akan lebih baik 

hasilnya dibanding belajar secara sendiri-sendiri. 

Sedangkan Suprijono (2013: 100) dalam bukunya “Cooperative Learning” 

mengatakan seperti metode kooperatif lainnya, praktik pembelajaran dengan the 

power of two diawali dengan mengajukan pertanyaan. Diharapkan pertanyaan 

yang dikembangkan adalah pertanyaan yang mempunyai pemikikran kritis. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi the power of two 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kerjasama 

antar dua siswa. Menggali ide-ide ataupun gagasan yang dimiliki siswa agar 

diungkapkan salam kelompoknya. Walaupun bekerja dalam kelompok, disini 

siswa juga memiliki tanggung jawab individu terhadap tugasnya masing-masing 

Dalam penelitian ini, materi akan disajikan terlebih dahulu melalui tayangan 

powerpoint sebagai bekal pengetahuan siswa sebelum menerapkan strategi the 

power of two. 

 

2.1.6.2. Langkah-langkah The Power of Two 

Menurut Zaini (2008: 52) langkah-langkah strategi pembelajaran the 

power of two adalah sebagai berikut: 

a. Ajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut perenungan dan pemikiran. 

b. Siswa diminta untuk menjawab-jawab tersebut secara individual. 
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c. Setelah semua siswa menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, mintalah 

mereka untuk berpasangan dan saling bertukar jawaban satu sama lain dan 

membahasnya. 

d. Mintalah pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap 

pertanyaan, sekaligus memperbaiki jawaban individual mereka. 

e. Ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban baru, bandingkan 

jawaban setiap pasangan di dalam kelas. 

Sedangkan menurut Suprijono (2013: 100), langkah the power of two 

adalah: 

a. Guru mengajukan pertanyaan yang membutuhkan pemikiran kritis. 

b. Mintalah kepada siswa secara perorangan untuk menjawab pertanyaan yang 

diterimanya. 

c. Setelah semua menyelesaikan jawabannya, mintalah kepada siswa mencari 

pasangan. 

d. Individu-individu yang berpasangan diwajibkan saling menjelaskan jawaban 

masing-masing, kemudian menyusun jawaban baru yang disepakati bersama. 

e. Setelah masing-masing pasangan menulis jawaban mereka, mintalah mereka 

membandingkan jawaban tersebut dengan pasangan lain, demikian 

seterusnya. 

f. Di akhir pembelajaran, buatlah rumusan-rumusan rangkuman sebagai 

jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. 
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2.1.6.3. Keunggulan dan Kelemahan The Power of Two 

Keunggulan the power of two adalah: 

a. Siswa tidak terlalu menggantungkan guru, akan tetapi dapat menambah 

kepercayaan kemampuan berfikir sendiri, menemukan informasi dari 

berbagai sumber dan belajar dari siswa lain. 

b. Mengembangkan kemampuan mengungkapkan idea tau gagasan dengan kata-

kata secara verbal dan dengan membandingkan ide-ide atau gagasan-gagasan 

orang lain. 

c. Membantu anak agar dapat bekerja sama dengan orang lain dan menyadari 

segala keterbatasannya serta menerima segala kekurangannya. 

d. Membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanankan 

tugasnya. 

e. Meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berfikir. 

f. Meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 

Selain mempunyai keunggulan, stategi the power of two juga memiliki 

kelemahan, antara lain: 

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan banyak tenaga, pemikiran dan waktu. 

b. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan fasilitas 

alat dan biaya. 

c. Saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan 

siswa yang lain menjadi pasif (Albaab, 2012: 1) 
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Setelah mengetahui kekurangan dari strategi the power of two tersebut, 

peneliti memiliki solusi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan 

selama pembelajaran, dengan cara: 

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, yaitu RPP, media 

pembelajaran, dan sumber belajar agar siswa aktif dalam pembelajaran dan 

memahami materi pembelajaran. 

b. Guru menggunakan bantuan media powerpoint untuk menarik perhatian 

siswa dan memudahkan siswa memahami materi pelajaran 

c. Guru harus bias mengkondisikan kelas agar kelas tidak hanya didominasi 

oleh seseorang, tetapi agar semua siswa aktif dalam pembelajaran. 

Jadi, setelah mengetahui kelebihan, kelemahan dan solusi untuk mengatasi 

kekurangan tersebut, peneliti menerapkan strategi the power of two dalam 

pembelajaran karena the power of two sesuai untuk mengatasi permasalahan yang 

ada dalam pembelajaran IPS kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang. 

Sehingga pada akhirnya kualitas pembelajaran dapat meningkat. 

 

2.1.7. Media Pembelajaran 

2.1.7.1. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2013: 6)  media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. 
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Asyhar (2012: 5) berpendapat bahwa media memiliki peran yang sangat 

penting, yaitu suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau 

saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. 

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara guru dengan siswa. Media 

pembelajaran berperan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. 

Sedangkan Sukiman (2012: 29) menjelaskan bahwa yang dimaksud 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.  

Dengan demikian, dapat dimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

suatu sarana atau alat bantu untuk menyalurkan pesan pembelajaran dari guru 

kepada siswa agar siswa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. 

 

2.1.7.2. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Daryanto (2013: 8) mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran, 

media memiliki fungsi sebagai sumber informasi dari sumber (guru) menuju 

penerima (siswa). Sejalan dengan hal tersebut, Asyhar (2012: 4) juga berpendapat 

sama yaitu fungsi media pembelajaran adalah sebagai sarana komunikasi dan 

interaksi antara siswa dengan media tersebut dan dengan demikian merupakan 

sumber belajar yang penting. 
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Arsyad (2011: 21) menjelaskan media berfungsi untuk tujuan instruksi di 

mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam 

benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga 

pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan 

psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi 

yang efektif. Di samping meyenangkan, media pembelajaran harus dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan 

perorangan siswa. 

Menurut Daryanto (2013: 4-5) media harus bermanfaat sebagai berikut: 

a. memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b. mengatasi keterbatasan ruang dan waktu tenaga dan daya indra. 

c. menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara siswa dan 

sumber belajar. 

d. memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kamampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 

e. memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Sedangkan Arsyad (2011: 25-27) menyebutkan manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran didalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan prestasi belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 
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antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi katerbatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya 

misalnya melaui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun 

binatang. 

 

2.1.7.3. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Munadi (2013: 54) mengelompokkan media dalam proses pembelajaran 

menjadi 4 kelompok besar, yaitu: 

a. Media audio 

Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan 

hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Dilihat dari sifat 

pesan yang diterimanya media audio ini menerima pesan verbal dan non 

verbal. Jenis-jenis media yang termasuk media ini adalah program radio dan 

program media rekam. 

b. Media visual 

Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. 

Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak-verbal, media cetak-

grafis,  dan media visual non cetak. 
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c. Media audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan 

melalui media audiovisual adalah pesan verbal dan non verbal yang terlihat 

layaknya media visual dan terdengar layaknya media audio. 

d. Multimedia 

Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah 

proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu yang 

memberikan pengalaman secara langsung bisa melalui komputer dan internet, 

bisa juga melalui pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat. 

 

2.1.7.4. Landasan Teori Penggunaan Media 

Ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, pemilihan media harus 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Menurut Daryanto (2013: 13) kajian psikologi 

menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang kongkrit 

ketimbang yang abstrak. 

Berkaitan dengan hubungan kongkrit-abstrak dan kaitannya dengan 

penggunaan media pembelajaran, Edgar Dale (dalam Daryanto, 2013: 14) 

membuat jenjang abstrak dengan dimulai dari siswa yang berpartisipasi dalam 

pengalaman nyata, kemudian menuju siswa sebagai pengamat kejadian nyata, 

dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan 

media dan terakhir siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan 
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smbol. Jenjang konkrit-abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk 

kerucut pengalaman (cone of experiment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerucut Pengalaman Dale 

 

Sesuai dengan kerucut pengalaman Dale tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran. Penelitian ini akan dilakukan pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar yang dalam perkembangannya masih perlu menggunakan benda 

nyata atau konkret dalam pembelajaran. 

Sejalan dengan hal tersebut, Daryanto (2013: 14) juga mengemukakan 

bahwa kemampuan daya serap manusia adalah sebagai berikut: 

a. Pengecapan 2,5% 

b. Perabaan 3,5% 

c. Penciuman 1% 

d. Pendengaran 11% 

e. Penglihatan 82% 
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Dengan demikian, media yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

media powerpoint. Peneliti memilih media powerpoint karena media tersebut 

termasuk dalam media visual yang dapt dilihat siswa secara langsung. Penerapan  

the power of two berbantuan powerpoint sesuai diterapkan dalam pembelajaran 

IPS di kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang karena daya serap manusia 

dari penglihatan adalah sebesar 82%, the power of two mempunyai prinsip bahwa 

berpikir berdua lebih baik daripada berpikir sendirian. Jadi, daya serap 

penglihatan dua orang anak akan lebih baik daripada hanya seorang anak saja, 

sehingga dengan bertukar pikiran anak lebih megerti materi pembelajaran yang 

disampaikan guru dan pada akhirnya kualitas pembelajaran meningkat.  

 

2.1.7.5. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Winataputra (2008: 9.37) mengemukakan lima hal yang hendaknya 

diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media pembelajaran, 

yaitu: 

a. Media yang dipilih harus sesuai dengan tingkat kematangan dan pengalaman 

siswa. 

b. Media yang dipilih harus tepat, memadai dan mudah digunakan. 

c. Harus direncanakan dan sebelum digunakan harus diperiksa terlebih dahulu. 

d. Penggunaanya harus disertai kegiatan lain, seperti mendiskusikannya. 

e. Sesuai dengan kemampuan guru, siswa, dan sekolah. 
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Pemilihan media memang sangat diperlukan guru agar tepat mengenai 

sasaran yaitu siswa Sekolah Dasar yang masih tertarik akan hal-hal yang konkrit, 

sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media powerpoint. 

 

2.1.8. Media Powerpoint 

2.1.8.1. Pengertian Media Powerpoint 

Media powerpoint merupakan program aplikasi presentasi yang sangat 

popular dan paling banyak digunakan saat ini untuk berbagai kepentingan 

presentasi, baik pembelajaran, presesntasi produk, meeting, seminar, lokakarya 

dan sebagainya. Selain itu, media ini dalam batas-batas-batas tertentu dapat juga 

menggantikan peran dan tugas guru. Sebab, penyajian materi bisa diganti oleh 

media, dan guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan 

kemudahan bagi para siswa untuk belajar (Asyhar, 2012: 185). 

Abdul Razaq (dalam Sukiman, 2012: 213) berpendapat bahwa microsoft 

powerpoint merupakan salah satu produk unggulan Microsoft Corporation dalam 

program aplikasi presentasi yang paling banyak digunakan saat ini. Hal ini 

dikarenakan banyak kelebihan di dalamnya dengan kemudahan yang disediakan. 

Dengan microsoft powerpoint ini kita dapat merancang dan membuat presentasi 

yang lebih menarik dan professional. 

Menurut Indriana (2011: 150) media powerpoint adalah media yang 

menggunakan teknologi komputer yang biasanya menggunakan software 

microsoft powerpoint yang terdiri dari beberapa slide. Slide-slide tersebut 

mengandung teks, grafis, film dan objek-objek lain yang mungkin disusun secara 
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bebas. Dalam hal ini akan ditampilkan materi pelajaran yang akan diajarkan 

kepada siswa sehingga siswa tertarik pada pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media powerpoint merupakan 

media presentasi yang ditayangkan, terdiri dari slide-slide yang mengadung teks, 

grafis, film dan objek-objek lain agar dapat menarik perhatian siswa sehingga 

mengurangi keterpusatan guru sebagai sumber belajar. 

 

2.1.8.2. Kelebihan dan Kelemahan Media Powerpoint 

Menurut Daryanto (2013: 164) ada beberapa kelebihan dari media 

powerpoint, antara lain: 

a. Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan 

ajar yang tersaji. 

b. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 

c. Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang 

disajikan. 

d. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-uang. 

e. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. (CD/ Disket/ 

Flashdisk), sehingga praktis untuk di bawa ke mana-mana. 

f. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi, baik 

animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 

Menurut Susilana (2013: 22), terdapat beberapa kelemahan multimedia 

antara lain:  
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a. Biayanya cukup mahal 

b. Memerlukan perencanaan yang matang dan tenaga yang profesional 

Dari permasalahan tersebut, solusi yang peneliti lakukan untuk 

mengantisipasi apabila kekurangan media powerpoint terjadi saat pembelajaran, 

antara lain dengan cara: 

a. Guru harus ahli dalam menggunakan aplikasi program microsoft powerpoint 

agar media powerpoint dapat dibuat semenarik mungkin dan temanya sesuai 

dengan perkembangan siswa. 

b. Guru harus mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan menggunakan 

media powerpoint dengan matang, seperti menyiapkan materi presentasi yang 

akan ditayangkan. 

c. Guru harus menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam penayangan 

powerpoint, seperti: LCD dan speaker. 

d. Penempatan media harus disesuaikan dengan luas ruangan dan jumlah siswa, 

agar dapat disaksikan dengan jelas oleh seluruh siswa. 

Setelah mengetahui kelebihan, kekurangan dan solusi dari media 

powerpoint, peneliti yakin bahwa penggunaan media powerpoint dapat membantu 

penggunaan strategi the power of two dalam pembelajaran, sehimgga kualitas 

pembelajaran IPS dapat meningkat. 
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2.1.9. Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran The Power of Two 

berbantuan Powerpoint 

Ada dua teori yang akan dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini, 

teori tersebut akan menjadi acuan dalam penerapan strategi the power of two 

berbantuan powerpoint. Teori-teori tersebut adalah: 

2.1.9.1. Teori Belajar Konstruktivisme 

Nurhadi (dalam Baharuddin dan Wahyuni, 2012: 116) menjelaskan bahwa 

siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu 

memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkonstruksi 

pengetahuan di benak mereka serta harus menemukan dan mentransformasikan 

suatu informasi kompleks ke situasi lain. Dengan dasar itu maka belajar harus 

dikemas menjadi proses „mengkonstruksi‟ bukan menerima pengetahuan. 

Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah sekadar 

menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. 

Pengetahuan bukanlah hasil ”pemberian” dari orang lain seperti guru, akan tetapi 

hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan 

hasil dari ”pemberian” tidak akan bermakna. Adapun pengetahuan yang diperoleh 

melalui proses mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan 

memberikan makna mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama 

tersimpan/diingat dalam setiap individu. 

Adapun ciri-ciri dari konstruktivisme adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 
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b. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya 

dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 

c. Murid aktif megkontruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi 

perubahan konsep ilmiah 

d. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses kontruksi 

berjalan lancar. 

e. Struktur pembalajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan 

(Baharuddin dan Wahyuni, 2012: 117). 

Menurut Wibawa (2013: 1)  tujuan dari teori kontstruktivisme ini  adalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu 

sendiri. 

b. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengejukan pertanyaan dan 

mencari sendiri    pertanyaannya. 

c. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep 

secara lengkap. 

d. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 

e. Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. 

 

4.1.9.2 Teori Belajar Kognitif 

Menurut Baharuddin dan Wahyuni (2012: 87) bahwa aliran kognitif 

memandang kegiatan belajar bukanlah sekedar stimulus dan respon yang bersifat 

mekanis, tetapi lebih dari itu, kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental 
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yang ada didalam diri individual  yang sedang belajar, karena itu belajar adalah 

sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan 

pegetahuan. Sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan 

diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan 

Menurut Piaget (dalam Baharuddin dan Wahyuni, 2012: 123), setiap anak 

mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Pada satu 

tahap perkembangan tertentu akan muncul skema atau struktur tertentu yang 

keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung pada tahap sebelumnya. 

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah: 

a. Tahap sensorimotor  

Perkembangan pada tahap sensorimotor terjadi dari usia  0 - 2 tahun. 

Dalam tahap ini, anak dapat sedikit memahami lingkungannya dengan jalan 

melihat, meraba atau memegang, mengecap, mencium dan menggerakkan. 

Mereka mengandalkan kemampuan sensorik serta motoriknya. Anak tersebut 

mengetahui bahwa perilaku yang tertentu menimbulkan akibat tertentu pula 

bagi dirinya. Misalnya dengan menendang-nendang dia tahu bahwa 

selimutnya akan bergeser darinya. 

b. Tahap operasional  

Perkembangan pada tahap praoperasional terjadi dari usia 2 - 7 tahun. 

Pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan 

gambar-gambar. 

c. Tahap konkrit operasional   
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Perkembangan tahap operasional konkrit berlangsung dari usia 7 - 11 

tahun. Pada tahap ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-

peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam 

bentuk-bentuk yang berbeda. 

d. Tahap formal operasi 

Perkembangan tahap operasional formal  terlihat pada usia 11 - 15 

tahun. Pada tahap ini anak dapat berpikir dengan cara yang abstrak dan logis. 

Pemikiran lebih idealistik. 

Menurut uraian yang telah peneliti paparkan, dapat disimpulkan 

pembelajaran melalui the power of two berbantuan powerpoint merupakan 

penerapan dari teori konstruktivisme dan teori kognitif. Dalam teori 

konstruktivisme dikemukakan bahwa Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari 

guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Hal 

ini berarti bahwa keaktifan siswa sangat diperlukan dalam pembelajaran. 

Kemudian dikemukakan bahwa struktur pembalajaran seputar konsep utama 

pentingnya sebuah pertanyaan, sama halnya dengan strategi the power of two yang 

mengharuskan guru memberikan pertanyaan kepada siswanya. Ada lagi 

pernyataan adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab 

siswa itu sendiri, melalui the power of two siswa akan bertanggung jawab 

terhadap tugas individu maupun kelompoknya, sehingga penggunaan strategi the 

power of two sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Teori kognitif juga dapat dijadikan dasar dari penerapan the power of two 

berbantuan powerpoint. dalam kognitif yang telah dikemukakan piaget bahwa usia 
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anak SD (7-11 tahun) merupakan dalam usia anak berfikir operasional kongkret. 

Pada tahap ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang 

konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang 

berbeda. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa akan lebih mudah dalam 

menerima pelajaran karena dalam pembelajaran nanti akan dihubungkan dengan 

peristiwa yang kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini akan sesuai dengan 

pelaksanaan pembelajaran model the power of two  dengan media powerpoint 

dimana materi disajikan secara konkrit melalui gambar, animasi, dan suara bahkan 

video yang ditayangkan dalam bentuk media powerpoint.  

 

2.1.10. Penerapan The Power of Two berbantuan Powerpoint 

Dalam pembelajaran IPS guru menerapkan the power of two berbantuan 

powerpoint karena penerapan the power of two berbantuan powerpoint sesuai 

dengan permaslahan yang ada dalam pembelajaran IPS di kelas VA SDN Bojong 

Salaman 02 Semarang. Guru masih menggunakan metode ceramah dan belum 

menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Hal tersebut berdampak pada 

aktivitas siswa yang pasif dalam pembelajaran. Siswa tidak mau menjawab 

pertanyaan guru secara sukarela, tidak berkeinginan untuk berpikir sendiri dan 

masih bergantung kepada guru. Saat berkelompok, siswa kurang mau bertukar 

pikiran apalagi dengan teman sebangku. Hal tersebut dapat diatasi dengan 

menerapkan the power of two berbantuan powerpoint karena the power of two 

adalah strategi yang mencakup kemampuan individu dan kemampuan 

bekerjasama antara dua orang sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Media 
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powerpoint digunakan untuk menarik perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksankan guru dengan 

menerapkan the power of two berbantuan powerpoint pada pembelajaran IPS SD 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Guru menyiapkan laptop, speaker dan LCD. 

c. Guru menjelaskan materi berupa tayangan powerpoint yang ditayangkan 

dalam proses pembelajaran. 

d. Guru mengajukan pertanyaan yang membutuhkan pemikiran kritis kemudian 

siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

e. Siswa diminta untuk memikirkan dan menjawabnya secara individu. 

f. Setelah selesai, siswa diminta berpasangan dan mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk menyusun jawaban baru dan menulisnya. 

g. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain dalam 

kelas. 

h. Guru membuat rumusan-rumusan rangkuman jawaban. 

i. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Pembelajaran IPS di SD melalui the power of two berbantuan powerpoint 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dan semakin berani 

mengungkapkan pendapatnya di depan kelas dan dapat berkompetisi dengan 

berkelompok serta tanggung jawab terhadap tugasnya. Sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 
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2.2. Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap dalam pembelajaran dengan strategi the power of two dan media 

powerpoint dalam meningkatkan pembelajaran. Adapun beberapa penelitian 

tersebut adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Erma Widyaningsih (2011) dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Strategi The Power of Two 

pada Siswa Kelas III SD N Ngijo 01 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”, 

menunjukkan bahwa melalui strategi the power of two keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS meningkat secara bertahap pada siklus I rerata persentase 67% 

dengan kategori baik, siklus II rerata meningkat menjadi 78% dengan kategori 

baik sedangkan pada siklus III rerata mencapai 86% dengan kategori sangat baik. 

Aktivitas siswa dalam Pembelajaran IPS dengan strategi the power of two dapat 

meningkat. Pada siklus I aktivitas siswa memperoleh rerata 65% dalam kategori 

baik, siklus II aktivitas siswa meningkat 11%, sehingga diperoleh 76% dalam 

kategori baik, kemudian pada siklus III aktivitas siswa memperoleh peningkatan 

mencapai 10%, sehingga diperoleh 86% dengan kategori sangat baik. Hasil 

belajar siswa menggunakan strategi the power of two mengalami peningkatan. 

Dari siklus I, nilai rerata kelas mencapai 65 dalam kategori baik dengan 

ketuntasan klasikal 62%, siklus II rerata kelas meningkat 7 sehingga menjadi 72 

dengan ketuntasan klasikal 75%. Kemudian siklus III, rerata meningkat 8 

sehingga menjadi 80 dan ketuntasan klasikal menjadi 88%. Dengan adanya 

kenaikan dalam siklus-siklus tersebut, simpulan hasil penelitian ini yakni melalui 
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strategi the power of two kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar Siswa Kelas III SD N Ngijo 01 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang dapat meningkat. 

Penelitian lain yang menunjukkan peningkatan hasil belajar dari penerapan 

the power of two juga dilakukan oleh Amelda Asri Maigoda (2011) dengan judul 

“Penggunaan strategi the power of two untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar PKn siswa kelas V SDN Madyopuro V Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang”. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn dengan strategi the power of two yaitu  mengalami peningkatan 

dari pra tindakan, siklus I ke siklus II. Rata-rata kelas pada pra tindakan yaitu 

56,00, sedangkan rata-rata kelas pada siklus I yaitu 83,51, dan rata-rata kelas pada 

siklus II yaitu 92,15. Terdapat peningkatan antara pra tindakan dan tindakan 

siklus I sebanyak 27,51. Antara rata-rata siklus I dan siklus II ada peningkatan 

sebanyak 8,64%. Jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran IPA meningkat 

menjadi 91% berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan the power of two dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 

V SDN Madyopuro V Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.  

Penggunaan bantuan powerpoint juga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Afrina Akbarleni 

(2013) dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT dengan Media Powerpoint pada Siswa Kelas 

III SDN Beringin 02”. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru siklus I 

memperoleh skor 18 pada pertemuan 1 dan skor 22 pada pertemuan 2 dengan 
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kriteria baik. Pada siklus II memperoleh skor 26 pada pertemuan 1 dan skor 29 

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

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

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

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

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

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui penerapan model kooperatif tipe NHT 

dengan media powerpoint dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa Kelas III SDN Bringin 02 pada mata pelajaran IPA. 

Sesuai dengan kajian empiris tersebut, strategi the power of two dan media 

powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang terdiri dari 

meningkatnya keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Dengan 

demikian, maka kajian empiris tersebut dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

yang dilaksanakan peneliti. 

  

2.3. Kerangka Berfikir 

Kondisi awal kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Bojong 

Salaman 02 Semarang belum optimal karena masih banyak permaslahan yang 

perlu dipecahkan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu keterampilan 

guru masih kurang maksimal karena dalam proses pembelajaran guru masih 

menggunakan metode ceramah dan belum menerapkan metode pembelajaran yang 

inovatif. Guru juga kurang memanfaatkan media pembelajaran yang ada di 

sekolah. Hal tersebut berdampak pada aktivitas siswa, dalam pembelajaran IPS 
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siswa cenderung pasif dalam mengikuti pelajaran, siswa kurang mau menjawab 

pertanyaan secara sukarela tapi harus melalui penujukan terlebih dahulu. Siswa 

tidak berkeinginan untuk berpikir sendiri dan masih bergantung pada guru. Siswa 

belum mempunyai rasa percaya diri untuk mengeluarkan pendapat di kelas. Saat 

disuruh belajar kelompok komunikasi siswa dengan siswa lain kurang sehingga 

siswa kurang dilatih untuk bertukar pikiran masalah dengan kelompok apalagi 

dengan teman sebangku. Dengan kurangnya keterampilan guru dan aktivitas siswa 

menyebabkan siswa kurang memahami materi yang diajarkan sehingga hasil 

belajar siswa berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 62.  

Dengan demikian, dari kenyataan kondisi tersebut guru melakukan 

perbaikan pembelajaran dengan menerapkan tindakan berupa penggunaan strategi 

the power of two berbantuan powerpoint  dalam kegiatan pembelajaran IPS. 

Peneliti menggunakan strategi the power of two  berbantuan powerpoint agar 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar meningkat dan pada akhirnya 

kualitas pembelajaran IPS meningkat.   
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Alur pikir penerapan the power of two berbantuan powerpoint dapat 

digambarkan dalam gambar 2.3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Pembelajaran IPS melalui The Power of Two 

berbantuan PowerPoint 

 

KONDISI 

AWAL 

Guru 
1. Keterampilan guru masih kurang maksimal, masih menggunakan metode 

ceramah 

2. Belum menerapkan metode pembelajaran yang inovatif 
3. Guru juga kurang memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah 

Siswa 
1. Siswa tidak berkeinginan untuk berpikir sendiri dan masih bergantung pada 

guru.  

2. Siswa belum mempunyai rasa percaya diri untuk mengeluarkan pendapat di 
kelas.  

3. Kurangnya kerjasama dan komunikasi siswa dengan siswa lain apalagi dengan 

teman sebangku.  

Hasil Belajar 
Hasil belajar siswa rendah. Ada lebih dari 50% rerata nilai siswa yang belum 
memenuhi KKM, yaitu 62. Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang memperoleh 

nilai dibawah KKM adah 18 dari 28 siswa, sehingga ketuntasan klasikalnya 35,7%. 

 

 

 
 

Penerapan strategi the power of two berbantuan powerpoint dalam 

pembelajaran IPS dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Guru menyiapkan laptop, speaker dan LCD 

3. Guru menjelaskan materi berupa tayangan powerpoint yang ditayangkan 

dalam proses pembelajaran 

4. Guru mengajukan pertanyaan melalui tayangan powerpoint kemudian siswa 

memikirkan dan menjawab secara individu 

5. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya kemudian guru memberikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

6. Setiap pasangan mendiskusikan hasil jawaban individunya untuk menyusun 

jawaban baru dan menulisnya 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain dalam 

kelas 

8. Guru membuat rumusan-rumusan rangkuman jawaban 

9. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

10. Guru memberikan evaluasi 

 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan 

powerpoint meningkat 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint meningkat 

 

PELAKSANAA

N TINDAKAN 

MELALUI 

THE POWER 

OT TWO 

BERBANTUAN 

POWERPOINT 

 

KONDISI 

AKHIR 
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2.4. Hipotesis Tindakan 

Sesuai dengan uraian kajian teori dan kerangkn berpikir yang telah 

dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Melalui penerapan strategi the power of two berbantuan powerpoint dalam 

pembelajaran IPS, maka ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Bojong Salaman 02 Semarang, subjek 

penelitian ini adalah siswa dan guru SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Jumlah 

siswa sebanyak 28 siswa dengan jumlah siswa  perempuan 16 siswa, dan jumlah 

siswa laki-laki 12 siswa. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan 

powerpoint. 

c. Hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan 

powerpoint. 

 

3.3. Prosedur/Langkah-langkah PTK 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(Classroom based action research) yang terdiri dari beberapa siklus. Menurut 

Arikunto (2009: 16) dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahap penting, yaitu 
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(1) perencanaan,; (2) pelaksanaan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Dalam 

penelitian ini terdiri dari tiga siklus yang masing-masing siklus terdiri dari satu 

kali pertemuan. Prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini dapat 

dilaksanakan secara berulang sesuai dengan kebutuhan. Tahapan- tahapan tersebut 

harus terencana sebaik mungkin agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana dan 

mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan peneliti. Prosedur penelitian 

tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alur Tahapan Penelitian Tindakan Kelas 

                                          (Arikunto, 2009: 16)  

   

3.3.1. Perencanaan (Planning) 

Tahapan pertama dalam penelitian tindakan kelas adalah perencanaan. 

Iskandar (2011: 115) menjelaskan bahwa tahapan ini berupa menyusun rancangan 

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

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan.  

Perencanaan 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi 

Pelaksanaan SIKLUS 1 Refleksi 

SIKLUS 2 Pelaksanaan 

Observasi 

? 
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Dalam tahap menyusun rancangan ini, peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang pelu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrument pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung. (Arikunto 2009: 18) 

Dalam penelitian ini, tahap perencanaan tindakanyang akan dilakukan 

meliputi hal sebagai berikut: 

a. Mengakaji silabus mata pelajaran IPS pada kelas V. 

b. Mengkaji standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata 

pelajaran IPS  pada kelas V materi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang 

akan dijadikan sebagai materi dalam penelitian. 

c. Menentukan indikator dan tujuan pembelajaran mata pelajaran IPS materi 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pembelajaran IPS 

dengan menggunakan strategi the power of two berbantuan powerpoint sesuai 

indikator yang telah ditetapkan. 

e. Menyiapkan dan memilih sumber belajar untuk bahan dalam mengajar mata 

pelajaran IPS materi proklamasi kemerdekaan Indonesia dan media 

pembelajaran yaitu powerpoint sebagai media menyampaikan materi 

f. Menyiapkan perlengkapan untuk melaksanakan strategi the power of two 

berbantuan powerpoint (laptop, LCD, file powrpoint yang akan ditayangkan) 

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

h. Menyiapkan lembar observasi berupa lembar pengamatan keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 
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i. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung melalui the power of two berbantuan 

powerpoint. 

 

3.3.2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Tahap kedua dari penelitian adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan yaitu mengenai tindakan di kelas 

(Arikunto, 2009: 18). Dalam pelaksanaan tindakan guru berperan  sebagai 

pengajar dan pengumpul  data, baik melalui pengamatan langsung maupun 

melalui telaah dokumen. Peneliti juga meminta bantuan guru lain untuk 

melakukan pengamatan tentang keterampilan guru dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini direncanakan dalam tiga siklus, 

dimana setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Siklus pertama akan membahas 

materi tokoh-tokoh peristiwa Rengasdengklok dan sejarah peritiwa 

Rengasdengklok. Untuk siklus kedua pembelajaran akan membahas materi 

peristiwa perumusan teks proklamasi. Selanjutnya, siklus ketiga akan membahas 

materi tentang peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia.  

 

3.3.3. Observasi (Observing) 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. 

Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan 

pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu 
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tindakan sedang dilakukan. Jadi, keduanya berlangsung dalam waktu yang sama 

(Arikunto, 2009: 19). Sedangkan Aqib (2011: 10) menjelaskan bahwa tahap 

observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Agar tahap 

observasi dapat berjalan secara efektif, maka hubungan guru dan pengamat harus 

didasari saling mempercayai.  

Pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini melalui observasi 

langsung. Peneliti menggunakan lembar pengamatan oketerampilam guru, 

aktivitas siswa dan catatan lapangan. Kegiatan observasi ini dilaksanakan  secara 

kolaboratif dengan guru kelas V untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa serta mencatat kegiatan yang terjadi pada saat pembelajaran IPS mengenai 

materi proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui the power of two berbantuan 

powerpoint. 

 

3.3.4. Refleksi (Reflecting) 

Tahap terakhir dari PTK adalah refleksi. Refleksi merupakan kegiatan 

untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi dan sudah dilakukan. 

Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai 

melakukan tindakan, kemudian bersama tim kolaborasi mendiskusikan 

implementasi rancangan tindakan (Arikunto, 2009: 19). 

Menurut Iskandar  (2011: 119) tahapan refleksi ini merupakan tahapan 

untuk mengkaji dan memproses data yang didapat saat dilakukan 

pengamatan/obserasi tindakan.  
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Setelah melaksanakan berbagai kegiatan dimulai dari perencanaan sampai 

observasi, peneliti bersama kolaborator mengevaluasi kualitas pembelajaran yaitu 

keterampilan guru, aktivitas siswa serta, hasil belajar siswa pada siklus pertama. 

Peneliti mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul 

dalam pelaksanaan siklus pertama kemudian bersama kolaborator membuat tindak 

lanjut untuk siklus kedua. Proses serupa juga pada refleksi dari siklus kedua, 

apabila permasalahan masih muncul maka dilanjutkan dengan siklus ketiga. Jika 

pada siklus ketiga pembelajaran sudah memenuhi tujuan dan masalah 

terselesaikan maka kegiatan penelitian bisa dihentikan. Jadi, melalui refleksi akan 

ditentukan apakah penelitian berhenti disitu atau terus, penelitian terus dilakukan 

sampai mencapai indikator yang ditetapkan. 

  

3.4. Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dirancang tiga siklus penelitian. Setiap 

siklus penelitian terdiri dari satu kali pertemuan. Siklus atau putaran dalam PTK 

adalah satu kali proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah 

disusun. Bisa terjadi dalam pelaksanaan PTK terdiri atas beberapa siklus. Setiap 

siklus mencerminkan kondisi tertentu baik dilihat dari aspek permasalahan yang 

dikaji maupun hasil belajar (Sanjaya, 2010: 77). Adapun rincian tiap siklusnya 

adalah sebagai berikut: 
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3.4.1. Siklus I 

3.4.1.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP dengan kompetensi dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, 

materinya yaitu tokoh-tokoh peristiwa Rengasdengklok dan sejarah peritiwa 

Rengasdengklok melalui the power of two berbantuan powerpoint. 

b. Menyiapkan sumber belajar. 

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa powerpoint tentang materi peristiwa 

Rengasdengklok. 

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

 

3.4.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam. 

2. Berdoa  

3. Presensi. 

4. Pengkondisian  kelas 

b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa, ”Anak-anak, apakah kalian tau sebuah 

nama tempat yang bernama Rengasdengklok?  
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Pernahkah kalian mendengar cerita sejarah peristiwa Rengasdengklok?” 

2. Menyampaikan pokok materi yang akan dibahas. 

3. Menyampaikan  tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1. Siswa mengamati gambar dalam tayangan powerpoint materi  peristiwa 

Rengasdengklok. (eksplorasi) (mengamati) 

2. Siswa menyebutkan  tokoh-tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok. 

(eksplorasi) (menalar) 

3. Siswa mengamati tayangan video kemudian melakukan tanya jawab 

tentang materi peristiwa Rengasdengklok. (eksplorasi) (menanya, 

menalar) 

4. Siswa mengamati gambar tokoh peristiwa Rengasdengklok, kemudian 

mengklasifikasikan tokoh ke dalam golongan tua dan golongan muda. 

(ekplorasi) (mengamati, menalar) 

5. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi peristiwa 

Rengasdengklok melalui tayangan powerpoint secara individu. 

(elaborasi) (mengamati, menalar, mencoba) 

6. Siswa diberi LKS kemudian berpasangan dan mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk menyusun jawaban baru dan menulisnya. (elaborasi) 

(menalar, mencoba) 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain 

melalui presentasi. (elaborasi)  (membuat jejaring) 
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8. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa yang 

aktif (bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, berani maju) dalam 

pembelajaran. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

bagian yang belum diketahui. (konfirmasi) (menanya) 

d. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Guru bersama sama siwa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. Siswa melakukan refleksi dengan mengerjakan tes evaluasi 

3. Guru memberikan tugas rumah 

4. Guru menyampaikan judul materi pada pertemuan berikutnya. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 

3.4.1.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

the power of two berbantuan powerpoint. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui  the 

power of two berbantuan powerpoint. 

c. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi selama 

pelaksanaan 
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3.4.1.4. Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus I. 

b. Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran yaitu pada keterampilan guru dan 

aktivitas siswa pada siklus I. 

c. Mengkaji kekurangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran pada siklus I, serta mendiskusikan bagaimana cara 

melakukan perbaikan dengan kolabolator. 

d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

 

3.4.2. Siklus II 

3.4.2.1. Perencanaan  

a. Menyusun RPP dengan kompetensi dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, 

materinya yaitu peristiwa perumusan teks proklamasi melalui the power of 

two berbantuan powerpoint. 

b. Menyiapkan sumber belajar. 

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa powerpoint tentang materi peristiwa 

Rengasdengklok. 

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 
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3.4.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam. 

2. Berdoa  

3. Presensi. 

4. Pengkondisian  kelas 

b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa, ”Pernahkah kalian mendengar pembacaan 

teks proklamasi? Tahukah kalian siapa saja proklamator kemerdekaan 

Indonesia?‟ 

2. Menyampaikan pokok materi yang akan dibahas. 

3. Menyampaikan  tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1. Siswa mengamati gambar dalam tayangan powerpoint materi  peristiwa 

perumusan teks proklamasi. (eksplorasi) (mengamati) 

2. Siswa menyebutkan  tokoh-tokoh dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi. (eksplorasi) (menalar) 

3. Siswa mengamati tayangan video kemudian melakukan tanya jawab 

tentang materi peristiwa perumusan teks proklamasi. (eksplorasi) 

(menanya, menalar) 
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4. Siswa mengamati gambar tokoh peristiwa perumusan teks proklamasi, 

kemudian mengklasifikasikan tokoh ke dalam golongan tua dan golongan 

muda. (ekplorasi) (mengamati, menalar) 

5. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi peristiwa perumusan 

teks proklamasi melalui tayangan powerpoint secara individu. (elaborasi) 

(mengamati, menalar, mencoba) 

6. Siswa diberi LKS kemudian berpasangan dan mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk menyusun jawaban baru dan menulisnya. (elaborasi) 

(menalar, mencoba) 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain 

melalui presentasi. (elaborasi)  (membuat jejaring) 

8. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa yang 

aktif (bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, berani maju) dalam 

pembelajaran. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

bagian yang belum diketahui. (konfirmasi) (menanya) 

d. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Guru bersama sama siwa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. Siswa melakukan refleksi dengan mengerjakan tes evaluasi. 

3. Guru memberikan tugas rumah. 

4. Guru menyampaikan judul materi pada pertemuan berikutnya. 

5. Guru menutup pelajaran. 
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3.4.2.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

the power of two berbantuan powerpoint. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui  the 

power of two berbantuan powerpoint. 

c. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan melalui the power of two berbantuan powerpoint. 

 

3.4.2.4. Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus II. 

b. Mengkaji proses pelaksanaan pembelajaran yaitu pada keterampilan guru dan 

aktivitas siswa pada siklus II. 

c. Mengkaji kekurangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran pada siklus II, serta mendiskusikan bagaimana cara 

melakukan perbaikan dengan kolabolator. 

d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus III. 

 

3.4.3. Siklus III 

3.4.3.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP dengan kompetensi dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, 

materinya yaitu peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan melalui the 

power of two berbantuan powerpoint. 
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b. Menyiapkan sumber belajar. 

c. Menyiapkan media pembelajaran berupa powerpoint tentang materi peristiwa 

detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

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

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

  

3.4.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam 

2. Berdoa  

3. Presensi 

4. Pengkondisian  kelas 

b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa, ”Anak-anak, setiap tanggal 17 Agustus kita 

memperingati hari apa?” 

2. Menyampaikan pokok materi yang akan dibahas. 

3. Menyampaikan  tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1. Siswa mengamati gambar dalam tayangan powerpoint materi  peristiwa 

detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. (eksplorasi) (mengamati) 
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2. Siswa menyebutkan  tokoh-tokoh dalam peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. (eksplorasi) (menalar) 

3. Siswa mengamati tayangan video kemudian melakukan tanya jawab 

tentang materi peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekan Indonesia. 

(eksplorasi) (menanya, menalar) 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui tayangan powerpoint secara 

individu. (elaborasi) (mengamati, menalar, mencoba) 

5. Siswa mengamati gambar tentang peristiwa detik-detik proklamasi, 

kemudian menyusun rangkain peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. (eksplorasi) (mengamati, menalar) 

6. Siswa diberi LKS kemudian berpasangan dan mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk menyusun jawaban baru dan menulisnya. (elaborasi) 

(menalar, mencoba) 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain 

melalui presentasi. (elaborasi)  (membuat jejaring) 

8. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa yang 

aktif (bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, berani maju) dalam 

pembelajaran. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

bagian yang belum diketahui. (konfirmasi) (menanya) 
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d. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Guru bersama sama siwa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. Siswa melakukan refleksi dengan mengerjakan tes evaluasi. 

3. Guru memberikan tugas rumah. 

4. Guru menyampaikan judul materi pada pertemuan berikutnya. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 

3.4.3.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

the power of two berbantuan powerpoint. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS the power of 

two berbantuan powerpoint. 

c. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan melalui the power of two berbantuan powerpoint. 

 

3.4.3.4. Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

b. Mengevaluai proses pelaksanaan pembelajaran yaitu pada keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 

c. Mengkaji catatan keberhasilan dan kendala pada proses pembelajaran siklus 

III dengan membandingkan perbedaan kondisi pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III. 
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d. Menarik kesimpulan  apakah siklus dapat dilanjutkan atau dihentikan. 

Apabila hasil pembelajaran pada siklus III telah memenuhi indikator 

keberhasilan maka penelitian dihentikan, namun apabila belum memenuhi 

indikator keberhasilan maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

 

3.5. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Sumber Data 

Arikunto (2009: 129) menyebutkan bahwa data yang baik adalah data 

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

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

diambil adalah sebagai berikut: 

a. Siswa 

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari siswa melalui kegiatan 

observasi selama siklus I, siklus II, dan siklus III. Data yang diperoleh berupa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dan hasil belajar siswa. 

b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS yang diamati oleh teman sejawat (observer) yang 

dilaksanakan pada siklus I, siklus II, dan siklus III dengan menggunakan 

strategi the power of two berbantuan powerpoint. 

c. Data Dokumen 

Data berupa data sebelum dan sesudah dilaksanakan penelitian 

tindakan kelas ini. Data dokumen sebelum dilaksanakan penelitian berupa 
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daftar nama siswa, daftar nilai sebelum dilakukakukan penelitian. Sedangkan 

data dokumen setelah dilakukan penelitian berupa foto dan video pada saat 

pelaksanaan penelitian dan data nilai siswa setelah dilakukan penelitian. 

d. Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

pelaksanaan  pembelajaran berlangsung pada siklus I, siklus II, dan siklus III 

yang berupa data hasil observasi terhadap aktivitas siswa, keterampilan guru, 

dan suasana kelas dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint. Catatan lapanagan ini dideskripsikan ke dalam 

lembar catatan lapangan agar bias terlihat dampak yang timbul dari 

pemberian tindakan yang telah dilakukan. 

 

3.5.2. Jenis Data 

Menurut Herrhyanto (2008: 1.3) data merupakan keterangan yang 

diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Berikut ini jenis data yang 

digunakan dalam penelitian. 

3.5.2.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2010: 

23). Sejalan dengan pendapat tersebut, Arikunto (2008: 131) menyebutkan 

bahwa data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis 

secara deskriptif. 

Data kuantitatif diwujudkan dengan data hasil belajar yang diperoleh 

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dalam pembelajaran IPS 
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yang diperoleh dari tes evaluasi pada setiap akhir pembelajaran dari siklus I, 

siklus II, dan siklus III penelitian. 

3.5.2.2. Data Kualitatif 

Menurut Arikunto (2009: 131) data kualitatif merupakan data yang 

berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran terhadap 

perilaku guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan Sugiyono 

(2010: 23) menyebutkan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kalimat, kata, atau gambar. 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, wawancara, angket 

dan catatan lapangan dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint. 

 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

teknik tes dan teknik non tes, penjelasan dari kedua teknik tersebut adalah sebagai 

berikut: 

3.5.3.1. Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan 

dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008: 1.5). 
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Menurut Iskandar (2011: 73) bahwa teknik tes digunakan oleh peneliti 

untuk menguji subjek untuk mendapatkan data tentang hasil belajar peserta 

didik, dengan menggunakan butir-butir soal/instrument soal yang mengukur 

hasil belajar sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diteliti. 

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur atau 

memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan siswa 

sebagai hasil belajar yang menjadi ukuran terhadap tingkat penguasaan  

materi yang diajarkan dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint. Tes diberikan pada pelaksanaan siklus I, siklus II, 

dan siklus III. 

3.5.3.2. Teknik Nontes 

Hamdani (2011: 316) berpendapat bahwa teknik nontes adalah suatu 

alat penilaian yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang 

keadaan peserta tes tanpa menggunakan tes. Dalam penelitian ini, teknik 

nontes dilakukan dengan  observasi,  wawancara, angket, dokumentasi, dan 

catatan lapangan 

Teknik non tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.3.2.1. Observasi 

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan 

menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa 

yang diamati (Poerwanti, 2008: 3-22). Pendapat lain menyebutkan bahwa 

observasi adalah salah satu bentuk teknik nontes yang digunakan untuk 
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menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara langsung, 

seksama, dan sistematis (Hamdani, 2011: 317). 

Sebelum melakukan kegiatan observasi, maka peneliti harus terlebih 

menyusun lembar observasi dengan menentukan siapa yang akan diobservasi, 

siapa yang akan mengobservasi dan kegiatan atau tindakan apa yang akan 

diobservasi (Poerwanti, 2008: 3.20). 

Dalam penelitian ini, pedoman observasi yang digunakan adalah 

lembar observasi /pengamatan. Lembar pengamatan digunakan untuk 

mengetahui kualitas pembelajaran yaitu keterampilan guru dan aktivitas siswa 

selama pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint. 

Selama pengamatan berlangsung observer bertugas mengamati keterampilan 

guru dalam pembelajaran dan aktivitas siswa dalam belajar dikelas 

menggunakan lembar pengamatan.  

3.5.3.2.2. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi mendalam yang 

diberikan secra lisan dan spontan, tentang wawasan, pandangan, atau aspek 

kepribadian peserta didik (Poerwanti, 2008: 2.27). 

Iskandar (2011:71) menyatakan bahwa teknik wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrument yaitu 

pedoman wawancara. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan menggunakan pedoman 

wawancata. Wawancara ini dilakukan dengan guru kelas VA SDN Bojong 

Salaman 02 Semarang dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan apakah 
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itu masukan, kritik, atau saran terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

Kegiatan wawancara ini dilakukan setelah melakukan pembelajan disetiap 

siklusnya, baik itu siklus I, siklus II, dan siklus III. 

3.5.3.2.3. Kuisioner (Angket) 

Kuisioner adalah jenis alat pengumpul data yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi yang tidak mudah diakses dengan cara lain, 

hasilnya berupa data deskriptif (Poerwanti, 2008: 3.26). adapun Hopkins 

(2011:203) berpebdapat bahwa biasanya di dalam kuisioner tersaji 

pertanyaan-pertanyaan khusus tentang beberapa aspek pengajaran, kurikulum, 

atau ruang kela, merupakan salah satu strategi cepat dan sederhana untuk 

memperoleh informasi yang kaya dari para siswa. 

Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang respon siswa mengenai pembelajaran IPS melalui the 

power of two berbantuan powerpoint. 

3.5.3.2.4. Dokumentasi 

Iskandar (2011: 73) menyatakan bahwa teknik dokumentasi 

merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan 

fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah 

dokumen pribadi siswa, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, 

rekaman kaset, seperti (rapor siswa, absensi siswa). 

Dalam penelitian ini, dari dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data  sebelum dan sesudah dilaksanakannya penelitian pembelajaran IPS pada 

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang.. Dokumentasi yang 
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dikumpulkan dan dicatat adalah: daftar nama siswa, data nilai siswa sebelum 

dilakukan penelitian. Dokumentasi setelah dilakukan penelitian adalah berupa 

bukti aktivitas siswa dan nilai siswa setelah dilaksanakannya penelitian dalam 

bentuk foto dan video pada saat pembelajaran berlngsung. 

3.5.3.2.5. Catatatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data secara objektif yang tidak terekam dalam lembar 

observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan berlangsung, 

reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai bahan 

dalam analisis dan untuk keperluan refleksi. (Arikunto, 2009: 78). 

Dalam penelitian ini, catatan lapangan digunakan untuk memperkuat 

data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam 

melakukan refleksi. Catatan lapangan ini berisi catatan peneliti selama 

pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 

pembelajaran. 

  

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Herryanto, 2008: 

1.3). Data kuantitatif merupakan data hasil belajar kognitif siswa dianalisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata, 



109 
 

 
 

median, skor terendah dan skor tertinggi. Data kuantitatif akan disajikan dalam 

bentuk persentase.  

Analisis tingkat keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar siswa 

setelah proses belajar mengajar berlangsung pada setiap siklusnya, dilakukan 

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

dihitung menggunakan rumus: 

1. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis 

Skor teoritis adalah skor maksimal apabila menjawab benar semua 

butir soal dalam suatu perangkat tes (Poerwanti 2008: 6-13). Untuk 

menentukan nilai berda-sarkan skor teroritis adalah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

      
 

 
           (skor mulai 0 - 100)  

Keterangan:  

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal     

                                                             (Poerwanti, 2008: 6.3) 

2. Menghitung ketuntasan rata-rata kelas atau mean kelas dengan rumus: 

   
  

 
 

Keterangan:   

X  =  nilai rata-rata 

X  =  jumlah semua nilai siswa  

N  =  jumlah siswa 

      ( Aqib, 2011: 40) 
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3. Menentukan batas nilai ketuntasan minimal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi, telah dikontrakkan 

dalam pembelajaran. Depdiknas RI atau beberapa sekolah telah menentukan 

batas ketuntasan minimal bagi siswa (Poerwanti, 2008: 6.16). 

Penetapan ketuntasan individu pada mata pelajaran IPS diambil dari 

nilai KKM yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu 62 untuk mata 

pelajaran IPS.  Hasil belajar individual siswa dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Nilai Ketuntasan IPS kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

 

Rentang Kualifikasi Nilai 

80 ke atas Sangat Tuntas  A 

62-80 Tuntas  B 

41-61 kurang tuntas  C 

40 ke bawah Gagal   D 

      (Poerwanti, 2008: 6.18) 

 

Adapun batas nilai ketuntasan minimal disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Kriterian Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
Kualifikasi 

Individu Klasikal 

>62 >80 % Tuntas 

<62 < 80 % Tidak Tuntas 

 

(Sumber: KKM IPS kelas V SDN Bojong Salamanan 02  Semarang Tahun 2013) 
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4. Menghitung  ketuntasan belajar dengan rumus sebagai berikut: 

 

P = Persentase ketuntasan belajar klasikal 

 (Aqib, 2011: 41) 

Hasil perhitungan ketuntasan klasikal kemudian dikelompokkan ke 

dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat 

rendah, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Klasikal 

 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 

> 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah  

< 20% Sangat Rendah 

(Aqib, 2011: 41) 

Dalam penelitian ini kualifikasi tingkat keberhasilan belajar siswa 

diartikan dalam kategori sangat baik (>80%), baik (60-79%), cukup (40-

59%), kurang (20-39%) dan sangat kurang (<20%). 

 

3.6.2. Data Kualitatif 

 Data kualitatif  dalam penelitian ini  berupa data hasil pengamatan 

aktivitas siswa,  keterampilan mengajar guru, catatan lapangan, dan hasil 

wawancara guru. Data kualitatif dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif. Untuk data 

P =  
                           

       
 x 100% 
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kualitatif berupa hasil pengamatan aktivitas siswa dan ketrampilan mengajar guru, 

dipaparkan dengan menggunakan kategori/ kriteria. Poerwanti (2008: 6-9)  

menerangkan bahwa cara untuk mengolah data skor tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median (nilai tengah)  

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

Kemudian, kita dapat menghitung data skor dengan menggunakan ukuran 

perempatan (kuartil) yaitu nilai-nilai akan dibagi 4 sama banyak terhadap banyak 

data yaitu kuartil pertama (K1), kuartil kedua (K2), kuartil ketiga (K3), dan kuartil 

kelima (K4) (Herrhyanto 2008:5.3). 

Jika: 

M  = Skor Maksimal 

K  = Skor Minimal 

n  = Banyaknya Data 

Rumus yang digunakan (Herrhyanto, 2008:5.3) yaitu: 

 

 

Letak K1 = Kuartil Pertama 

Letak K1 =  
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau K1 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data 

   ganjil 

Letak K2 =  Median 

n = ( M – K ) + 1 
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Letak K2 =  
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil dan genap 

Letak K3 = Kuartil Ketiga 

Letak K3 = K3 = 
 

 
 (3n +2 ) untuk data genap atau K3 = 

 

  
 (n + 1)  untuk data 

   ganjil 

Letak K4 = Kuartil Keempat = Skor Maksimal (M) 

Maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 

K3 ≤ skor ≤ M Sangat Baik 

K2 ≤ skor < K3 Baik 

K1 ≤ skor < K2 Cukup 

n ≤ skor < K1 Kurang 

       (Herrhyanto, 2008:5.3) 

Tabel tersebut, peneliti menentukan kriteria penilaian yang digunakan 

untuk menentukan klasifikasi nilai keterampilan guru dan aktivitas siswa yaitu 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru 

Penelitian ini terdapat 10 indikator keterampilan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS dengan melalui the power of two berbantuan powerpoint 

yaitu:  (1) membuka pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran ; (2) 

menyampaikan materi dengan tayangan powerpoint; (3) menyampaikan 

pertanyaan individu sesuai dengan materi dalam powerpoint kemudian 

membagikan LKS; (4) membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

individu; (5) membimbing siswa dalam diskusi pasangan; (6) membimbing 
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pasangan diskusi membuat jawaban baru; (7) membimbing siswa dalam 

membandingkan hasil diskusi pasangan  dengan presentasi di depan kelas; (8) 

memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada siswa); (9) 

ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power of two; dan (10) 

memberikan kesimpulan dan menutup pembelajaran. Masing-masing 

indikator mempunyasi 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah 10x1 = 10 

dan skor makasimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat data (n) = (40-10)+1= 31 

Letak K1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 31+1 ) 

   = 8  jadi nilai K1 adalah 17 

Letak K2  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 31+1 ) 

   = 16 jadi nilai K2 adalah 25 

Letak K3   = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 31+1)  

   = 24 jadi nilai K3 adalah 33 

Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

25 ≤ skor < 33 Baik (B) 

17 ≤ skor < 25 Cukup (C) 

10 ≤ skor < 17 Kurang (D) 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi kriteria ketuntasan keterampilan guru: 

a. Jika skor lebih dari atau sama dengan 33 dan kurang dari atau sama 

dengan 40, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai 

A. 

b. Jika skor lebih dari atau sama dengan 25 dan kurang dari 33, maka data 
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termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

c. Jika skor lebih dari atau sama dengan 17 dan kurang dari 25, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C. 

d. Jika skor lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari 17, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D. 

b. Aktivitas siswa 

Penelitian ini terdapat 10 indikator aktivitas siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS dengan melalui the power of two berbantuan powerpoint  

yaitu: (1) mempersiapkan diri dalam megikuti proses pembelajaran ; (2) 

memperhatikan materi yang diberikan guru melalui tayangan powerpoint; (3) 

memperhatikan petanyaan yang diberikan guru untuk dikerjakan secara 

individu; (4) menjawab pertanyaan yang diberikan guru kemudian 

mengerjakan LKS secara individu; (5) melakukan diskusi dengan teman 

sebangku; (6) membuat jawaban baru dengan kelompok teman sebangku; (7) 

membacakan dan membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas; (8) 

menanggapi hasil diskusi kelompok; (9) menyimpulkan materi pembelajaran; 

(10) mengerjakan soal evaluasi. (visual, writing activities). Masing-masing 

indikator mempunyasi 4 deskriptor sehingga skor minimal adalah 10x1 = 10 

dan skor makasimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat data (n) = (40-10)+1= 31 

Letak K1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 31+1 ) 

   = 8  jadi nilai K1 adalah 17 

Letak K2  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 31+1 ) 

   = 16 jadi nilai K2 adalah 25 
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Letak K3   = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 31+1)  

   = 24 jadi nilai K3 adalah 33 

 

Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

 

Kriteria 

Ketuntasan 

Skala 

Penilaian 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) 

25 ≤ skor < 33 Baik (B) 

17 ≤ skor < 25 Cukup (C) 

10 ≤ skor < 17 Kurang (D) 

 

 

3.7. Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran the power of 

two berbantuan powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada 

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dengan indikator sebagai 

berikut : 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint meningkat dengan kriteria minimal baik (25≤ skor 

<33). 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan 

powerpoint meningkat dengan kriteria minimal baik (25≤ skor <33). 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint dapat meningkat dengan ketuntasan hasil belajar 

individual minimal ≥ 62 dan ketuntasan klasikal minimal 80% dari jumlah 

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penerapan the power of two berbantuan powerpoint terbukti dapat 

meningkatkan pembelajaran IPS di kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang. 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus yang setiap siklusnya terdiri dari 

satu pertemuan. 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas pemaparan 

observasi keterampilan guru, observasi aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS 

dengan melalui the power of two berbantuan powerpoint dalam proses 

pembelajaran pada siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang. 

 

4.1.1. Deskripsi Data Prasiklus 

Data awal hasil belajar siswa yang diperoleh pada semester satu siswa 

kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang sebelum diadakan siklus (prasiklus) 

adalah nilai rata-rata kelas sebesar 58,89. Siswa yang mencapai KKM (KKM=62) 

sebanyak 10 dari 28 siswa dan siswa yang tidak mencapai KKM sebanyak 18 dari 

28 siswa. Ketuntasan klasikal hasil belajar yang diperoleh sebesar 35,71% dengan 

nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 73. 
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4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.2.1. Perencanaan Siklus I 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menyusun perencanaan pada 

siklus I. Adapun perencanaanya adalah sebagai berikut:  

a. Menyusun RPP dengan kompetensi dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, 

materinya yaitu tokoh-tokoh peristiwa Rengasdengklok dan sejarah peritiwa 

Rengasdengklok melalui the power of two berbantuan powerpoint. 

b. Mempersiapkan sumber belajar untuk bahan dalam mengajar mata pelajaran 

IPS materi Rengasdengklok dan media pembelajaran yang berupa tampilan 

slide dalam bentuk powerpoint serta gambar yang berkaitan dengan peristiwa 

Rengasdengklok. 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis di akhir pembelajaran dan  

lembar kerja siswa yang digunakan dalam diskusi kelompok. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta catatan lapangan dalam proses pembelajaran. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

 

4.1.2.2. Pelaksanaan siklus I 

Siklus I dilaksanakan dengan menerapkan strategi the power of two pada 

mata pelajaran IPS kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang pada, 
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hari/Tanggal  : Senin/24 Maret 2014 

waktu Pembelajaran : 2 x 35 menit 

pukul   : 07.00 – 08.10 WIB 

materi                       : Peristiwa Rengasdengklok 

Standar Kompetensi siklus 1 yaitu: “2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia”. Kompetensi Dasar siklus I yaitu: “2.3 Menghargai jasa 

dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia”. Sedangkan, indikator pada siklus I yaitu: (1) menyebutkan tokoh yang 

berperan dalam peristiwa Rengasdengklok; (2) menjelaskan peristiwa 

Rengasdengklok; (3) mengklasifikasikan tokoh-tokoh peristiwa Rengasdengklok 

ke dalam golongan tua dan golongan muda; dan (4) menganalisis peran masing-

masing tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok. 

Uraian kegiatan pembelajaran pada pelaksanaan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

4.1.2.2.1. Pra Kegiatan (5 menit) 

Pada tahapan pra kegiatan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan 

guru adalah memberi salam, mengajak siswa berdoa dengan menyuruh ketua 

kelas memimpin berdo‟a, melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran 

siswa, dan pengkondisian kelas sebelum memulai pelajaran. Siswa diminta 

untuk mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat belajar yang diperlukan dan 

mengkondisikan diri untuk tenang. 
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4.1.2.2.2. Kegiatan awal (5 menit) 

Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa, ”Anak-anak, 

apakah kalian tau sebuah nama tempat yang bernama Rengasdengklok?” 

sebagian siswa menjawab pernah dan sebagian siswa ada yang menjawab 

belum pernah. Kemudian guru bertanya lagi, “Dimanakah tempat itu?”. Ada 

yang menyebutkan Jakarta dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru 

memberitahu kepada siswa tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan 

siklus I, yaitu: “peristiwa Rengasdengklok”. Guru menginformasikan tujuan 

dari mempelajari materi tersebut bagi siswa. 

4.1.2.2.3. Kegiatan Inti (40 menit) 

Kegiatan inti dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

Siswa mengamati gambar tokoh-tokoh peristiwa Rengasdengklok 

yang ditampilkan dalam slide powerpoint. Guru melakukan tanya jawab 

tentang tokoh-tokoh tersebut. Siswa menjawab secara bersama-sama. 

Selanjutnya guru memutarkan video yang ada dalam slide powerpoint. 

Sebagian siswa antusias mengamati video yang ditayangkan. Ada 

beberapa siswa yang mencatat hal penting dalanm video, namun ada juga 

siswa yang hanya memperhatikan video tanpa mencatatnya. Guru 

menjelaskan materi peristiwa Rengasdengklok sambil melakukan tanya 

jawab tentang video melalui slide powerpoint yang sedang ditampilkan. 
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Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang berani maju ke 

depan kelas untuk meggolongkan gambar tokoh-tokoh peristiwa 

Rengasdengklok dalam golongan tua dan golongan muda. Gambar 

ditempelkan pada kolom yang telah disediakan guru di depan kelas. 

Siswa yang maju ke depan kelas dua orang dan menjawab dengan 

jawaban yang benar. 

b. Elaborasi 

Siswa diberikan pertanyaan oleh guru melalui tayangan slide 

powerpoint untuk dijawab di buku tulis masing-masing secara individu. 

Siswa menulis dan menjawab pertanyaan tersebut, tapi ada beberapa 

siswa yang malas menulis dan menjawab soal tersebut.  

Setelah selesai menjawab pertanyaan secara individu,kegiatan 

selanjutnya siswa berkelompok dengan teman sebangku. Guru 

menjelaskan proses berlangsungnya diskusi yaitu dikerjakan berpasangan 

dengan teman sebangku untuk mendiskusikan jawaban individu yang 

telah dijawab dan ditulis di buku masing-masing kemudian menyusun 

jawaban baru yang dianggap paling benar dan menulisnya dalam Lembar 

Kerja Siswa (LKS). Guru membagikan satu lembar kerja pada tiap 

kelompok. 

Guru membimbing jalannya diskusi dengan membimbing siswa 

dalam kelompok yang mengalami kesulitan. Setelah selesai diskusi 

dalam kelompok dengan berbagi pengetahuan dan kerjasama pada saat 

menyelesaikan lembar kerja, beberapa kelompok ditunjuk guru secara 
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acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat kelompok 

yangmaju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kelompok lain 

diminta untuk memperhatikan dan memberi tanggapan jika ada 

kelompok yang mempunyai jawaban berbeda yang berlangsung secara 

berulang untuk setiap kelompok. Guru memberikan penguatan pada 

siswa dengan penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa 

pujian dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatanverbal berupa 

pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikanhasil 

diskusi kelompoknya. 

c. Konfirmasi 

Setelah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya guru 

mengkonfirmasikan hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban 

yang benar dan menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang 

kurang tepat. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, tapi tidak ada siswa yang bertanya.  

4.1.2.2.4. Kegiatan akhir (20 menit) 

Kegiatan penutup berupa kegiatan penyimpulan materi, evaluasi dan 

pemberian tindak lanjut. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

yang telah dipelajari. Guru dan siswa menyebutkan pokok-pokok materi 

dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Setelah itu, guru membagikan 

soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa sebagai tolak ukur kemampuan 

siswa memahami materi yang telah diajarkan. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang, walaupun masih ada siswa yang kurang fokus 
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terhadap pekerjaannya sendiri. Namun demikian, guru dapat mengkondisikan 

siswa untuk menyelesaikan soal evaluasi, sehingga setelah batas waktu habis 

semua siswa telah menyelesaikan soal evaluasi. 

Setelah semuanya selesai, guru menugaskan siswa untuk mempelajari 

materi pada pertemuan selanjutnya yaitu perumusan teks proklamasi dan 

memberikan Pekerjaan Rumah (PR) agar siswa belajar dan mempunyai bekal 

dalam pembelajaran materi selanjutnya. 

 

4.1.2.3. Observasi Siklus I 

Kegiatan observasi siklus I dilaksanakan pada saat proses pembelajaran IPS 

berlangsung. Kegiatan yang diamati meliputi: 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

the power of two berbantuan powerpoint. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melaluithe 

power of two berbantuan powerpoint. 

c. Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi the power of two berbantuan powerpoint. 

 

4.1.2.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru Siklus 1 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui the 

power of two berbantuan powerpoint pada siklus I diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No. Indikator Skor 

1. Membuka pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran 

(ketrampilan membuka pembelajaran, ketrampilan 

bertanya) 

3 

2. Menyampaikan materi dengan tayangan powerpoint 

(ketrampilan menggunakan variasi, dan menjelaskan) 

3 

3. Menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan 

powerpoint (the power of two) (ketrampilan bertanya) 

2 

4. Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan individu 

(the power of two) (ketrampilan membimbing dan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan dan ketrampilan 

mengelola kelas) 

2 

5. Membentuk kelompok siswa dalam diskusi pasangan 

kemudian membsgikan LKS (the power of two) 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok dan 

ketrampilan mengelola kelas) 

3 

6. Membimbing pasangan diskusi membuat jawaban baru 

(the power of two) (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok dan ketrampilan mengelola kelas) 

2 

7. Membimbing siswa dalam membandingkan hasil diskusi 

pasangan  dengan presentasi di depan kelas (the power of 

two) (keterampilan mengelola kelas) 

2 

8. Memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada 

siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

3 

9. Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power 

of two (Keterampilan mengelola kelas) 

2 

10. Memberikan kesimpulan dan menutup pembelajaran. 

(ketrampilan menutup pembelajaran) 

3 

Jumlah Skor 25 

Kategori A 

Presentase Kenerhasilan 62,5% 
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Keterangan: 

Tabel 4.2 Kriteria Ketuntasan Seluruh Indikator 

Lembar Observasi Keterampilan Guru 

 

Skor Kategori Penilaian Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik  A 

25 ≤ skor < 33 Baik B 

17 ≤ skor < 25 Cukup C 

10 ≤ skor < 17 Kurang  D 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi kriteria data keterampilan guru : 

(1) Jika skor lebih dari atau sama dengan 33 dan kurang dari atau sama dengan 

40, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A. 

(2) Jika skor lebih dari atau sama dengan 25 dan kurang dari 33, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

(3) Jika skor lebih dari atau sama dengan 17 dan kurang dari 25, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C. 

(4) Jika skor lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari 17, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D. 

 

Tabel 4.3 Kriteria Ketuntasan Tiap Indikator  

Lembar Observasi Keterampilan Guru 

 

Skor Kategori 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 
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Data hasil pengamatan keterampilan guru pada sikus I disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus I 

 

  

 Data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

the power of two berbantuan powerpoint pada siklus I diperoleh jumlah skor dari 

semua indikator yaitu 25, rata-rata skor 2,5, dan presentase keberhasilan 62,5% 

dengan kategori baik. Keterampilan guru tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

(1) Membuka pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran 

Pada indikator membuka pembelajaran  memperoleh skor 3 kategori 

baik (B). Ditunjukkan dengan deskriptor yang muncul yaitu guru sudah 

melakukan apersepsi secara lisan, guru melakukan tanya jawab pada siswa 
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tentang pembelajaran ”Anak-anak, apakah kalian tau sebuah nama tempat 

yang bernama Rengasdengklok?” sebagian siswa menjawab pernah dan 

sebagian siswa ada yang menjawab belum pernah. Kemudian guru bertanya 

lagi, “Dimanakah tempat itu?”. Ada yang menyebutkan Jakarta dan lain 

sebagainya. sebagian besar siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

dengan antusias sehingga kegiatan apersepsi berjalan dengan baik, guru juga 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari tetapi guru belum 

memotivasi siswa dengan baik 

(2) Menyampaikan materi dengan tayangan slide powerpoint 

Pada indikator menyampaikan materi dengan tayangan slide 

powerpoint memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Ditunjukkan 

dengan deskriptor yang muncul yaitu menyampaikan materi dengan runtut 

pada slide powerpoint materi sudah tersusun secara sistematis sehingga 

mudah dipahami oleh siswa, di sini deskriptor kedua nampak yaitu 

penyampaian materi mudah dipahami siswa serta slide yang ditayangkan 

berisi gambar-gambar yang menarik dan video yang menarik siswa sehingga 

deskriptor ketiga juga nampak tetapi dalam  menjelaskan materi guru terlalu 

cepat intonasi bicaranya sehingga siswa sedikit kesulitan mengikuti, dan 

suara video kurang begitu terdengar sampai belakang kelas. 

(3) Menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan slide powerpoint 

Pada indikator menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan 

slide powerpoint memperoleh skor 2 dengan kategori cukup (C). Ditunjukkan 

dengan 2 deskriptor yang nampak yaitu guru memberikan petunjuk 
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mengerjakan pertanyaan diberikan siswa dan pertanyaan yang diberikan 

mudah dipahami dan sesuai dengan kemampuan siswa. Pertanyaan juga 

sudah sesuai dengan materi. Tetapi dalam penyampaiannya guru kurang 

memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir dan pertanyaan belum 

menimbulkan keaktifan siswa untuk segera menulis pertanyaan dalam buku 

catatannya. 

(4) Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan individu 

Pada indikator membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

individu memperoleh skor 2 dengan kategori cukup (C). Ditunjukkan dengan 

2 deskriptor yang nampak yaitu guru telah membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan apabila ada siswa yang bertanya ataupun mengalami 

kesulitan guru memberikan pengarahan, guru menjelaskan apabila ada siswa 

yang bertanya dalam menjawab pertanyaan individu. Tetapi guru kurang 

mengawasi apabila ada siswa yang menanyakan jawaban pada siswa lain 

ataupun mencontek jawaban. Guru juga belum memberikan pengarahan 

secara keseluruhan pada semua siswa di depan kelas serta membimbing siswa 

untuk memusatkan pada pertanyaan yang dihadapi siswa. 

(5) Membentuk kelompok dalam diskusi pasangan teman sebangku kemudian 

membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Indikator keterampilan guru membentuk kelompok memperoleh skor 

2 dengan kategori cukup (C). Hal ini ditunjukkan dengan guru membagi 

kelompok sesuai dengan pasangan teman sebangku, guru menjelaskan 

langkah diskusi yang akan dilaksanakan melalui LKS serta guru sudah 
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membimbing pasangan yang mengalami kesulitan. Akan tetapi, guru belum 

berkeliling membimbing pasangan siswa. 

(6) Membimbing pasangan diskusi membuat jawaban baru 

Pada indikator membimbing pasangan diskusi membuat jawaban baru 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup (C). Ditunjukkan dengan adanya 2 

deskriptor yang nampak yaitu setelah diskusi berjalan guru memberikan 

pengarahan pada pasangan yang bertanya tentang hal yang belum dipahami 

dalam melakukan diskusi, guru juga memberikan waktu kepada siswa untuk 

berfikir. Tetapi dalam membimbing pasangan ini tidak dilakukan terhadap 

semua pasangan yang ada di dalam kelas hanya pada sebagian pasangan saja 

yang mengalami kesulitan, dalam pembuatan jawaban yang baru guru juga 

belum membimbing secara keseluruhan dan hanya memberikan penjelasan 

secara singkat. Pada indikator ini guru kurang membimbing dikarenakan 

masih banyak siswa yang belum berani bertanya pada guru. 

(7) Membimbing kelompok dalam membandingkan hasil diskusi pasangan 

dengan presentasi di depan kelas 

Pada indikator membimbing kelompok dalam membandingkan hasil 

diskusi pasangan memperoleh skor 2 dengan kategori cukup (C). Ditunjukkan 

dengan hanya 2 deskriptor yang nampak yaitu menunjuk pasangan yang akan 

maju di depan kelas untuk membacakan hasil diskusi, guru juga membantu 

pasangan yang mengalami kesulitan dalam mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Deskriptor yang belum nampak dalam indikator ini 

ialah guru belum memberikan klarifikasi terhadap kesalahan saat 
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mempresentasikan hasil diskusi, hal ini dikarenakan siswa belum sepenuhnya 

memperhatikan jalannya diskusi, guru juga mengalami kesulitan dalam 

mengatur jalannya presentasi dikarenakan tiap pasangan berebut untuk maju 

terlebih dahulu.  

(8) Memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada siswa 

Pada indikator memberikan penguatanan berupa reward dan motivasi 

pada siswa memperoleh skor 3 dengan kategori cukup (B). Ditunjukkan 

dengan 3 deskriptor yang nampak yaitu guru telah memberikan penguatan 

verbal dengan mengucapkan kata “bagus dan pintar”, guru sudah memberikan 

penguatan gestural pada siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dengan 

memberikan tepuk tangan, guru juga memberikan penghargaan bagi yang 

berani maju ke depan kelas dalam  mempresentasikan hasil diskusi dengan 

memberikan “bintang” yang ditempelkan pada dada siswa sehingga 

memotivasi siswa lain agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, tetapi 

dalam indikator ini guru belum memberikan penguatan sesegera mungkin 

setelah perilaku siswa yang diharapkan muncul. 

(9) Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power of two berbantuan 

powerpoint 

Pada indikator ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the 

power of two berbantuan powerpoint memperoleh skor 2 dengan kategori 

cukup (C). Dalam hal ini guru telah efektif dalam menjalankan setiap langkah 

pembelajaran. Guru telah menjalankan langkah pembelajaran sesuai alokasi 

waktu yang telah direncanakan. Guru juga telah memberikan petunjuk dalam 
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setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Namun, kekurangan masih 

terlihat dalam hal menjaga kekondusifan kelas  pada saat pembelajaran secara 

keseluruhan. Terdapat pula kekurangan dari aspek pemberian perhatian 

kepada semua siswa, guru kurang maksimal dalam mengamati dan 

memberikan perhatian kepada semua siswa, masih sebagian siswa yang bisa 

diberi perhatian oleh guru.  

(10) Memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

Pada indikator meberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang nampak yaitu guru menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari bersama dengan siswa guru telah melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan memberikan soal evaluasi pada siswa untuk dikerjakan 

secara individu, serta guru sudah melakukan tindak lanjut memberikan PR 

dan menyampaikan judul materi pada pertemuan selanjutnya. Tetapi guru 

belum memberikan kesempatan pada siswa yang ingin bertanya terhadap 

materi yang belum dipahami pada pembelajaran yang telah dilakukan. 

Instrumen keterampilan guru dalam penelitian ini selain dengan 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru juga menggunakan lembar 

wawancara keterampilan guru. Hasil dari wawancara dengan kolaborator pada 

siklus I diantaranya: penerapan the power of two berbantuan powerpoint yang 

dilakukan sudah bagus namun ada beberapa masukan yang diberikan. 

Pengkondisian siswa perlu diperhatikan lagi karena masih ada beberapa siswa 

yang membuat kegaduhan. Saat menerangkansebaiknya jangan terlalu tergesa-
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gesa dan rmenggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Pemberian motivasi 

kepada siswa masih kurang pada awal pembelajaran. Strategi the power of two 

berbantuan powerpoint sudah cocok digunakan untuk diterapkan dalam 

pembelajaran IPS. 

 

4.1.2.3.2. Deskripsi Hail Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1 

a. Deskripsi Hasil Observasi Lembar Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dengan mengamati seluruh siswa di 

dalam kelas yang mengikuti pembelajaran yaitu ada 28 siswa dengan jumlah 

siswa laki-laki sebanyak 12 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 16 pada 

pelaksanaan tindakan siklus I pada pembelajaran IPS melalui the power of 

two berbantuan powerpoint di kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

semua siswa masuk. Aktivitas siswa dalam setiap indikator diamati dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang telah dibuat didapatkan 

data sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 
 

Tabel 4.4 Data Rata-rata Ketuntasan Aktivitas Siswa  

Tiap Indikator Siklus I 

 

No 

 
Indikator 

Jumlah siswa 

yang 

mendapat 

skor 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

1 2 3 4 

1 
Mempersiapkan diri dalam megikuti 

proses pembelajaran (emotional activities) 
5 8 8 7 73 2,60 

2 

Memperhatikan materi yang diberikan 

guru melalui tayangan powerpoint 

(emotional, visual activities) 

3 13 8 4 69 2,46 

3 

Memperhatikan petanyaan yang diberikan 

guruuntuk dikerjakan secara individu (the 

power of two) (listening, visual aktivities) 

6 8 9 5 69 2,46 

4 

Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

secara individu(the power of two) (mental, 

visual, oral, dan writing activities) 

8 8 9 3 63 2,25 

5 

Membentuk kelompok dengan teman 

sebangku kemudian melakukan diskusi 

(the power of two) (oral, listening, visual, 

writing,emotional, mental activities) 

7 8 8 5 67 2,39 

6 

Melakukan diskusi membuat jawaban baru 

dengan kelompok teman sebangku (the 

power of two) (oral, listening, visual, 

writing,emotional, mental activities) 

7 8 8 5 67 2,39 

7 

Membacakan dan membandingkan hasil 

diskusi dengan teman sekelas (the power 

of two)  (oral, visual, dan mental 

activities) 

6 12 5 5 65 2,32 

8. 
Memperhatikan presentasi kelompok lain 

(oral, listening, emotional activities) 
8 11 5 4 61 2,17 

9. 
Menyimpulkan materi pembelajaran 

(writing, mental activities 
8 9 7 4 67 2,39 

10 
Mengerjakan soal evaluasi.(visual, writing 

activities 
7 7 9 5 68 2,46 

JUMLAH 664 23,71 

RATA-RATA SKOR  2,37 

PERSENTASE  59,28% 

KATEGORI  C 
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Keterangan: 

 

Tabel 4.5 Kriteria Ketuntasan Seluruh Indikator 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Skor Kategori Penilaian Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 

25 ≤ skor < 33 Baik B 

17 ≤ skor < 25 Cukup C 

10 ≤ skor < 17 Kurang D 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi kriteria data aktivitas siswa : 

(1) Jika skor lebih dari atau sama dengan 33 dan kurang dari atau sama dengan 

40, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A. 

(2) Jika skor lebih dari atau sama dengan 25 dan kurang dari 33, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

(3) Jika skor lebih dari atau sama dengan 17 dan kurang dari 25, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C. 

(4) Jika skor lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari 17, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D. 

Tabel 4.6 Kriteria Ketuntasan Tiap Indikator  

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Skor Kategori  

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 
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Data hasil pengamatan aktivitas siswa pada sikus I disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Siswa Siklus I 

 

 

Sesuai dengan data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui the power of two berbantuan powerpoint pada siklus I, diperoleh skor 

23,71 dan rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 2,37. Persentase keberhasilan 

sebesar 59,28% dengan kategori cukup (C). Penjabaran dari setiap indikator 

aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran 

Pada indikator mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

memperoleh jumlah skor 73 dengan rata-rata 2,60 kategori baik (B). 

Ditunjukkan dengan 5 siswa mendapatkan skor 1, 8 siswa mendapatkan skor 

2, 8 siswa mendapatkan skor 3 dan 7 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian 
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secara individu

Membentuk kelompok dengan teman
sebangku kemudian melakukan diskusi

Melakukan diskusi membuat jawaban baru
dengan kelompok teman sebangku

Membacakan dan membandingkan hasil
diskusi dengan teman sekelas

Menanggapi hasil diskusi kelompok

Menyimpulkan materi pembelajaran

Mengerjakan soal evaluasi
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besar siswa sudah siap di dalam ruang kelas ketika guru memasuki ruang 

kelas dan menyiapkan buku pelajaran serta alat tulis yang akan digunakan, 

akan tetapi ada beberapa siswa yang masih berbicara sendiri dengan 

temannya, hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut belum siap mnerima 

pelajaran dari guru. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 65%. 

(2) Memperhatikan materi yang diberikan guru melalui tayangan slide 

powerpoint 

Pada indikator memperhatikan materi yang diberikan guru melalui 

tayangan slide powerpoint memperoleh jumlah skor 69 dengan rata-rata 2,46 

kategori cukup (C). Ditunjukkan dengan 3 siswa mendapatkan skor 1, 13 

siswa mendapatkan skor 2, 8 siswa mendapatkan skor 3 dan 4 siswa 

mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa memperhatikan materi yang 

ditayangkan oleh guru melalui slide powerpoint dan antusias mengikuti 

kegiatan pembelajaran, tetapi hanya beberapa siswa yang mencatat materi dan 

mengajukan pertanyaan pada guru sesuai materi yang diberikan. Presentase 

keberhasilan indikator ini sebesar 62%. 

(3) Memperhatikan pertanyaan dalam powerpoint yang diberikan guru untuk 

dikerjakan secara individu 

Pada indikator memperhatikan pertanyaan dalam powerpoint yang 

diberikan guru untuk dikerjakan individu memperoleh jumlah skor 69 dengan 

rata-rata 2,46 kategori cukup (B). Ditunjukkan dengan 6 siswa mendapatkan 

skor 1, 8 siswa mendapatkan skor 2, 9 siswa mendapatkan skor 3 dan 5 siswa 

mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa memperhatikan pertanyaan yang 
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diberikan guru dan mencatatnya, tetapi ada beberapa siswa yang bermain 

sendiri dengan temannya saat guru menjelaskan pertanyaan, beberapa siswa 

masih malu untuk mengajukan pertanyaan bila belum paham. Presentase 

keberhasilan indikator ini sebesar 62%. 

(4) Menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara individu 

Pada indikator menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara 

individu memperoleh jumlah skor 63 dengan rata-rata 2,25 kategori cukup 

(C). Ditunjukkan dengan 8 siswa mendapatkan skor 1, 8 siswa mendapatkan 

skor 2, 9 siswa mendapatkan skor 3 dan 3 siswa mendapatkan skor 4. 

Sebagian besar siswa menjawab dan menulis jawaban di buku tulis masing-

masing, tetapi ada beberapa siswa yang bermalas-malasan, beberapa siswa 

masih menyontek pekerjaan teman. Presentase keberhasilan indikator ini 

sebesar 56%. 

(5) Membentuk kelompok dengan teman sebangku kemudian melakukan diskusi 

Pada indikator membentuk kelompok dengan teman sebangku kemudian 

melakukan diskusi memperoleh jumlah skor 67 dengan rata-rata 2,39 kategori 

cukup (C). Ditunjukkan dengan 7 siswa mendapatkan skor 1, 8 siswa 

mendapatkan skor 2, 8 siswa mendapatkan skor 3 dan 5 siswa mendapatkan 

skor 4. Siswa sudah berkelompok sesuai dengan teman sebangkunya dan 

sudah tertib dalam pelaksanaan diskusi kelompok. Tetapi siswa kurang dapat 

menyampaikan pendapat dengan baik dan terkadang kurang dapat menerima 

pendapat teman. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 60%. 
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(6) Melakukan diskusi membuat jawaban baru dengan kelompok teman sebangku 

Pada indikator melakukan diskusi  memperoleh jumlah skor 67 

dengan rata-rata 2,39 kategori cukup (C). Ditunjukkan dengan 7 siswa 

mendapatkan skor 1, 8 siswa mendapatkan skor 2, 8 siswa medapatkan skor 3 

dan 5 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa melakukan diskusi 

dengan baik, siswa menyampaikan pendapat serta menerima pendapat teman 

sebangkunya, beberapa siswa mencatat hasil diskusi tetapi ada beberapa 

siswa yang bermain sendiri dengan temannya. Presentase keberhasilan 

indikator ini sebesar 60%. 

(7) Membacakan dan membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas 

Pada indikator membacakan dan membandingkan hasil diskusi 

dengan teman sekelas memperoleh jumlah skor 65 dengan rata-rata 2,32 

kategori cukup (C). Ditunjukkan dengan 6 siswa mendapatkan skor 1, 12 

siswa mendapatkan skor 2, 5 siswa mendapatkan skor 3 dan 5 siswa 

mendapatkan skor 4. Sebagian siswa sudah berani menyampaikan hasil 

diskusi didepan kelas dan membandingkan hasil kerja pasangan lain, tetapi 

masih sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan pada pasangan lain serta 

siswa masih kebingungan apabila menjawab pertanyaan dari pasangan lain. 

Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 58%. 

(8) Memperhatikan presentasi kelompok lain 

Pada indikator memperhatikan presentasi kelompok lain memperoleh 

jumlah dan rerata skor yang paling rendah dibandingkan dengan indikator 

yang lainnya yaitu skor hanya 61 dan rerata 2,17 dengan kriteria cukup (C). 
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Ditunjukkan dengan 8 siswa mendapatkan skor 1, 11 siswa mendapatkan skor 

2, 5 siswa mendapatkan skor 3 dan 4 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian 

besar siswa belum mampu menaggapi presentasi kelompok lain, siswa juga 

masih gaduh mengganggu teman lain. Presentase keberhasilan indikator ini 

sebesar 55%. 

(9) Menyimpulkan materi pembelajaran 

Pada indikator menyimpulkan materi pembelajaran jumlah skor 67 

dengan rata-rata 2,39 kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 8 siswa 

mendapatkan skor 1, 9 siswa mendapatkan skor 2, 7 siswa mendapatkan skor 

3 dan 4 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian besar sswa sudah menyimpulkan 

sesuai materi dan sudah menyebutkan pokok-pokok materi yang telah 

dipelajari. Namun ada beberapa siswa yang belum berani mengemukakan 

pendapatnya, ada juga siswa yang belum mencatat hasil kesimpulan di buku 

tulis masing-masing. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 59%. 

(10) Mengerjakan soal evaluasi 

Pada indikator mengerjakan soal evaluasi memperoleh jumlah skor 68 

dengan rata-rata 2,42 kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 7 siswa 

mendapatkan skor 1, 7 siswa mendapatkan skor 2, 9 siswa mendapatkan skor 

3 dan 5 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan cermat dan dikerjakan sendiri, mengerjakan dengan tepat 

waktu, tetapi masih ada siswa yang menanyakan jawaban pada siswa lain dan 

ada siswa yang telat mengumpulkan hasil kerjanya. Presentase keberhasilan 

indikator ini sebesar 61% 
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b. Deskripsi Hasil Angket Respon Siswa 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini diamati dengan dua instumen 

yaitulembar observasi aktivitas siswa dan angket respon siswa. Hasil angket 

respon siswa SDN Bojong Salaman 02 Semarang pada pembelajaran IPS 

denganmenerapkan strategi the power of two berbantuan powerpoint pada 

siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Data Hasil Angket Respon Siswa Siklus I 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

92,28% 7,14% 

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

92,85% 7,14% 

3. Apakah tayangan powerpoint (media) yang digunakan 

gurudalam menyampaikan materi menarik? 

96,42% 3,57% 

4. Apakah pembelajaran tadi membuat materi yang sulit 

menjadi mudah? 

82,14% 17,85% 

5. Apakah kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut? 100% 0% 

 

Sesuai dengan data pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa sebagian besar 

siswa senang dengan pembelajaran IPS yang diajarkan guru melalui the 

power of two berbantuan powerpoint. Pada siklus I, 92,28% siswa  sudah 

senang dengan pelajaran IPS yang telah dilakukan, 89,28% siswa dapat 

memahami materi pembelajaran IPS yang telah disampaikan guru, tayangan 

powerpoint sudah menarik walaupun belum sepurna karena 92,28% siswa 

sudah memilih jawaban ya. 96,42% siswa setuju jika pembelajaran berlanjut 
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ke siklus ke II untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus I. Tetapi siswa 

masih ada yang kesulitan memahami materi dengan presentase siswa yang 

setuju adalah 85,71%. 

Berikut ini akan disajikan diagram angket respon siswa dari siklus I 

sebagai berikut: 

Gambar 4.3 Diagram Angket Respon Siswa Siklus I 

 

 
 

 

4.1.2.3.3. Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Hasil pelaksanaan tes evaluasi pada siklus I merupakan hasil tes individu 

dalam pembelajaran IPS dengan melalui the power of two berbantuan powerpoint. 

Ada sejumlah 28 siswa yang mengikuti dan mengerjakan sal evaluasi. Tes yang 

dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi dengan materi peristiwa 

Rengasdengklok. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi peristiwa 

Rengasdengklok melalui the power of two berbantuan powerpoint dapat dilihat 

pada tabel 4.8 sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Data Hasil belajar Siswa pada Siklus I 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 75 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Nilai terendah 45 

4. Siswa memenuhi KKM 19 

5. Siswa belum memenuhi KKM 9 

6. Ketuntasan belajar klasikal 67,85% 
 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rerata hasil belajar siswa secara klasikal 

pada siklus I sebesar 67,85% dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 45. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 19 siswa dan yang belum 

memenuhi KKM sebanyak 9 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 67.85% dengan kategori baik (Aqib, 2010:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan 

powerpoint pada siklus I dapat disajikan dalam  tabel 4.9 pemaparan distribusi 

nilai sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

 

No Kategori 
Rentang 

skor 
Frekuensi 

Bobot 

skor 
Persentase 

Rata-

rata 

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

 

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

3. Cukup 40-59 6 315 21,42% 

4. Baik 60-79 8 540 28,57%  

5. Sangat baik 80-100 14 1245 50% 

Jumlah 28 2100 100% 75 

 

 



143 
 

 
 

Data tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS siklus 

I kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dalam kategori baik, skor rata-rata 

kelas yang dicapai sebesar 75. Hasil belajar tersebut dinilai belum mencapai 

tujuan dari dilakukannya penelitian ini, karena masih ada 9 siswa atau sebanyak 

32,14% siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 62. Sebanyak 14 siswa 

atau 50% memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-100 

dengan jumlah skor 1245. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik 

sebanyak 8 atau 28,57% antara 60-79 dengan jumlah skor 540. Sebanyak 6 siswa 

atau 21,42% memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan 

jumlah skor 315. Tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori kurang antara 

20-39 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kategori 

sangat kurang. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan the 

power of two berbantuan powerpoint pada siklus I disimpulkan tergolong kurang 

optimal karena the power of two berbantuan powerpoint baru pertama kali 

diterapkan dalam pembelajaran IPS di kelas VA SDN Bojong Salaman 02 

Semarang. Aktivitas siswa secara keseluruhan belum begitu terlihat dan 

kekondusifan kelas masih belum begitu terjaga, untuk itu diperlukan pengelolaan 

kelas yang lebih baik lagi, namun  penerapan  strategi the power of two 

berbantuan powerpoint ini cenderung berhasil dalam menumbuhkan respon minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran yang ditunjukan dengan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus I yang 

diujikan oleh guru kepada siswa dengan beberapa macam soal. Soal evaluasi 
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tersebut mengujikan materi-materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang 

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

uraian. Hasil evaluasi mata pelajaran IPS materi peristiwa Rengasdengklok dapat 

dilihat pada diagram sebagai berikut: 

Gambar 4.4 Diagram Hasil Belajar Siklus I 

 

 

 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan 

hasil belajar dalam kategori sangat kurang dan kategori kurang, siswa dalam 

kategori cukup 3 siswa, baik sebanyak 11 siswa, dan ada 14 siswa dalam kategori 

sangat baik. Dalam pembelajaran IPS pada siklus I ada 9 siswa yang belum tuntas 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 62. 
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Gambar 4.5 Diagram Peningkatan Ketuntasan Klasikal  

Pra Siklus dan Siklus I 

 

 

Diagram pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal 

pada siklus I mengalami peningkatan sebanyak 32,14% dari ketuntasan belajar 

klasikal prasiklus yaitu 35,71% dengan kategori kurang meningkat menjadi 

67,85% pada siklus I dengan kategori baik (Aqib, 2010:41). 

 

4.1.2.3.4 Deskripsi Karakter Siswa Siklus I 

Hasil pengamatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui the 

power of two berbantuan powerpoint merupakan suatu nilai tentang ketercapaian 

karakter yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Subjek pengamatan yaitu 

sebanyak 28 siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang pada materi 

peristiwa Rengasdengklok. Ada tiga aspek karakter yang diamati, yaitu kerjasama, 

bertanggung jawab dan disiplin. Adapun data penilaian karakter yang diperoleh 

pada siklus I adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I 

 

No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Kerjasama 5 10 7 4 62 2,21 

2. Bertanggung Jawab 5 11 9 3 66 2,35 

3 Disiplin 4 11 10 3 68 2,42 

4 Jujur 5 9 11 3 68 2,42 

Jumlah 264 9,42 

Rata-rata Skor 2,35 

Kategori Cukup 

 

Keterangan : 

Klasifikasi kriteria ketuntasan seluruh indikator untuk lembar pengamatan 

karakter siswa dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Skor Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10 ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang D 

 

Sedangkan klasifikasi kriteria ketuntasan tiap indikator lembar pengamatan 

karakter siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Skor Kategori Penilaian 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 

 

Hasil penilaian ketercapaian karakter yang disajikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I 

 

 

Data tabel hasil pengamatan karakter siswa siklus I dalam pembelajaran IPS 

melalui the power of two berbantuan powerpoint memperoleh jumlah skor rata-

rata 9,42 dengan rata-rata 2,35 dan termasuk dalam kategori cukup. Adapun 

penjabaran dari indikator karakter siswa tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kerjasama 

Pada indikator kerjasama memperoleh nilai rata-rata 2,21 Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 4 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 7 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 10 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan 5 siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: melaksanakan tugas sesuai kelompok, 

berinteraksi dengan teman sebangku, menyampaikan pendapat dalam 

kelompok dan menjaga kekompakan kelompok. 

b. Bertanggung Jawab 

Pada indikator bertanggung jawab memperoleh nilai rata-rata 2,35. 

Ditunjukkan dengan adanya 3 siswa yang sudah melaksanakan semua 
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deskriptor, 9 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 11 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan 5 siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: melaksanakan tugas sesuai prosedur, 

kesediaan menerima tugas dalam kelompok, menjawab tugas dengan jujur, 

dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 

c. Disiplin 

Pada indikator disiplin memperoleh nilai rata-rata 2,42. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 3 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 10 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 11 siswa melaksanakan 2 

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

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: membawa perlengkapan belajar 

lengkap, memperhatikan materi yang ditampilkan melalui tayangan slide 

powerpoint, mematuhi tata tertib kelas, dan menjaga kekondusifan kelas 

selama pembelajaran. 

d. Jujur 

Pada indikator jujur memperoleh nilai rata-rata 2,42. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 3 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 11 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 9 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan 5 siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: membawa berpendapat sesuai 
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kemampuan yang dimiliki, bersikap sportif selama diskusi, tidak mencontek 

pekerjaan teman, dan menghargai prestasi kelompok lain. 

 

4.1.2.3.5. Deskripsi Aspek Psikomotor Siswa Siklus I 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari hasil kerja dalam diskusi 

kelompok dalam mengerjakan lembar kerja siswa materi peristiwa 

Rengasdengklok.  Dalam Lembar Kerja Siswa menjawab pertanyaan dan 

menempelkan gambar tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa Rengasdengklok. 

Adapun data penilaian psikomotor yang diperoleh pada siklus I adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 Data Hasil Pengamatan Psikomotor Siklus I 

No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. 
Ketepatan dalam menulis 

jawaban 
- - 28 - 84 3 

2. 

Kerapian, kebersian dan 

kerajinan dalam menempel dan 

menulis jawaban 

- 20 - 8 72 2,5 

Jumlah 156 5,57 

Rata-rata Skor 2,78 

Kategori Baik 

Keterangan : 

Klasifikasi kriteria ketuntasan seluruh indikator untuk lembar pengamatan 

psikomotor siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Skor Kategori Nilai 

7 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik A 

5 ≤ skor < 7 Baik B 

3 ≤ skor < 5 Cukup C 

2 ≤ skor < 3 Kurang D 
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Sedangkan klasifikasi kriteria ketuntasan tiap indikator lembar pengamatan 

psikomotor siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Skor Kategori Penilaian 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 

 

Data tabel 4.11 tersebut, menunjukan bahwa nilai rerata dari hasil 

penilaian psikomotor siklus I adalah sebesar 156 dengan kategori baik. Pada 

indikator ketepatan dalam menulis jawaban memperoleh skor 84 dengan rata-rata 

3. Hal ini ditunjukkan dengan semua siswa sudah melaksanakan minimal 3 

deskriptor. Adapun komponen indikator kerjasama dalam pencapaian nilai 

psikomotor yaitu: jawaban tepat, tulisan rapi, ditulis secara jelas dan ditulis 

dengan bahasa yang baik dan benar. 

Pada indikator kerapian, kebersihan dan kerajinan dalam menempel dan 

menulis jawaban memperoleh skor 72 dengan rata-rata 2,5. Hal ini ditunjukkan 

dengan 20 orang melaksanakan 2 deskriptor dan 8 orang telah melaksanakan 4 

deskriptor. Adapun komponen indikator kerapian, kebersihan, dan kerajinan 

salam menempel dan menulis jawaban yaitu: menempel dengan tepat, menempel 

dengan rapi, menempel dengan bersih, dan tidak banyak coretan. 

 

4.1.2.4. Refleksi Siklus 1 

Dari hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 
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melalui the power of two berbantuan powerpoint. Refleksi ini dilaksanakan oleh 

peneliti bersama dengan kolaborator untuk menganalisis pelaksanaan 

pembelajaraan yang berlangsung pada siklus I tersebut. Refleksi ini digunakan 

sebagai pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II. Adapun 

hasil refleksi pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada kegiatan membuka pelajaran guru belum menarik perhatian siswa, 

belum memberikan motivasi belajar dan lupa memberikan acuan kepada 

siswa. 

2. Guru hanya membimbing kelompok yang meminta bantuan guru, sehingga 

siswa yang tidak berani bertanya mengalami kesulitan. 

3. Pada tahap eksplorasi, guru belum mampu menciptakan/mendorong 

terjadinya interaksi kelas secara optimal. Guru hanya bertanya kemudian 

siswa menjawab.  

4. Guru belum melibatkan siswa secara intelektual dan emosional dalam 

pembelajaran artinya masih ada beberapa siswa yang ramai sendiri atau diam 

tapi pada kenyataannya kurang memperhatikan pelajaran. 

5. Guru belum bisa mengelola waktu secara tepat sehingga waktu yang 

diperlukan dalam siklus I masih tidak sesuai dengan waktu yang telah 

tersedia yaitu 2x35 menit. 

6. Guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-

hal yang kurang dimengerti selama proses pembelajaran berlangsung. 

7. Siswa masih menjawab pertanyaan lisan dari guru secara klasikal. 
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8. Siswa belum berani untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran 

9. Siswa belum mencatat materi yang kiranya penting saat guru menjelaskan 

menggunakam nedia powerpoint. 

10. Dalam melakukan diskusi dengan pasangan, ada beberapa siswa yang tidak 

fokus dan melimpahkan tugas pada pasangannya. 

11. Dalam membandingkan hasil diskusi, siswa kurang aktif untuk bertanya 

ataupun menanggapi hasil pasangan lain. 

12. Siswa masih meminta tambahan waktu untuk mengerjakan tugas kelompok 

maupun evaluasi akhir. 

13. Ketuntasan klasikal Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I yang diperoleh 

adalah 67,85%  yaitu 19 dari 28 siswa tuntas belajar dan 32,14% yaitu 9 dari 

28 siswa tidak tuntas belajar. Dengan perolehan nilai terendah 45 dan nilai 

tertinggi 100. Adapun rata-rata kelas yaitu 73,57. Hasil tersebut belum 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥ 85 % 

siswa tuntas belajar dengan memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 62. 

Sesuai hasil refleksi pada siklus I, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint masih 

diperlukan adanya revisi/perbaikan dengan melanjutkan ke siklus II karena 

indikator keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh. Adapun perbaikan 

untuk siklus II adalah sebagai berikut: 
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1. Guru perlu memotivasi siswa agar bersemangat dalam belajar dan 

memberikan acuan kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari pada saat 

awal pembelajaran. 

2. Guru perlu membimbing setiap kelompok pada saat kerja kelompok, tidak 

hanya membimbing diskusi jika siswa meminta bantuan guru saja 

3. Guru harus mampu mendorong terjadinya interaksi kelas antar siswa maupun 

antar kelompok, baik itu di awal pembelajaran, selama proses diskusi antar 

kelompok maupun akhir pembelajaran sehingga siswa berani untuk bertanya, 

mengemukakan pendapat maupun memberikan tanggapan. 

4. Guru harus menyampaikan waktu pembelajaran secara tepat kepada siswa 

sehingga siswa mengerti kapan pembelajaran berakhir dan tidak meminta 

waktu tambahan. 

5. Guru harus melibatkan siswa secara intelektual dan emosional dalam 

keseluruhan pembelajaran. 

6. Guru harus lebih optimal dalam hal mengelola kelas agar kegiatan 

pembelajaran dapat lebih efektif dan kondusif. 

7. Guru menginformasikan pada siswa jika akan menjawab pertanyaan dari guru 

harus mengangkat tangan terlebih dahulu. 

8. Guru harus memberikan rangsangan kepada siswa sehingga siswa berani 

untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan pembelajaran 

9. Guru harus memberikan bimbingan kepada siswa agar mencatat materi yang 

disampaikan guru agar siswa lebih menhami materi yang disampaikan guru. 

10. Membimbing siswa agar bertanggung jawab terhadap tugas yang diterima. 
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11. Memberikan motivasi yang lebih pada siswa agar aktif dalam mengajukan 

pertanyaan dan menanggapi hasil presentasi siswa lain. 

12. Guru harus selalu mengingatkan akan waktu belajar, sehingga siswa tidak 

perlu untuk meminta waktu tambahan 

13. Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu: meningkatkan ketuntasan klasikal yang sesuai dengan indikator 

keberhasilan dengan memperbaiki pembelajaran pada siklus I secara 

keseluruhan. 

 

4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.3.1. Perencanaan Siklus II 

Dalam penelitian ini, perencanaan tindakan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun RPP dengan kompetensi dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, 

materinya tentang peristiwa perumusan teks proklamasi melalui the power of 

two berbantuan powerpoint. 

b. Mempersiapkan sumber belajar untuk bahan dalam mengajar mata pelajaran 

IPS materi peristiwa perumusan teks proklamasi dan media pembelajaran 

yang berupa tampilan slide dalam bentuk powerpoint serta gambar yang 

berkaitan dengan peristiwa perumusan teks proklamasi. 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis diakhir pembelajaran dan  lembar 

kerja siswa yang digunakan dalam diskusi kelompok. 
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d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta catatan lapangan dalam proses pembelajaran. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

 

4.1.3.2. Pelaksanaan siklus II 

Siklus II dilaksanakan dengan menerapkan strategi the power of two pada 

mata pelajaran IPS kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang pada, 

hari/Tanggal  : Rabu, 26 Maret 2014 

waktu Pembelajaran : 2 x 35 menit 

pukul   : 09.30 – 10.40 WIB 

materi   : Peristiwa perumusan teks proklamasi 

Standar Kompetensi siklus II yaitu: “2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia”. Kompetensi Dasar siklus II yaitu: “2.3 Menghargai 

jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia”. Sedangkan, indikator pada siklus II yaitu: (1) menyebutkan tokoh 

yang berperan dalam peristiwa perumusan teks proklamasi; (2) menjelaskan 

peristiwa perumusan teks proklamasi; (3) mengklasifikasikan tokoh-tokoh 

peristiwa perumusan teks proklamasi ke dalam golongan tua dan golongan muda; 

dan (4) menganalisis peran masing-masing tokoh dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi. Pada siklus II kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra 
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kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan 

kegiatan akhir. 

Uraian kegiatan pembelajaran pada pelaksanaan siklus 1I adalah sebagai 

berikut: 

4.1.3.2.1. Pra Kegiatan (5 menit) 

Pada tahapan pra kegiatan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan 

guru adalah memberi salam, mengajak siswa berdoa dengan menyuruh ketua 

kelas memimpin berdo‟a, melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran 

siswa, dan pengkondisian kelas sebelum memulai pelajaran. Siswa diminta 

untuk mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat belajar yang diperlukan dan 

mengkondisikan diri untuk tenang. 

4.1.3.2.2. Kegiatan awal (5 menit) 

Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan pelajaran peristiwa 

Rengasdengklok kemudian mengaitkan materi dengan bertanya pada siswa, 

”Pernahkah kalian mendengar atau membaca teks proklamasi?” hampir 

seluruh siswa menjawab pernah dan sebagian siswa ada yang menjawab 

belum pernah. Kemudian guru bertanya lagi, “Apakah isi dari teks 

proklamasi?” sebagian siswa belum mengetahuinya. Selanjutnya, guru 

memberitahu kepada siswa tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan 

siklus II, yaitu: “peristiwa perumusan teks proklamasi”. Guru 

menginformasikan tujuan dari mempelajari materi tersebut bagi siswa. 
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4.1.3.2.3. Kegiatan Inti (40 menit) 

Kegiatan inti dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

 Siswa mengamati gambar tokoh-tokoh peristiwa perumusan teks 

proklamasi yang ditampilkan dalam slide powerpoint. Guru melakukan 

tanya jawab tentang tokoh-tokoh tersebut. Siswa menjawab secara 

bersama-sama. Selanjutnya guru memutarkan video yang ada dalam slide 

powerpoint. Siswa antusias mengamati video yang ditayangkan. Sebagian 

besar siswa sudah mencatat hal-hal penting yang ada dalam video. Guru 

menjelaskan materi peristiwa perumusan teks proklamasi sambil 

melakukan tanya jawab tentang video melalui slide powerpoint yang 

sedang ditampilkan. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang berani maju ke 

depan kelas untuk meggolongkan gambar tokoh-tokoh peristiwa 

perumusan teks proklamasi dalam golongan tua dan golongan muda. 

Siswa yang maju ke depan kelas enam orang, tiap orang diberikan satu 

buah gambar tokoh kemudian berkumpul menggolongkan golongan tua 

dan golongan muda dalam peristiwa perumusan teks proklamasi. 

b. Elaborasi 

Siswa diberikan pertanyaan oleh guru melalui tayangan slide 

powerpoint untuk dijawab di buku tulis masing-masing secara individu. 

Sebagian besar siswa sudah menulis dan menjawab pertanyaan tersebut, 
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hanya ada beberapa siswa yang malas menulis dan menjawab soal 

tersebut.  

Setelah selesai menjawab pertanyaan secara individu, kegiatan 

selanjutnya siswa berkelompok dengan teman sebangku. Guru 

menjelaskan proses berlangsungnya diskusi yaitu dikerjakan berpasangan 

dengan teman sebangku untuk mendiskusikan jawaban individu yang telah 

dijawab dan ditulis di buku masing-masing kemudian menyusun jawaban 

baru yang dianggap paling benar dan menulisnya dalam Lembar Kerja 

Siswa (LKS). Guru membagikan 1 lembar kerja pada tiap kelompok. 

Guru membimbing jalannya diskusi dengan membimbing siswa 

dalamkelompok yang mengalami kesulitan. Setelah selesai diskusi dalam 

kelompok dengan berbagi pengetahuan dan kerjasama pada saat 

menyelesaikan lembar kerja, beberapa kelompok ditunjuk guru secara acak 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat kelompok yangmaju 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kelompok lain diminta 

untuk memperhatikan dan memberi tanggapan jika ada kelompok yang 

mempunyai jawaban berbeda yang berlangsung secara berulang untuk 

setiap kelompok. Guru memberikan penguatan pada siswa dengan 

penguatan verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa pujian dan 

membenarkan jawaban kelompok. Penguatan gestural berupa pemberian 

tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

 



159 
 

 
 

c. Konfirmasi 

Setelah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya guru 

mengkonfirmasikan hasil diskusi kelompok dengan menekankan jawaban 

yang benar dan menambahkan jawaban yang tepat untuk jawaban yang 

kurang tepat. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, 

tapi tidak ada siswa yang bertanya.  

4.1.3.2.4 Kegiatan akhir (20 menit) 

Kegiatan penutup berupa kegiatan penyimpulan materi, evaluasi dan 

pemberian tindak lanjut. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

yang telah dipelajari. Guru dan siswa menyebutkan pokok-pokok materi 

dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Setelah itu, guru membagikan 

soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa sebagai tolak ukur kemampuan 

siswa memahami materi yang telah diajarkan. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan tenang, walaupun masih ada siswa yang kurang fokus 

terhadap pekerjaannya sendiri. Namun demikian, guru dapat mengkondisikan 

siswa untuk menyelesaikan soal evaluasi, sehingga setelah batas waktu habis 

semua siswa telah menyelesaikan soal evaluasi. 

Setelah kegiatan selesai, guru menugaskan siswa untuk mempelajari 

materi pada pertemuan selanjutnya yaitu perumusan teks proklamasi dan 

memerikan Pekerjaan Rumah (PR) agar siswa belajar dan mempunyai bekal 

dalam pembelajaran materi selanjutnya. 
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4.1.3.3. Observasi Siklus II 

4.1.3.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui the 

power of two berbantuan powerpoint pada siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No. Indikator Skor 

1. Membuka pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran 

(ketrampilan membuka pembelajaran,ketrampilan 

bertanya) 

3 

2. Menyampaikan materi dengan tayangan powerpoint 

(ketrampilan menggunakan variasi, dan menjelaskan) 

4 

3. Menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan 

powerpoint(the power of two) (ketrampilan bertanya) 

3 

4. Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

individu(the power of two) (ketrampilan membimbing dan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan dan ketrampilan 

mengelola kelas) 

3 

5. Membentuk kelompok siswa dalam diskusi pasangan 

kemudian membsgikan LKS(the power of two) 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok dan 

ketrampilan mengelola kelas) 

3 

6. Membimbing pasangan diskusi membuat jawaban 

baru(the power of two) (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok dan ketrampilan mengelola kelas) 

2 

7. Membimbing siswa dalam membandingkan hasil diskusi 

pasangan  dengan presentasi di depan kelas (the power of 

two) (keterampilan mengelola kelas) 

3 

8. Memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada 

siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

3 

9. Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power 

of two(Keterampilan mengelola kelas) 

2 

10. Memberikan kesimpulan dan menutup pembelajaran. 

(ketrampilan menutup pembelajaran) 

3 

Jumlah Skor 29 

Kategori B 

Presentase Kenerhasilan 73% 
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Keterangan: 

Tabel 4.13 Kriteria Ketuntasan Seluruh Indikator  

Lembar Observasi Keterampilan Guru 

  

Skor Kategori Penilaian Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 

25 ≤ skor < 33 Baik B 

17 ≤ skor < 25 Cukup C 

10 ≤ skor < 17 Kurang D 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi kriteria data keterampilan guru : 

(1) Jika skor lebih dari atau sama dengan 33 dan kurang dari atau sama dengan 

40, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A. 

(2) Jika skor lebih dari atau sama dengan 25 dan kurang dari 33, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

(3) Jika skor lebih dari atau sama dengan 17 dan kurang dari 25, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C. 

(4) Jika skor lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari 17, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D. 

Tabel 4.14 Kriteria Ketuntasan Tiap Indikator  

Lembar Observasi Keterampilan Guru 

 

Skor Kategori 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 

 

Data hasil pengamatan keterampilan guru pada sikus II disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 4.7 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus II 

 

  

 Data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

the power of two berbantuan powerpoint pada siklus II diperoleh jumlah skor dari 

semua indikator yaitu 29, rata-rata skor 2,9, dan presentase keberhasilan 73% 

dengan kategori baik (B). Keterampilan guru tersebut dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

(1) Membuka pelajaran dan menyiapkan pelajaran  

Pada indikator membuka pembelajaran  memperoleh skor 3 kategori 

baik (B). Ditunjukkan dengan deskriptor yang muncul yaitu guru sudah 

melakukan apersepsi secara lisan dan mengingatkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya, guru melakukan tanya jawab pada 

siswa tentang ”Pernahkah kalian mendengar atau membaca teks proklamasi?” 
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hampir seluruh siswa menjawab pernah dan sebagian siswa ada yang 

menjawab belum pernah. Kemudian guru bertanya lagi, “Apakah isi dari teks 

proklamasi?” sebagian siswa belum mengetahuinya dan siswa menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru dengan antusias sehingga kegiatan apresepsi 

berjalan dengan baik, guru nampak menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dipelajari tetapi guru belum memotivasi siswa dengan baik. 

(2) Menyampaikan materi dengan tayangan slide powerpoint 

Pada indikator menyampaikan materi dengan tayangan slide 

powerpoint memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik (A). Ditunjukkan 

dengan deskriptor yang muncul yaitu guru menyampaikan materi dengan 

runtut pada slide powerpoint materi sudah tersusun secara sistematis sehingga 

mudah dipahami oleh siswa, penyampaian materi mudah dipahami siswa 

serta slide yang ditayangkan berisi gambar-gambar dan video yang menarik 

siswa, dan penyampaian materi sudah menarik siswa karena pertanyaan-

pertanyaan dari guru dimasukkan ke dalam slide powerpoint. 

(3) Menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan slide powerpoint 

Pada indikator menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan 

slide powerpoint memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Ditunjukkan 

dengan 3 deskriptor yang nampak yaitu guru memberikan petunjuk 

mengerjakan pertanyaan diberikan siswa dan pertanyaan yang diberikan 

mudah dipahami dan sesuai dengan kemampuan siswa. Pertanyaan yang 

diberikan sudah sesuai dengan materi dan pertanyaan mudah dipahami oleh 

siswa. Tetapi dalam menjelaskan masih saja suara guru kurang begitu jelas 
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sehingga beberapa siswa menanyakan ulang petunjuk mengerjakan. Guru 

memberikan waktu kepada siswa untuk menjawab pertanyaa di buku tulisnya 

masing-masing. Tetapi ada siswa yang tetap belum aktif dalam menjawab 

pertanyaan guru. 

(4) Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan individu 

Pada indikator membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

individu memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang nampak yaitu guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan, apabila ada siswa yang bertanya ataupun mengalami kesulitan guru 

langsung menghampiri siswa tersebut dan memberikan pengarahan, guru juga 

mengawasi apabila ada siswa yang menanyakan jawaban pada siswa lain 

ataupun mencontek jawaban. Guru kurang memberikan pengarahan secara 

keseluruhan pada semua siswa dan hanya tertuju pada siswa yang mengalami 

kesulitan serta kurangnya membimbing siswa untuk memusatkan pada 

pertanyaan yang dihadapi siswa. Keadaan ini masih seperti pada siklus I dan 

belum nampak adanya peningkatan. 

(5) Membentuk kelompok dalam diskusi pasangan teman sebangku kemudian 

membagikan LKS 

Pada indikator membentuk kelompok dalam diskusi pasangan 

kemudian membagikan LKS memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). 

Ditunjukkan dengan guru telah menjelaskan langkah-langkah diskusi yang 

akan dilakukan oleh siswa, guru membimbing pasangan yang mengalami 

kesulitan. Guru membentuk pasangan kelompok sesuai dengan teman 
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sebangku. Guru sudah mulai membimbing pasangan yang ada dalam kelas 

tetapi hanya sebagian besar saja dan kadang hanya tertuju pada pasangan 

yang mengalami kesulitan saja. 

(6) Membimbing pasangan diskusi membuat jawaban baru 

Pada indikator membimbing pasangan diskusi membuat jawaban baru 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup (C). Ditunjukkan dengan guru 

telah memberikan pengarahan jika dalam pembuatan jawaban baru siswa 

belum mengerti, guru sudah membimbing dalam pembuatan jawaban baru, 

dan sudah memberikan kesempatan untuk berfikir. Tetapi guru kurang 

mengajak siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi membuat jawaban baru dan 

belum membimbing semua pasangan di dalam kelas, hanya sebagian besar 

saja. 

(7) Membimbing kelompok dalam membandingkan hasil diskusi pasangan 

dengan presentasi di depan kelas 

Pada indikator membimbing siswa dalam membandingkan hasil 

diskusi pasangan dengan presentasi di depan kelas memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 3 deskriptor yang nampak, guru 

menunjuk pasangan yang akan maju di depan kelas untuk membacakan hasil 

diskusi, guru juga membantu pasangan yang mengalami kesulitan dalam 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Guru memberikan 

klarifikasi terhadap kesalahan saat mempresentasikan hasil diskusi pasangan 

di depan kelas, tetapi masih saja guru mengalami kesulitan dalam mengatur 
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jalannya presentasi dikarenakan tiap pasangan berebut untuk maju terlebih 

dahulu. Seperti halnya yang terjadi pada siklus I. 

(8) Memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada siswa 

Pada indikator memberikan penguatan berupa reward dan motivasi 

pada siswa memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 

3 deskriptor yang nampak yaitu guru telah melakukan umpan balik dan 

menyimpulkan hasil diskusi pasangan secara keseluruhan, guru memberikan 

penguatan verbal pada siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dengan 

mengucapkan kata-kata “bagus dan pintar”, guru juga memberikan 

penghargaan bagi pasangan yang terbaik dalam berdiskusi dan 

mempresentasikan hasil diskusi dengan memberikan “bintang” sehingga 

memotivasi siswa lain agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, sama 

halnya dengan siklus sebelumnya motivasi yang diberikan oleh guru kurang 

begitu jelas. 

(9) Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power of two berbantuan 

powerpoint 

Pada indikator ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the 

power of two berbantuan powerpoint memperoleh skor 2 dengan kategori 

cukup (C). Dalam hal ini guru telah efektif dalam menjalankan setiap langkah 

pembelajaran. Guru telah menjalankan langkah pembelajaran sesuai alokasi 

waktu yang telah direncanakan. Guru juga telah memberikan petunjuk dalam 

setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Namun, kekurangan masih 

terlihat dalam hal menjaga kekondusifan kelas pada saat pembelajaran secara 
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keseluruhan. Terdapat pula kekurangan dari aspek pemberian perhatian 

kepada semua siswa, guru kurang maksimal dalam mengamati dan 

memberikan perhatian kepada semua siswa, masih sebagian siswa yang bisa 

diberi perhatian oleh guru, masih sama dengan siklus I.  

(10) Memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

Pada indikator meberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 3 

deskriptor yang nampak yaitu guru menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari bersama dengan siswa guru telah melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan memberikan soal evaluasi pada siswa untuk dikerjakan 

secara individu, serta guru sudah melakukan tindak lanjut memberikan PR 

dan menyampaikan judul materi pada pertemuan selanjutnya. Hanya saja 

guru masih belum memberikan kesempatan pada siswa yang ingin bertanya 

terhadapa materi yang belum dipahami pada pembelajaran yang telah 

dilakukan. Keadaan ini masih terjadi pada siklus II. Kesulitan guru terletak 

pada waktu yang sudah habis. 

Instrumen keterampilan guru dalam penelitian ini selain dengan 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru juga menggunakan lembar 

wawancara keterampilan guru. Hasil dari wawancara dengan kolaborator pada 

siklus I diantaranya: penerapan the power of two berbantuan powerpoint yang 

dilakukan sudah bagus namun ada beberapa masukan yang diberikan.Waktu harus 

diperhatikan dan tidak boleh melebihi jam pelajaran yang ditentukan. 

Pengkondisian masih siswa perlu diperhatikan lagi karena masih ada beberapa 
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siswa yang membuat kegaduhan. Pemberian motivasi kepada siswa masih kurang 

pada awal pembelajaran. Strategi the power of two berbantuan powerpoint sudah 

cocok digunakan untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS. 

 

4.1.3.3.2 Deskripsi Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1I 

a. Deskripsi Hasil Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dengan mengamati seluruh siswa di 

dalamkelas yang mengikuti pembelajaran yaitu ada 28 siswa dengan jumlah 

siswa laki-laki sebanyak 12 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 16 pada 

pelaksanaan tindakan siklus I pada pembelajaran IPS melalui the power of 

twoberbantuan powerpoint di kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

semua siswa masuk. Aktivitas siswa dalam setiap indikator diamati dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang telah dibuat didapatkan 

data sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 Data Rata-rata Ketuntasan Aktivitas Siswa  

Tiap Indikator Siklus 1I 

 

No 

 
Indikator 

Jumlah siswa 

yang mendapat 

skor 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

1 2 3 4 

1 
Mempersiapkan diri dalam megikuti 

proses pembelajaran (emotional activities) 
- 3 13 12 93 3,32 

2 

Memperhatikan materi yang diberikan 

guru melalui tayangan powerpoint 

(emotional, visual activities) 

- 10 18 - 74 2,64 

3 

Memperhatikan petanyaan yang diberikan 

guruuntuk dikerjakan secara individu (the 

power of two) (listening, visual aktivities) 

3 8 10 7 77 2,75 

4 

Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

secara individu(the power of two) (mental, 

visual, oral, dan writing activities) 

2 7 12 7 80 2,85 

5 

Membentuk kelompok dengan teman 

sebangku kemudian melakukan diskusi 

(the power of two) (oral, listening, visual, 

writing,emotional, mental activities) 

- 7 15 6 83 2,96 

6 

Melakukan diskusi membuat jawaban baru 

dengan kelompok teman sebangku (the 

power of two) (oral, listening, visual, 

writing,emotional, mental activities) 

3 4 14 7 81 2,89 

7 

Membacakan dan membandingkan hasil 

diskusi dengan teman sekelas (the power 

of two)  (oral, visual, dan mental 

activities) 

4 8 11 5 73 2,60 

8. 
Memperhatikan presentasi kelompok lain 

(oral, listening, emotional activities) 
4 8 12 4 72 2,57 

9. 
Menyimpulkan materi pembelajaran 

(writing, mental activities 
- 4 22 2 82 2,92 

10 
Mengerjakan soal evaluasi.(visual, writing 

activities 
- 2 15 11 91 3,25 

JUMLAH 806 28,78 

RATA-RATA SKOR  2,87 

KATEGORI  B 
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Keterangan: 

 

Tabel 4.16 Kriteria Ketuntasan Seluruh Indikator 

Lembar ObservasiAktivitas Siswa 

 

Skor Kategori Penilaian Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 

25 ≤ skor < 33 Baik B 

17 ≤ skor < 25 Cukup C 

10 ≤ skor < 17 Kurang D 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi kriteria data aktivitas siswa : 

(1) Jika skor lebih dari atau sama dengan 33 dan kurang dari atau sama dengan 

40, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A. 

(2) Jika skor lebih dari atau sama dengan 25 dan kurang dari 33, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

(3) Jika skor lebih dari atau sama dengan 17 dan kurang dari 25, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C. 

(4) Jika skor lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari 17, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D. 

Tabel 4.17 Kriteria Ketuntasan Tiap Indikator  

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Skor Kategori 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 
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Data hasil pengamatan aktivitas siswa pada sikus II disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 

Gambar 4.8 Diagram Aktivitas Siswa Siklus II 

 

 

Sesuai dengan data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui the power of two berbantuan powerpoint pada siklus II, diperoleh skor 

28,78 dan rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 2,8, dengan kategori baik (B). 

Penjabaran dari setiap indikator aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran 

Pada indikator mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

memperoleh jumlah skor 93 dengan rata-rata 3,32 kategori sangat baik (A). 

Ditunjukkan dengan sebanyak 0 siswa mendapatkan skor 1, 3 siswa 

mendapatkan skor 2, 13 siswa mendapatkan skor 3 dan 12 siswa 

mendapatkan skor 4. S iswa sudah menempati bangku masing-masing dengan 
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posisi siap menerima pembelajaran, saat guru membuka pembelajaran siswa 

mengeluarkan buku dan alat tulis akan. Tetapi sama halnya dengan yang 

terjadi pada siklus I, masih ada beberapa siswa yang berbicara sendiri, hal ini 

menunjukkan masih ada siswa yang belum siap menerima pembelajaran 

tetapi bila dibandingkan dengan siklus I, jumlah siswa yang belum siap 

menerima pembelajaran berkurang. Presentase keberhasilan indikator ini 

sebesar 85,71%. 

(2) Memperhatikan materi yang diberikan guru melalui tayangan slide 

powerpoint 

Pada indikator memperhatikan materi yang diberikan oleh guru 

melalui tayangan slide powerpoint memperoleh jumlah skor 74 dengan rata-

rata 2,64 kategori baik (B). Ditunjukkan dengan tidak ada siswa yang 

mendapatkan skor 1, 10 siswa mendapatkan skor 2, 18 siswa mendapatkan 

skor 3 dan tidak ada siswa yang mendapatkan skor 4. Sebagian 

memperhatikan materi melalui tayangan slide powerpoint dengan cermat dan 

antusias mengikuti pembelajaran, beberapa siswa juga sudah mulai mencatat 

materi yang dirasa penting tetapi belum ada siswa yang mengajukan 

pertanyaan, hanya saja siswa sudah berani bertanya bila mengalami kesulitan. 

Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 66,07%. 

(3) Memperhatikan pertanyaan dalam powerpoint yang diberikan guru untuk 

dikerjakan secara individu 

Pada indikator memperhatikan pertanyaan yang diberikan guru untuk 

dikerjakan individu memperoleh jumlah skor 77 dengan rata-rata 2,75kategori 
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baik (B). Ditunjukkan dengan 3 siswa mendapatkan skor 1, 8 siswa 

mendapatkan skor 2, 10 siswa mendapatkan skor 3 dan 7 siswa mendapatkan 

skor 4. Sebagian besar siswa memperhatikan pertanyaan yang diberikan guru 

dan mencatatnya, beberapa siswa sudah berani untuk mengajukan pertanyaan 

bila belum paham walaupun jumlah tidak begitu banyak, jumlah siswa yang 

bermain sendiri dengan temannya saat guru menjelaskan pertanyaan sudah 

mulai berkurang. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 68,75%. 

(4) Menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara individu 

Pada indikator menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara 

individu memperoleh jumlah skor 80 dengan rata-rata 2,85 kategori baik (B). 

Ditunjukkan dengan 2 siswa mendapatkan skor 1, 7 siswa mendapatkan skor 

2, 12 siswa mendapatkan skor 3 dan 7 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian 

besar siswa menjawab pertanyaan guru dengan seksama dan banyak siswa 

yang berani bertanya pada guru bila ada kesulitan, jumlah siswa yang 

menanyakan jawaban pada siswa lain berkurang dibandingkan pada siklus I 

sehingga keributan dalam kelas juga mengalami pengurangan. Presentase 

keberhasilan indikator ini sebesar 71,42%. 

(5) Membentuk kelompok dengan teman sebangku kemudian melakukan diskusi 

Pada indikator membentuk kelompok dengan teman sebangku 

kemudian melakukan diskusi memperoleh jumlah skor 83 dengan rata-rata 

2,96 kategori baik (B). Ditunjukkan dengan tidak ada siswa yang 

mendapatkan skor 1, 7 siswa mendapatkan skor 2, 15 siswa mendapatkan 

skor 3 dan 6 siswa mendapatkan skor 4. Siswa sudah berkelompok sesuai 
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dengan teman sebangkunya dan sudah tertib dalam pelaksanaan diskusi 

kelompok. Siswa juga sudah dapat menerima pendapat teman,tetapi masih 

sama dengan siklus I siswa masih kurang dalam menyampaikan pendapat 

dengan baik. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 74,10%. 

(6) Melakukan diskusi membuat jawaban baru dengan kelompok teman sebangku 

Pada indikator melakukan diskusi membuat jawaban baru dengan 

teman sebangku memperoleh jumlah skor 81 dengan rata-rata 2,89 kategori 

baik (B). Ditunjukkan dengan 3 siswa mendapatkan skor 1, 4 siswa 

mendapatkan skor 2, 14 siswa medapatkan skor 3 dan 7 siswa mendapatkan 

skor 4. Sebagian besar siswa melakukan diskusi dengan baik, siswa 

menyampaikan pendapat serta menerima pendapat teman sebangkunya, 

pembagian tugas dalam diskusi sudah mulai merata, siswa yang pada siklus I 

belum mencatat hasil diskusi sekarang sudah mulai mencatat, tetapi masih 

ada beberapa siswa yang bermain sendiri dengan temannya sehingga jalannya 

diskusi menjadi terlambat. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 

72,32%. 

(7) Membacakan dan membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas 

Pada indikator membacakan dan membandingkan hasil diskusi 

dengan teman sekelas memperoleh jumlah skor 73 dengan rata-rata 2,60 

kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 4 siswa mendapatkan skor 1, 8 siswa 

mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3 dan 5 siswa mendapatkan 

skor 4. Sebagian besar siswa menyampaikan hasil diskusi didepan kelas dan 

menanggapi hasil kerja pasangan lain, mulai ada beberapa siswa yang 



175 
 

 
 

mengajukan pertanyaan pada pasangan lain serta siswa yang mendapat 

pertanyaan dari teman sudah bisa menjawab dengan baik. Presentase 

keberhasilan indikator ini sebesar 65,17%. 

(8) Memperhatikan presentasi kelompok lain 

Pada indikator memperhatikan presentasi kelompok lain memperoleh 

jumlah skor hanya 72 dan rerata 2,59 dengan kriteria baik (B). Ditunjukkan 

dengan 4 siswa mendapatkan skor 1, 8 siswa mendapatkan skor 2, 12 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 4 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian siswa sudah 

memperhatikan presentasi dengan seksama dan berkurang dalam 

mengganggu siswa lain, siswa sudah mengkonfirmasi jawaban benar atau 

salah. Hanya saja asih sama dengan siklus I, sebagian besar siswa belum 

berani menanggapi presentasi siswa lain. Presentase keberhasilan indikator 

ini sebesar 64,28%. 

(9) Menyimpulkan materi pembelajaran 

Pada indikator menyimpulkan materi pembelajaran jumlah skor 82 

dengan rata-rata 2,92 kategori baik (B). Ditunjukkan dengan tidak ada siswa 

yang mendapatkan skor 1, 4 siswa mendapatkan skor 2, 22 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 2 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian besar sswa 

sudah menyimpulkan sesuai materi dan sudah menyebutkan pokok-pokok 

materi yang telah dipelajari. Pada siklus II ini siswa sudah berani 

mengemukakakn pendapatnya hanya masih adabeberapa siswa yang belum 

mencatat hasil kesimpulan di buku tulis masing-masing. Presentase 

keberhasilan indikator ini sebesar 73,21%. 
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(10) Mengerjakan soal evaluasi 

Pada indikator mengerjakan soal evaluasi memperoleh jumlah skor 91 

dengan rata-rata 3,25 kategori sangat baik (A). Ditunjukkan dengan tidak ada 

siswa yabg mendapatkan skor 1, 2 siswa mendapatkan skor 2, 15 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 11 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan cermat dan dikerjakan sendiri, jumlah 

siswa yang menanyakan jawaban pada siswa lain berkurang dan beberapa 

siswa yang telat mengumpulkan hasil kerjanya juga sudah berkurang. 

Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 81,25%. 

 

b. Deskripsi Hasil Angket Respon Siswa 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini diamati dengan dua instumen 

yaitu lembar observasi aktivitas siswa dan angket respon siswa. Hasil angket 

responsiswa SDN Bojong Salaman 02 Semarang pada pembelajaran IPS 

dengan menerapkan the power of two berbantuan powerpoint pada siklus II 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 
 

Tabel 4.18 Data Hasil Angket Respon Siswa Siklus II 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

100% 0% 

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

96,42% 3,57% 

3. Apakah tayangan powerpoint (media) yang digunakan 

gurudalam menyampaikan materi menarik? 

100% 0% 

4. Apakah pembelajaran tadi membuat materi yang sulit 

menjadi mudah? 

92,85% 7,14% 

5. Apakah kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut? 100% 0% 

 

Sesuai dengan data pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa sebagian 

besar siswa senang dengan pembelajaran IPS yang diajarkan guru melalui the 

power of two berbantuan powerpoint. Pada siklus II, semua siswa sudah 

senang dengan pelajaran IPS yang telah dilakukan, 96,42% siswa sudah 

memahami materi pembelajaran IPS yang disampaikan guru, tayangan 

powerpoint sudah menarik walaupun belum sempurna karena 100% siswa 

sudah memilih jawaban ya. Semua siswa setuju jika pembelajaran berlanjut 

ke siklus ke II untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus I. Tetapi siswa 

masih ada yang kesulitan memahami materi dengan persentase siswa yang 

menjawab ya adalah 92,85% meningkat dari siklus I. 

Berikut ini akan disajikan diagram angket respon siswa dari siklus II 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.9 Diagram Angket Respon Siswa Siklus II 

 

 

 

4.1.3.3.3 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Hasil pelaksanaan tes evaluasi pada siklus II merupakan hasil tes individu 

dalam pembelajaran IPS dengan melalui the power of two berbantuan powerpoint. 

Ada sejumlah 28 siswa yang mengikuti dan mengerjakan soal evaluasi. Tes yang 

dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi dengan materi peristiwa perumusan 

teks proklamasi. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi peristiwa perumusan 

teks proklamasi melalui the power of two berbantuan powerpoint dapat dilihat 

pada tabel 4.19 sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Data Hasil belajar Siswa pada Siklus II 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 78,75 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Nilai terendah 50 

4. Siswa memenuhi KKM 22 

5. Siswa belum memenuhi KKM 6 

6. Ketuntasan belajar klasikal 78,57% 

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%
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Tabel 4.19 menunjukkan bahwa rerata hasil belajar siswa secara klasikal 

pada siklus II sebesar 78,75 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 50. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 22 siswa dan yang belum 

memenuhi KKM sebanyak 6 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 78,57% dengan kategori baik (Aqib, 2010:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan 

powerpoint pada siklus II dapat disajikan dalam  tabel 4.20 pemaparan distribusi 

nilai sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Kategori 
Rentang 

skor 
Frekuensi 

Bobot 

skor 
Persentase 

Rata-

rata 

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

 

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

3. Cukup 40-59 4 210 14,28% 

4. Baik 60-79 7 480 25%  

5. Sangat baik 80-100 17 1515 60,71% 

Jumlah 28 2205 100% 78,75 

 

Data tabel 4.20 menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS kelas 

VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dalam kategori baik, skor rata-rata kelas 

yang dicapai sebesar 78,75. Hasil belajar tersebut dinilai belum mencapai tujuan 

dari dilakukannya penelitian ini, karena masih ada 6 siswa atau sebanyak 21,42% 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 62. Sebanyak 17 siswa atau 

60,71% memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-100 dengan 

jumlah skor 1515. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik sebanyak 7 
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atau 25% antara 60-79 dengan jumlah skor 480. Sisanya, sebanyak 4 siswa atau 

14,28% memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan 

jumlah skor 210 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori 

sangat kurang. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of 

two berbantuan powerpoint pada siklus II disimpulkan tergolong masih perlu 

dioptimalkan lagi karena belum mencapai target ketuntasan klasikal kelas, yaitu 

≥85% siswa tuntas. Peningkatan media powerpoint menjadi lebih menarik sangat 

diperlukan untuk lebih menarik perhatian siswa mempelajari materi pembelajaran. 

Kekondusifan kelas masih belum begitu terjaga mengingat penerapan kegiatan 

mencari pasangan sangat diperlukan pengelolaan kelas yang baik agar keaktifan 

siswa dapat terkontrol, namun  penerapan  strategi the power of two berbantuan 

powerpoint ini cenderung berhasil dalam menumbuhkan respon minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran yang ditunjukan dengan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus II yang 

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

tersebut mengujikan materi-materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang 

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

uraian. Hasil evaluasi mata pelajaran IPS materi globalisasi dapat dilihat pada 

diagram sebagai berikut: 
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Gambar 4.10 Diagram Hasil Belajar Siklus II 

 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan hasil 

belajar dalam kategori sangat kurang dan kurang, siswa yang mendapatkan 

kategori cukup sebanyak 4 siswa, siswa yang mendapatkan kategori baik 

sebanyak 7 siswa dan ada 17 siswa dalam kategori sangat baik. Dalam 

pembelajaran IPS pada siklus II ada 6 siswa yang belum tuntas mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 62. 

Gambar 4.11 Diagram Peningkatan Ketuntasan Klasikal  

Pra Siklus, Siklus I dan siklus II 
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Diagram pada gambar 4.11 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus II mengalami peningkatan sebanyak 10,72% dari ketuntasan 

belajar klasikal siklus I yaitu 67,85% dengan kategori baik meningkat menjadi 

78,57% pada siklus II dengan kategori baik (Aqib, 2010:41). 

 

4.1.3.3.4. Deskripsi Karakter Siswa Siklus II 

Hasil pengamatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui the 

power of two berbantuan powerpoint merupakan suatu nilai tentang ketercapaian 

karakter yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Subjek pengamatan yaitu 

sebanyak 28 siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang pada materi 

peristiwa perumusan teks proklamasi. Ada tiga aspek karakter yang diamati, yaitu 

kerjasama, bertanggung jawab dan disiplin. Adapun data penilaian karakter yang 

diperoleh pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.21 Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus II 

 

No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Kerjasama - 7 13 8 85 3,03 

2. Bertanggung Jawab - 9 12 7 82 2,92 

3 Disiplin - 11 10 7 80 2,85 

4 Jujur - 10 7 11 85 3.03 

Jumlah 332 11,85 

Rata-rata Skor 2,96 

Kategori Baik 

 

Keterangan : 

Klasifikasi kriteria ketuntasan seluruh indikator untuk lembar pengamatan 

karakter siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Skor Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10 ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang D 

 

Sedangkan klasifikasi kriteria ketuntasan tiap indikator lembar pengamatan 

karakter siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Skor Kategori Penilaian 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 

 

Hasil penilaian ketercapaian karakter yang disajikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.12 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus II 

 

 

 Dari tabel hasil pengamatan karakter siswa siklus II dalam pembelajaran 

IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint memperoleh jumlah skor 

rata-rata 11,85 dengan rata-rata 2,96 dan termasuk dalam kategori baik. Adapun 

penjabaran dari indikator karakter siswa tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Kerjasama 

Pada indikator kerjasama memperoleh nilai rata-rata 3,03. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 8 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 13 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 7 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan tidak ada siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: melaksanakan tugas sesuai kelompok, 

berinteraksi dengan teman sebangku, menyampaikan pendapat dalam 

kelompok dan menjaga kekompakan kelompok. 

b. Bertanggung Jawab 

Pada indikator bertanggung jawab memperoleh nilai rata-rata 2,92. 

Ditunjukkan dengan adanya 7 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 12 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 9 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan tidak ada siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: melaksanakan tugas sesuai prosedur, 

kesediaan menerima tugas dalam kelompok, menjawab tugas dengan jujur, 

dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 

c. Disiplin 

Pada indikator disiplin memperoleh nilai rata-rata 2,85. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 7 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 10 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 11 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan tidak ada siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 
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deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: membawa perlengkapan belajar 

lengkap, memperhatikan materi yang ditampilkan melalui tayangan slide 

powerpoint, mematuhi tata tertib kelas, dan menjaga kekondusifan kelas 

selama pembelajaran. 

d. Jujur 

Pada indikator jujur memperoleh nilai rata-rata 3,03. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 11 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 7 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 10 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan tidak ada siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: membawa berpendapat sesuai 

kemampuan yang dimiliki, bersikap sportif selama diskusi, tidak mencontek 

pekerjaan teman, dan menghargai prestasi kelompok lain. 

  

4.1.3.3.5. Deskripsi Aspek Psikomotor Siswa Siklus II 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari hasil kerja dalam diskusi 

kelompok dalam mengerjakan lembar kerja siswa materi peristiwa perumusan 

teks proklamasi. Dalam Lembar Kerja Siswa menjawab pertanyaan dan 

menempelkan gambar tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi. Adapun data penilaian psikomotor yang diperoleh pada siklus II 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.22 Data Nilai Pengamatan Psikomotor Siklus II 

No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. 
Ketepatan dalam menulis 

jawaban 
- - 16 12 96 3,42 

2. 

Kerapian, kebersian dan 

kerajinan dalam menempel dan 

menulis jawaban 

- 3 13 12 93 3,32 

Jumlah 189 6,74 

Rata-rata Skor 3,37 

Kategori Baik 

 

Keterangan : 

Klasifikasi kriteria ketuntasan seluruh indikator untuk lembar pengamatan 

psikomotor siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Skor Kategori Nilai 

7 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik A 

5 ≤ skor < 7 Baik B 

3 ≤ skor < 5 Cukup C 

2 ≤ skor < 3 Kurang D 

 

Sedangkan klasifikasi kriteria ketuntasan tiap indikator lembar pengamatan 

psikomotor siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Skor Kategori Penilaian 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 

 

Data tabel 4.22 tersebut, menunjukan bahwa nilai rerata dari hasil 

penilaian psikomotor siklus II adalah sebesar 189 dengan kategori baik. Hasil 

psikomotor pada siklus II ini mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. Pada 

indikator ketepatan dalam menulis jawaban memperoleh skor 96 dengan rata-rata 
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3,42. Hal ini ditunjukkan dengan 16 siswa sudah melaksanakan minimal 3 

deskriptor dan 12 siswa sudah melaksanakan 4 deskriptor. Adapun komponen 

indikator kerjasama dalam pencapaian nilai psikomotor yaitu: jawaban tepat, 

tulisan rapi, ditulis secara jelas dan ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. 

Pada indikator kerapian, kebersihan dan kerajinan dalam menempel dan 

menulis jawaban juga mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya dengan 

memperoleh skor 93 dengan rata-rata 3,32. Hal ini ditunjukkan dengan 3 orang 

melaksanakan 2 deskriptor, 13 siswa melaksanakan 3 deskriptor, dan 12 orang 

telah melaksanakan 4 deskriptor. Adapun komponen indikator kerapian, 

kebersihan, dan kerajinan salam menempel dan menulis jawaban yaitu: menempel 

dengan tepat, menempel dengan rapi, menempel dengan bersih, dan tidak banyak 

coretan. 

 

4.1.3.4. Refleksi Siklus II 

Hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa hasil observasi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui the 

power of two berbantuan powerpoint. Refleksi ini dilaksanakan oleh peneliti 

bersama dengan kolaborator untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaraan yang 

berlangsung pada siklus II tersebut. Refleksi ini digunakan sebagai pertimbangan 

untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus III. Adapun hasil refleksi 

pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint adalah sebagai 

berikut: 
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1. Guru masih kurang dalam memotivasi dan memusatkan pikiran siswa untuk 

menerima pembelajran 

2. Guru hanya membimbing kelompok yang meminta bantuan guru, sehingga 

siswa yang tidak berani bertanya mengalami kesulitan 

3. Pada saat guru membuka pembelajaran dan menjelaskan materi dengan CD 

pembelajaran masih ada beberapa siswa yang belum siap menerima 

pembelajaran, ditunjukkan dengan beberapa siswa masih bermain dengan 

teman sebangku 

4. Dalam membandingkan hasil diskusi, siswa kurang aktif untuk bertanya 

ataupun menanggapi hasil pasangan lain 

5. Masih ada beberapa siswa yang malu untuk bertanya pada guru saat 

mengalami kesulitan 

6. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II yang diperoleh adalah 78,57% 

yaitu 22 dari 38 siswa tuntas belajar dan 21,42% yaitu 6 dari 39 siswa tidak 

tuntas belajar. Dengan perolehan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 100. 

Adapun rata-rata kelas yaitu 79,82. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria 

indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥ 85% siswa tuntas belajar 

dengan memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 62. 

Sesuai hasil refleksi pada siklus II, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint masih 

diperlukan adanya revisi/perbaikan dengan melanjutkan ke siklus III karena 

indikator keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh. Adapun perbaikan 

untuk siklus III adalah sebagai berikut: 
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1. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar dapat fokus dan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Memberikan kesempatan pada semua siswa untuk mengajukan pertanyaan 

bila mengalami kesulitan. 

3. Meningkatkan kepercayaan diri siswa agar berani mengungkapkan pendapat. 

4. Perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

Memusatkan perhatian siswa, sehingga siswa dapat memahami materi yang 

diberikan oleh guru dan membimbing siswa untuk mencatat materi. 

5. Siswa diberi motivasi yang lebih agar aktif dalam mengajukan pertanyaan 

dan menanggapi hasil presentasi siswa lain. 

 

4.1.4. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.1.4.1 Perencanaan Siklus III 

Dalam penelitian ini, perencanaan tindakan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun RPP dengan kompetensi dasar 2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh perjuangan dalam memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, 

materinya tentang peristiwa perumusan teks proklamasi melalui the power of 

two berbantuan powerpoint. 

b. Mempersiapkan sumber belajar untuk bahan dalam mengajar mata pelajaran 

IPS materi peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia dan 

media pembelajaran yang berupa tampilan slide dalam bentuk powerpoint 
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serta gambar yang berkaitan dengan peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis diakhir pembelajaran dan  lembar 

kerja siswa yang digunakan dalam diskusi kelompok. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa serta catatan lapangan dalam proses pembelajaran. 

e. Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

 

4.1.4.2. Pelaksanaan siklus III 

Siklus III dilaksanakan dengan menerapkan strategi the power of two pada 

mata pelajaran IPS kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang pada: 

hari/Tanggal : Sabtu, 29 Maret 2014 

waktu   : 2 x 35 menit 

pukul  : 07.00 – 08.10 WIB 

materi  : Peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia 

Standar Kompetensi siklus III yaitu: “2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia”. Kompetensi Dasar siklus III yaitu: “2.3 Menghargai 

jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia”. Sedangkan, indikator pada siklus III yaitu: (1) menyebutkan tokoh 

yang berperan dalam peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia; (2) 

menjelaskan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia; (3) 
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menyusun rangkaian peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia; 

dan (4) menganalisis peran masing-masing tokoh dalam peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada siklus III kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi), dan kegiatan akhir. 

Uraian kegiatan pembelajaran pada pelaksanaan siklus III adalah sebagai 

berikut: 

4.1.4.2.1. Pra Kegiatan (5 menit) 

Pada tahapan pra kegiatan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan 

guru adalah memberi salam, mengajak siswa berdoa dengan menyuruh ketua 

kelas memimpin berdo‟a, melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran 

siswa, dan pengkondisian kelas sebelum memulai pelajaran. Siswa diminta 

untuk mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat belajar yang diperlukan dan 

mengkondisikan diri untuk tenang. 

4.1.4.2.2. Kegiatan awal (5 menit) 

Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan pelajaran peristiwa 

perumusan teks proklamasi kemudian mengaitkan materi dengan bertanya 

pada siswa, ”Ingatkah kalian pelajaran kemarin? Tanggal berapakah teks 

proklamasi dirumuskan?” hampir seluruh siswa menjawab tanggal 17 

Agustus 1945., kemudian guru mengajak siswa untuk bernyayi lagu “Hari 

Merdeka” bersama-sama. Guru bertanya “Dari lagu tadi, tanggal berapakah 

Indonesia merdeka?” siswa menjawab, “17 Agustus 1945, bu.”. Selanjutnya, 

guru memberitahu kepada siswa tentang materi yang akan dibahas pada 
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pertemuan siklus III, yaitu: “peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia”. Guru menginformasikan tujuan dari mempelajari materi tersebut 

bagi siswa. 

4.1.4.2.3. Kegiatan Inti (40 menit) 

Kegiatan inti dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

 Siswa mengamati gambar tokoh-tokoh peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditampilkan dalam slide 

powerpoint. Guru melakukan tanya jawab tentang tokoh-tokoh tersebut. 

Siswa menjawab secara bersama-sama. Selanjutnya guru bertanya 

“Apakah yang kalian ketahui tentang peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia?” karena siswa belum mengetahui guru 

memutarkan video yang ada dalam slide powerpoint. Siswa antusias 

mengamati video yang ditayangkan. Guru menjelaskan materi peristiwa 

perumusan teks proklamasi sambil melakukan tanya jawab tentang video 

melalui slide powerpoint yang sedang ditampilkan. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang berani maju ke 

depan kelas untuk menghafalkan teks proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju 

ke depan kelas menempelkan gambar sesuai urutan rangkaian detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
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 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, salah 

satu siswa bertanya, “Bu, mengapa pada saat pengibaran bendera merah 

putih dulu dilakukan hanya dua orang sajs, tapi mengapa sekarang yang 

mengibarkan bendera merah putih orang banyak?”. Kemudian guru 

menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut sampai siswa mengerti. 

b. Elaborasi 

Siswa diberikan pertanyaan oleh guru melalui tayangan slide 

powerpoint untuk dijawab di buku tulis masing-masing secara individu. 

Siswa menulis dan menjawab pertanyaan tersebut dengan tidak 

mencontek teman yang lain. 

Setelah selesai menjawab pertanyaan secara individu, kegiatan 

selanjutnya siswa berkelompok dengan teman sebangku. Guru 

menjelaskan proses berlangsungnya diskusi yaitu dikerjakan berpasangan 

dengan teman sebangku untuk mendiskusikan jawaban individu yang 

telah dijawab dan ditulis di buku masing-masing kemudian setiap 

kelompok menyusun jawaban baru yang dianggap paling benar dan 

menulisnya dalam Lembar Kerja Siswa (LKS). Guru membagikan satu 

lembar kerja pada tiap kelompok. 

Guru membimbing jalannya diskusi dengan membimbing siswa 

dalamkelompok yang mengalami kesulitan.Setelah selesai diskusi dalam 

kelompok dengan berbagi pengetahuan dan kerjasama pada saat 

menyelesaikan lembar kerja, beberapa kelompok ditunjuk gurusecara 

acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat kelompok yang 



194 
 

 
 

maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kelompok lain 

diminta untuk memperhatikan dan memberi tanggapan jika ada 

kelompok yang mempunyai jawaban berbeda yang berlangsung secara 

berulang untuk setiap kelompok. Gurumemberikan penguatan pada siswa 

dengan penguatan verbal dan gestural.Penguatan verbal berupa pujian 

dan membenarkan jawaban kelompok. Penguatangestural berupa 

pemberian tepuk tangan untuk kelompok yang mempresentasikanhasil 

diskusi kelompoknya. 

c. Konfirmasi 

Setelah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

guru mengkonfirmasikan hasil diskusi kelompok dengan menekankan 

jawaban yangbenar dan menambahkan jawaban yang tepat untuk 

jawaban yang kurang tepat. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya, tapi tidak ada siswa yang bertanya.  

4.1.4.2.4 Kegiatan akhir (20 menit) 

Kegiatan penutup berupa kegiatan penyimpulan materi, evaluasi 

danpemberian tindak lanjut. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah dipelajari. Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi 

untuk dikerjakan oleh siswa sebagai tolak ukur kemampuan siswa memahami 

materi yang telah diajarkan. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, 

walaupun masih ada siswa yang kurang fokus terhadap pekerjaannya sendiri. 

Namun demikian, guru dapat mengkondisikan siswa untuk menyelesaikan 
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soal evaluasi, sehingga setelah batas waktu habis semua siswa telah 

menyelesaikan soal evaluasi. 

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, guru menugaskan siswa untuk 

mempelajari materi pada pertemuan selanjutnyaagar siswa belajar dan 

mempunyai bekal dalam pembelajaran materi selanjutnya. 

 

4.1.4.3. Observasi siklus III 

4.1.4.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui the 

power of two berbantuan powerpoint pada siklus III diperoleh data sebagai 

berikut: 
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 Tabel 4.23 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

No. Indikator Skor 

1. Membuka pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran 

(ketrampilan membuka pembelajaran,ketrampilan 

bertanya) 

4 

2. Menyampaikan materi dengan tayangan powerpoint 

(ketrampilan menggunakan variasi, dan menjelaskan) 

4 

3. Menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan 

powerpoint(the power of two) (ketrampilan bertanya) 

4 

4. Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

individu(the power of two) (ketrampilan membimbing dan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan dan ketrampilan 

mengelola kelas) 

3 

5. Membentuk kelompok siswa dalam diskusi pasangan 

kemudian membsgikan LKS(the power of two) 

(keterampilan membimbing diskusi kelompok dan 

ketrampilan mengelola kelas) 

4 

6. Membimbing pasangan diskusi membuat jawaban 

baru(the power of two) (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok dan ketrampilan mengelola kelas) 

4 

7. Membimbing siswa dalam membandingkan hasil diskusi 

pasangan  dengan presentasi di depan kelas (the power of 

two) (keterampilan mengelola kelas) 

3 

8. Memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada 

siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

4 

9. Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power 

of two(Keterampilan mengelola kelas) 

3 

10. Memberikan kesimpulan dan menutup pembelajaran. 

(ketrampilan menutup pembelajaran) 

4 

Jumlah Skor 37 

Kategori A 

Presentase Kenerhasilan 92,5% 
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Keterangan: 

Tabel 4.24 Kriteria Ketuntasan Seluruh Indikator  

Lembar Observasi Keterampilan Guru 

 

Skor Kategori Penilaian Kualifikasi 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) Tuntas 

25 ≤ skor < 33 Baik (B) Tuntas 

17 ≤ skor < 25 Cukup (C) Tidak Tuntas 

10 ≤ skor < 17 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi kriteria data keterampilan guru : 

(1) Jika skor lebih dari atau sama dengan 33 dan kurang dari atau sama dengan 

40, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A. 

(2) Jika skor lebih dari atau sama dengan 25 dan kurang dari 33, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

(3) Jika skor lebih dari atau sama dengan 17 dan kurang dari 25, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C. 

(4) Jika skor lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari 17, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D. 

 

Tabel 4.25 Kriteria Ketuntasan Tiap Indikator  

Lembar Observasi Keterampilan Guru 

 

Skor Kategori 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 
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Data hasil pengamatan keterampilan guru pada sikus III disajikan 

dalam diagram batang sebagai berikut: 

Gambar 4.13 Diagram Keterampilan Guru pada Siklus III 

 

 Data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

the power of two berbantuan powerpoint pada siklus III diperoleh jumlah skor dari 

semua indikator yaitu 37, rata-rata skor 3,7, dan persentase keberhasilan 92,5% 

dengan kategori sangat baik (A). Keterampilan guru tersebut dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

(1) Membuka pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran  

Pada indikator membuka pembelajaran  dan menyiapkan memperoleh 

skor 4 kategori sangat baik (A). Ditunjukkan dengan deskriptor yang muncul 

yaitu guru sudah melakukan apersepsi secara lisan dan mengingatkan tentang 

materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya, siswa masih ingat dan 
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menjawab bersama-sama. Guru mengjak siswa bernyanyi “Hari Merdeka” 

agar siswa semakin bersemangat kemudian guru melakukan tanya jawab pada 

siswa” siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dengan antusias 

sehingga kegiatan apresepsi berjalan dengan baik, guru sudah mulai 

memotivasi siswa dan guru nampak menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dipelajari. 

(2) Menyampaikan materi dengan tayangan slide powerpoint 

Pada indikator menyampaikan materi dengan tayangan slide 

powerpoint memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik (A). Ditunjukkan 

dengan deskriptor yang muncul yaitu guru menyampaikan materi dengan 

runtut pada slide powerpoint materi sudah tersusun secara sistematis sehingga 

mudah dipahami oleh siswa, penyampaian materi mudah dipahami siswa 

serta slide yang ditayangkan menarik perhatian siswa. Slide berisi gambar-

gambar, ditambah dengan video tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Guru sudah jelas dalam menyampaikan materi dikaitkan dengan 

video yang telah diputarkan sehingga siswa lebih memahami materi. 

(3) Menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan slide powerpoint 

Pada indikator menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan 

slide powerpoint memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik (A). 

Ditunjukkan dengan deskriptor yang nampak yaitu guru memberikan  

pertanyaan dengan jelas dan mudah dipahami melalui tayangan powerpoint 

dan sesuai dengan kemampuan siswa. Pertanyaan dibacakan kembali oleh 

guru agar siswa semakin jelas. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 
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mencatat pertanyaan dan siswa sudah terlihat aktif mengerjakan pertanyaan di 

buku tulisnya masing-masing. 

(4) Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan individu 

Pada indikator membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

individu memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 

guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan, apabila ada siswa yang 

bertanya ataupun mengalami kesulitan guru langsung menghampiri siswa 

tersebut dan memberikan pengarahan, guru juga mengawasi apabila ada siswa 

yang menanyakan jawaban pada siswa lain ataupun mencontek jawaban. 

Guru sudah mulai berkeliling menghampiri seluruh siswa tidak hanya pada 

siswa yang mengalami kesulitan. 

(5) Membentuk kelompok dalam diskusi pasangan teman sebangku kemudian 

membagikan LKS 

Pada indikator membentuk kelompok dalam diskusi pasangan 

kemudian membagikan LKS memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik 

(A). Ditunjukkan dengan guru telah membentuk kelompok sesuai dengan 

teman sebangku, sudah menjelaskan langkah-langkah diskusi yang akan 

dilakukan oleh siswa,  memberikan pengarahan pada pasangan yang bertanya 

tentang hal yang belum dipahami dalam melakukan diskusi, guru sudah mulai 

membimbing seluruh pasangan yang ada dalam kelas tidak hanya tertuju pada 

pasangan yang mengalami kesulitan saja tetapi dalam pembuatan jawaban 

yang baru guru juga belum membimbing secara keseluruhan dan hanya 

memberikan penjelasan secara singkat. 
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(6) Membimbing pasangan diskusi membuat jawaban baru 

Pada indikator membimbing pasangan diskusi membuat jawaban 

barumemperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik (A). Ditunjukkan dengan 

guru telah memberikan pengarahan jika dalam pembuatan jawaban baru siswa 

belum mengerti,mengajak siswa berpartisipasi aktif dalam pembuatan 

jawaban baru, guru juga sudah berkeliling menghampiri seluruh pasangan 

sehingga tidak lagi hanya pada pasangan yang kesulitan saja. 

(7) Membimbing kelompok dalam membandingkan hasil diskusi pasangan 

dengan presentasi di depan kelas 

Pada indikator membimbing siswa dalam membandingkan hasil 

diskusi pasangan dengan presentasi di depan kelas memperoleh skor 3 dengan 

kategori baik (B). Ditunjukkan dengan  guru menunjuk pasangan yang akan 

maju di depan kelas untuk membacakan hasil diskusi, guru juga membantu 

pasangan yang mengalami kesulitan dalam mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Guru memberikan klarifikasi terhadap kesalahan 

saat mempresentasikan hasil diskusi pasangan di depan kelas, kondisi kelas 

sudah mulai bisa diatur sehingga proses presentasi berjalan lebih baik. 

(8) Memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada siswa 

Pada indikator memberikan penguatan berupa reward dan motivasi 

pada siswa memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik (A). Ditunjukkan 

dengan  deskriptor yang nampak yaitu guru telah melakukan umpan balik dan 

menyimpulkan hasil diskusi pasangan secara keseluruhan, guru memberikan 

penguatan verbal pada siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dengan 
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mengucapkan kata-kata “bagus dan pintar”, guru juga memberikan 

penghargaan bagi pasangan yang terbaik dalam berdiskusi dan 

mempresentasikan hasil diskusi dengan memberikan “bintang” sehingga 

memotivasi siswa lain agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Guru 

juga telah memberikan penguatan gestural dengan mengajak siswa bertepuk 

tangan memberikan motivasi kepada siswa yang mendapat reward. 

(9) Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power of two berbantuan 

powerpoint 

Pada indikator ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the 

power of two berbantuan powerpoint diperoleh skor 3 dengan kategori baik 

(B). Dalam hal ini guru telah efektif dalam menjalankan setiap langkah 

pembelajaran. Guru telah menjalankan langkah pembelajaran sesuai alokasi 

waktu yang telah direncanakan. Guru juga telah memberikan petunjuk dalam 

setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Guru telah dapat 

menciptakan rasa nyaman bagi siswa dan dapat memahami karakteristik 

siswa dengan baik, sehingga guru dapat mengontrol aktivitas siswa dengan 

baik dibandingkan siklus sebelumnya. Hanya saja, masih terdapat 

kekurangan, karena jumlah siswa yang banyak, guru kurang dapat maksimal 

dalam memperhatikan semua siswa secara menyeluruh. 

(10) Memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

Pada indikator meberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kategori baik (B). Ditunjukkan dengan deskriptor 

yang nampak yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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bertanya jika ada hal yang belum dipahami siswa. Setelah itu guru 

menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari bersama dengan 

siswa guru telah melakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan soal 

evaluasi pada siswa untuk dikerjakan secara individu, serta guru sudah 

melakukan tindak lanjut memberikan PR dan menyampaikan judul materi 

pada pertemuan selanjutnya. 

Instrumen keterampilan guru dalam penelitian ini selain dengan 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru juga menggunakan lembar 

wawancara keterampilan guru. Hasil dari wawancara dengan kolaborator 

padasiklus III diantaranya: penerapan strategi the power of two berbantuan 

powerpoint yang dilakukan sudah bagus, media menarik perhatian siswa 

karena terdapat gambar dan video. Waktu yang digunakan sudah 

tepat.Pengkondisian siswa sudah meningkat dari siklus sebelumnya. 

Pemberian motivasi kepada siswa masih belum optimal. Strategi the power of 

two berbantuan powerpoint sudah cocok digunakan untuk diterapkan dalam 

pembelajaran IPS. 

 

4.1.4.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

a. Hasil Observasi Lembar Pemgamatam Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dengan mengamati seluruh siswa di 

dalamkelas yang mengikuti pembelajaran yaitu ada 28 siswa dengan jumlah 

siswa laki-lakisebanyak 12 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 16 pada 

pelaksanaantindakan siklus III pada pembelajaran IPS melalui the power of 

twoberbantuan powerpointdi kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang 
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ada 2 siswa yang tidak masuk.Aktivitas siswa dalam setiap indikator diamati 

dengan menggunakan lembarobservasi aktivitas siswa yang telah dibuat 

didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.26 Data Rata-rata Ketuntasan Aktivitas Siswa  

Tiap Indikator Siklus III 

No 

 
Indikator 

Jumlah siswa 

yang mendapat 

skor 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

1 2 3 4 

1. 
Mempersiapkan diri dalam megikuti 

proses pembelajaran (emotional activities) 
- 2 11 13 89 3,42 

2. 

Memperhatikan materi yang diberikan 

guru melalui tayangan powerpoint 

(emotional, visual activities) 

1 1 11 13 88 3,38 

3. 

Memperhatikan petanyaan yang diberikan 

guruuntuk dikerjakan secara individu (the 

power of two) (listening, visual aktivities) 

1 2 12 11 85 3,26 

4. 

Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

secara individu(the power of two) (mental, 

visual, oral, dan writing activities) 

1 2 10 13 87 3,34 

5. 

Membentuk kelompok dengan teman 

sebangku kemudian melakukan diskusi 

(the power of two) (oral, listening, visual, 

writing,emotional, mental activities) 

- 3 13 10 85 3,26 

6. 

Melakukan diskusi membuat jawaban baru 

dengan kelompok teman sebangku (the 

power of two) (oral, listening, visual, 

writing,emotional, mental activities) 

- 3 11 12 87 3,34 

7. 

Membacakan dan membandingkan hasil 

diskusi dengan teman sekelas (the power 

of two)  (oral, visual, dan mental 

activities) 

2 2 11 11 83 3,19 

8. 
Memperhatikan presentasi kelompok lain 

(oral, listening, emotional activities) 
2 3 12 9 80 3,07 

9. 
Menyimpulkan materi pembelajaran 

(writing, mental activities 
- 2 13 11 87 3,34 

10. 
Mengerjakan soal evaluasi(visual, writing 

activities 
- 2 12 12 88 3,38 

JUMLAH 859 33,03 

RATA-RATA SKOR  3,30 

KATEGORI  A 
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Keterangan: 

 

Tabel 4.27 Kriteria Ketuntasan Seluruh Indikator  

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Skor Kategori Penilaian Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik (A) A 

25 ≤ skor < 33 Baik (B) B 

17 ≤ skor < 25 Cukup (C) C 

10 ≤ skor < 17 Kurang (D) D 

 

Petunjuk pembacaan klasifikasi kriteria data aktivitas siswa : 

(1) Jika skor lebih dari atau sama dengan 33 dan kurang dari atau sama dengan 

40, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A. 

(2) Jika skor lebih dari atau sama dengan 25 dan kurang dari 33, maka data 

termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B. 

(3) Jika skor lebih dari atau sama dengan 17 dan kurang dari 25, maka data 

termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C. 

(4) Jika skor lebih dari atau sama dengan 10 dan kurang dari 17, maka data 

termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D. 

 

Tabel 4.28 Kriteria Ketuntasan Tiap Indikator  

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 

Skor Kategori 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 
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Data hasil pengamatan aktivitas siswa pada sikus III disajikan dalam 

diagram batang sebagai berikut: 

Gambar 4.14 Diagram Aktivitas Siswa Siklus III 

 

Sesuai dengan data hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui the power of two berbantuan powerpoint pada siklus III, diperoleh skor 

33,03dan rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 3,30, dengan kategori sangat baik 

(A). Penjabaran dari setiap indikator aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

(1) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran 

Pada indikator mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran 

memperoleh jumlah skor 89 dengan rata-rata 3,42 kategori sangat baik (A). 

Ditunjukkan dengan sebanyak 0 siswa mendapatkan skor 1, 2 siswa 

mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3 dan  13 siswa 

mendapatkan skor 4. Sebagian siswa besar siswa sudah siap menerima 
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pembelajaran ditunjukkan dengan menempati bangku masing-masing dengan 

posisi siap menerima pembelajaran, saat guru membuka pembelajaran siswa 

mengeluarkan buku dan alat tulis akan. Hampir seluruh siswa menghadap ke 

depan dan tidak berbicara sendiri dengan teman. Presentase keberhasilan 

indikator ini sebesar 85,57%. 

(2) Memperhatikan materi yang diberikan guru melalui tayangan slide 

powerpoint 

Pada indikator memperhatikan materi yang diberikan oleh guru 

melalui tayangan slide powerpoint memperoleh jumlah skor 88 dengan rata-

rata 3,38 kategori sangat baik (A). Ditunjukkan dengan 1 siswa mendapatkan 

skor 1, 1 siswa mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3 dan 13 

siswa mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa memperhatikan materi 

melalui tayangan powerpoint dengan cermat dan antusias mengikuti 

pembelajaran, siswa mulai mencatat materi yang dirasa penting dan beberapa 

siswa juga berani mengajukan pertanyaan pada guru tentang materi yang 

telah diberikan. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 84,61%. 

(3) Memperhatikan pertanyaan dalam powerpoint yang diberikan guru untuk 

dikerjakan secara individu 

Pada indikator memperhatikan pertanyaan yang diberikan guru untuk 

dikerjakan individu memperoleh jumlah skor 85 dengan rata-rata 3,26 

kategori baik (B). Ditunjukkan dengan 1 siswa mendapatkan skor 1, 2 siswa 

mendapatkan skor 2, 12 siswa mendapatkan skor 3 dan 11 siswa 

mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa memperhatikan pertanyaan yang 
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diberikan guru melalui tayamgan powerpoint dan mencatatnya, siswa 

mendengarkan pertanyaan yang dibacakan kembali oleh guru. Hampir tidak 

ada siswa yang bermain sendiri semua terfokus pada pertanyaan yang 

disampaikan guru. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 81,73%. 

(4) Menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara individu 

Pada indikator menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara 

individu memperoleh jumlah skor 87 dengan rata-rata 3,34 kategori sangat 

baik (A). Ditunjukkan dengan 1 siswa mendapatkan skor 1, 2 siswa 

mendapatkan skor 2, 10 siswa mendapatkan skor 3 dan 13 siswa 

mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa menjawab pertanyaan guru dengan 

seksama dan ditulis di buku masing-masing dan banyak siswa yang berani 

bertanya pada guru bila ada kesulitan, semua siswa bertanggung jawab 

terhadap tugas individunya, sebagian besar siswa mengerjakan sendiri tidak 

mencontek teman. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 83,65%. 

(5) Membentuk kelompok dengan teman sebangku kemudian melakukan diskusi 

Pada indikator membentuk kelompok dengan teman sebangku 

kemudian melakukan diskusi memperoleh jumlah skor 85 dengan rata-rata 

3,26 kategori baik (B). Ditunjukkan dengan tidak ada siswa yang 

mendapatkan skor 1, 3 siswa mendapatkan skor 2, 13 siswa mendapatkan 

skor 3 dan 10 siswa mendapatkan skor 4. Siswa sudah berkelompok sesuai 

dengan teman sebangkunya dan sudah tertib dalam pelaksanaan diskusi 

kelompok. Siswa juga sudah dapat menerima pendapat teman,siswa sudah 
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mulai menyampaikan pendapat dengan baik. Presentase keberhasilan 

indikator ini sebesar 81,73%. 

(6) Melakukan diskusi membuat jawaban baru dengan kelompok teman sebangku 

Pada indikator melakukan diskusi membuat jawaban baru dengan 

teman sebangku memperoleh jumlah skor 87 dengan rata-rata 3,34 kategori 

sangat baik (A). Ditunjukkan dengan tidak adanya siswa yang mendapatkan 

skor 1, 3 siswa mendapatkan skor 2, 11 siswa medapatkan skor 3 dan 12 

siswa mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa melakukan diskusi dengan 

baik, siswa menyampaikan pendapat serta menerima pendapat teman 

sebangkunya, pembagian tugas dalam diskusi merata, seluruh siswa mencata 

hasil diskusinya, jumlah siswa yang berbicara sendiri sudah sangat berkurang 

dibanding siklus I dan II, jumlah siswa yang berdiskusi tepat waktu juga 

meningkat. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 83,65%. 

(7) Membacakan dan membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas 

Pada indikator membacakan dan membandingkan hasil diskusi 

dengan teman sekelas memperoleh jumlah skor 83 dengan rata-rata 3 kategori 

baik (B). Ditunjukkan dengan 2 siswa mendapatkan skor 1, 3 siswa 

mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3 dan 10 siswa 

mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa menyampaikan hasil diskusi 

didepan kelas dan menanggapi hasil kerja pasangan lain, memperhatikan 

pasangan lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Hanya saja 

masih kurang siswa yang mengajukan pertanyaan pada siswa lain, tetapi 
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secara keseluruhan kegiatan presentasi lebih baik dibandingkan dengan siklus 

I dan II. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 79,80%. 

(8) Memperhatikan presentasi kelompok lain 

Pada indikator memperhatikan presentasi kelompok lain memperoleh 

jumlah skor hanya 80 dan rerata 3,07 dengan kriteria baik (B). Ditunjukkan 

dengan 2 siswa mendapatkan skor 1, 3 siswa mendapatkan skor 2, 12 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 9 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian besar siswa 

sudah memperhatikan presentasi dari kelompok lain, mengkonfirmasi 

jawaban benar atau salah dan sudah tidak mengganggu teman lain. Tetapi 

masih kurang mampu menaggapijawaban teman secara lisan di dalam kelas. 

Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 76,92%. 

(9) Menyimpulkan materi pembelajaran 

Pada indikator menyimpulkan materi pembelajaran jumlah skor 87 

dengan rata-rata 3,34 kategori sangat baik (A). Ditunjukkan dengan tidak ada 

siswa yang mendapatkan skor 1, 2 siswa mendapatkan skor 2, 13 siswa 

mendapatkan skor 3 dan 11 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian besar sswa 

sudah menyimpulkan sesuai materi dan sudah menyebutkan pokok-pokok 

materi yang telah dipelajari. Siswa sudah berani mengemukakan pendapatnya 

pada kesimpulan dan siswa sudah mencatat hasil kesimpulan di buku tulis 

masing-masing. Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 83,65%. 

(10) Mengerjakan soal evaluasi 

Pada indikator mengerjakan soal evaluasi memperoleh jumlah skor 88 

dengan rata-rata 3,38 kategori samgat baik (A). Ditunjukkan dengan tidak 
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adanya siswa yang mendapatkan skor 1, 2 siswa mendapatkan skor 2, 

12siswa mendapatkan skor 3 dan 12 siswa mendapatkan skor 4. Sebagian 

besar siswa mengerjakan soal evaluasi dengan cermat dan dikerjakan sendiri, 

hampir semua siswa mengumpulkan hasil kerjanya dengan tepat waktu. 

Presentase keberhasilan indikator ini sebesar 84,61%. 

 

b. Deskripsi Hasil Angket Respon Siswa 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini diamati dengan dua instumen 

yaitu lembar observasi aktivitas siswa dan angket respon siswa. Hasil angket 

responsiswa SDN Bojong Salaman 02 Semarang pada pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi the power of two berbantuan powerpoint pada 

siklus III adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.29 Data Hasil Angket Respon Siswa Siklus III 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

100% 0% 

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

100% 0% 

3. Apakah tayangan powerpoint (media) yang digunakan 

gurudalam menyampaikan materi menarik? 

100% 0% 

4. Apakah pembelajaran tadi membuat materi yang sulit 

menjadi mudah? 

100% 0% 

5. Apakah kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut? 100% 0% 
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Pada data pada tabel 4.29 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

respon siswa terhadap pembelajaran IPS yang dilakukan pada setiap 

siklusnya. Peningkatan ini dapat terjadi karena selalu ada upaya guru untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan strategi dan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan agar lebih baik kedepannya. Peningkatan respon siswa ini juga 

tidak lepas dari semakin disempurnakannya media yang digunakan guru 

untuk menyampaikan materi pelajaran pada setiap siklusnya, yaitu melalui 

powerpoint. Dengan lebih menyempurnakan unsur multimedia pada 

powerpoint, maka akan sangat berdampak pada respon siswa itu sendiri. 

Selain teks guru menambahkan gambar, suara, dan video pada tayangan slide 

powerpoint. Hal ini mengacu pada pendapat Indriana (2011:150) bahwa slide 

dalam powerpoint itu mengandung teks, grafis, film dan objek-objek lain 

yang disusun secara bebas. 

Respon yang ditunjukkan siswa selalu meningkat seiring dengan 

lebih disempurnakannya unsur multimedia pada powerpoint, sehingga pada 

siklus III respon siswa semakin meningkat dengan ditandai antusias siswa 

memperhatikan materi yang disampaikan. Dengan adanya peningkatan 

antusias siswa memperhatikan materi pada setiap siklusnya, lebih 

bersemangat berkelompok dengan teman sebangkunya dan pada akhirnya 

hasil belajar siswa terlihat semakin meningkat. 
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4.1.4.3.3 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Siklus III 

Hasil pelaksanaan tes evaluasi pada siklus III merupakan hasil tes individu 

dalam pembelajaran IPS dengan melalui the power of two berbantuan powerpoint. 

Ada sejumlah 26 siswa yang mengikuti dan mengerjakan soal evaluasi pada siklus 

III. Tes yang dilakukan adalah mengerjakan soal evaluasi dengan materi peristiwa 

detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hasil tes pada mata pelajaran IPS 

materi peristiwa perumusan teks proklamasi melalui the power of two berbantuan 

powerpoint dapat dilihat pada tabel 4.30 sebagai berikut : 

Tabel 4.30 Data Hasil belajar Siswa pada Siklus III 

 

No. Keterangan Skor 

1. Rata-rata kelas 90,12 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Nilai terendah 55 

4. Siswa memenuhi KKM 25 

5. Siswa belum memenuhi KKM 1 

6. Ketuntasan belajar klasikal 96,15% 
 

Data tabel 4.30 menunjukkan bahwa rerata hasil belajar siswa secara 

klasikal pada siklus III sebesar 79,82 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan 

nilai terendah 55. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 25 siswa dan yang 

belum memenuhi KKM sebanyak 1 siswa. Pencapaian ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 96,15% dengan kategori sangat baik (Aqib, 2010:41). 

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan 

powerpointpada siklus III dapat disajikan dalam  tabel 4.31 pemaparan distribusi 

nilai sebagai berikut: 
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Tabel 4.31 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

No Kategori 
Rentang 

skor 
Frekuensi 

Bobot 

skor 
Persentase 

Rata-

rata 

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

 

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

3. Cukup 40-59 0 0 0,00% 

4. Baik 60-79 4 270 15,38%  

5. Sangat baik 80-100 22 2075 84,61% 

Jumlah 26 2345 100% 90,12 

 

Data tabel 4.31 menunjukkan bahwa hasil belajar pembelajaran IPS kelas 

VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dalam kategori sangat baik, skor rata-rata 

kelas yang dicapai sebesar 90,12. Dalam penelitian siklus III, peneliti menilai 

bahwa hasil belajar pada siklus III sudah sangat baik karena telah berhasil 

mencapai indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥85% siswa kelas VA 

SDN Bojong Salaman 02 Semarang mengalami ketuntasan belajar individual 

sebesar 65 , Tabel di atas menunjukkan hasil bahwa dari 26 siswa, ada sebanyak 

22 siswa atau 84,61% memperoleh nilai dengan kategori sangat baik yaitu antara 

80-100 dengan jumlah skor 2075. Sisanya sebanyak 4 siswa atau 15,38% 

memperoleh nilai dengan kategori baik antara 60-79 dengan jumlah skor 270, 

tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori cukup antara 40-59 , dan 

tidak ada siswa tang mendapatkan kategori kurang antara 20-39 maupun kategori 

sangat kurang antara 0-19. Hasil belajar siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 

Semarang dalam pembelajaran IPS pada siklus III dengan penerapan strategi the 
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power of two  sudah berhasil karena dari 26 siswa terdapat sebanyak 25 siswa 

yang sudah tuntas memenuhi KKM yaitu 62. 

Hasil tes tersebut merupakan perolehan dari soal evaluasi siklus III yang 

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

tersebut mengujikan materi-materi yang telah dipelajari dalam pembelajaran yang 

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

uraian. Hasil evaluasi mata pelajaran IPS materi detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dapat dilihat pada diagram sebagai berikut: 

Gambar 4.15 Diagram Hasil Belajar Siklus III 

 

 

Gambar 4.15 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan 

hasil belajar dalam kategori sangat kurang, kurang, dan cukup, dalam kategoribaik 

sebanyak 4 siswa, dan ada 22 siswa dalam kategori sangat baik. Dalam 

pembelajaran IPS pada siklus III ada 1 siswa yang belum tuntas mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 62. 
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Gambar 4.16 Diagram Peningkatan Ketuntasan Klasikal  

Pra Siklus, Siklus I, II, dan III 

 

Diagram yang dipaparkan pada gambar 4.16 menunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar klasikal pada prasiklus yaitu 35,71% meningkat pada siklus I 

menjadi 67,85% dan kembali meningkat pada siklus II menjadi 78,57% dan pada 

siklus III ketuntasan belajar klasikal mencapai 96,15% dengan kategori sangat 

baik (Aqib, 2010:41). Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar klasikal 

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang mengalami peningkatan 

sebesar 10,72% dari siklus I ke siklus II dan ketuntasan belajar klasikal kembali 

meningkat sebesar 17,58% dari siklus II ke siklus III. 

 

4.1.4.3.4 Deskripsi Karakter Siswa Siklus III 

Hail pengamatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui the 

power of two berbantuan powerpoint merupakan suatu nilai tentang ktercaopaian 

karakter yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Subjek pengamatan yaitu 

sebanyak 28 siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang pada materi 
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peristiwa perumusan teks proklamasi. Ada tiga aspek karakter yang diamati, yaitu 

kerjasama, bertanggung jawab dan disiplin. Adapun data penilaian karakter yang 

diperoleh pada siklus III adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.32 Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus III 

 

No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. Kerjasama - 2 11 13 89 3,42 

2. Bertanggung Jawab - 3 12 11 86 3,30 

3 Disiplin - 4 8 14 88 3,38 

4 Jujur - 1 13 12 89 3,42 

Jumlah 378 14,53 

Rata-rata Skor 3,63 

Kategori Sangat Baik 

  

Keterangan : 

Klasifikasi kriteria ketuntasan seluruh indikator untuk lembar pengamatan 

karakter siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Skor Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10 ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang D 

 

Sedangkan klasifikasi kriteria ketuntasan tiap indikator lembar pengamatan 

karakter siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Skor Kategori Penilaian 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 

 

Hasil penilaian ketercapaian karakter yang disajikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.17 Diagram Ketercapaian Karakter Siswa Siklus III 

 

 

Data tabel hasil pengamatan karakter siswa siklus III dalam 

pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint 

memperoleh jumlah skor rata-rata 14,53 dengan rata-rata 3,63 dan termasuk 

dalam kategori sangat baik. Adapun penjabaran dari indikator karakter siswa 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kerjasama  

Pada indikator kerjasama memperoleh nilai rata-rata 3,42. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 13 siswa yang sudah melaksanakan semua 

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

deskiptor, dan tidak ada siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: melaksanakan tugas sesuai kelompok, 

berinteraksi dengan teman sebangku, menyampaikan pendapat dalam 

kelompok dan menjaga kekompakan kelompok. 
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b. Bertanggung Jawab 

Pada indikator bertanggung jawab memperoleh nilai rata-rata 3,30. 

Ditunjukkan dengan adanya 11 siswa yang sudah melaksanakan semua 

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

deskiptor, dan tidak ada siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: melaksanakan tugas sesuai prosedur, 

kesediaan menerima tugas dalam kelompok, menjawab tugas dengan jujur, 

dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 

c. Disiplin 

Pada indikator disiplin memperoleh nilai rata-rata 3,38. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 14 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 8 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 4 siswa melaksanakan 2 

deskiptor, dan tidak ada siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: membawa perlengkapan belajar 

lengkap, memperhatikan materi yang ditampilkan melalui tayangan slide 

powerpoint, mematuhi tata tertib kelas, dan menjaga kekondusifan kelas 

selama pembelajaran. 

d. Jujur 

Pada indikator jujur memperoleh nilai rata-rata 3,42. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya 12 siswa yang sudah melaksanakan semua 

deskriptor, 13 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 1 siswa melaksanakan 2 
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deskiptor, dan tidak ada siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dari 4 

deskriptor yang diharapkan muncul. Adapun komponen indikator kerjasama 

dalam pencapaian nilai karakter yaitu: membawa berpendapat sesuai 

kemampuan yang dimiliki, bersikap sportif selama diskusi, tidak mencontek 

pekerjaan teman, dan menghargai prestasi kelompok lain. 

 

4.1.4.3.5. Deskripsi Aspek Psikomotor Siswa Siklus III 

Hasil belajar psikomotor diperoleh dari hasil kerja dalam diskusi 

kelompok dalam mengerjakan lembar kerja siswa materi peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam Lembar Kerja Siswa menjawab 

pertanyaan dan menempelkan gambar rangkaian peristiwa yang ada dalam detik-

detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada siklus III hanya ada 26 siswa yang 

mendapatkan nilai psikomotor, karena ada 2 orang siswa yang tidak masuk 

sekolah. Adapun data penilaian psikomotor yang diperoleh pada siklus III adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.33 Data Hasil Pengamatan Psikomotor Siklus III 

No Indikator 
Penilaian 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1. 
Ketepatan dalam menulis 

jawaban 
- - 9 17 95 3,65 

2. 

Kerapian, kebersian dan 

kerajinan dalam menempel dan 

menulis jawaban 

- - 13 13 91 3,50 

Jumlah 186 7,15 

Rata-rata Skor 3,57 

Kategori Sangat Baik 
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Keterangan : 

Klasifikasi kriteria ketuntasan seluruh indikator untuk lembar pengamatan 

psikomotor siswa dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Skor Kategori Nilai 

7 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik A 

5 ≤ skor < 7 Baik B 

3 ≤ skor < 5 Cukup C 

2 ≤ skor < 3 Kurang D 

 

Sedangkan klasifikasi kriteria ketuntasan tiap indikator lembar pengamatan 

karakter siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Skor Kategori Penilaian 

3,3 ≤ rata-rata skor ≤ 4,0 Sangat Baik 

2,4 ≤ rata-rata skor ≤ 3,3 Baik 

1,6 ≤ rata-rata skor 2,4 Cukup 

1 ≤ rata-rata skor ≤ 1,6 Kurang 

 

Data tabel 4.33 tersebut, menunjukan bahwa nilai rerata dari hasil 

penilaian psikomotor siklus III adalah sebesar 186 dengan kategori sangat baik. 

Hasil psikomotor pada siklus III ini mengalami peningkatan dibandingkan siklus 

II. Pada indikator ketepatan dalam menulis jawaban memperoleh skor 95 dengan 

rata-rata 3,65. Hal ini ditunjukkan dengan 9 siswa sudah melaksanakan minimal 3 

deskriptor dan 17 siswa sudah melaksanakan 4 deskriptor. Adapun komponen 

indikator kerjasama dalam pencapaian nilai psikomotor yaitu: jawaban tepat, 

tulisan rapi, ditulis secara jelas dan ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. 

Pada indikator kerapian, kebersihan dan kerajinan dalam menempel dan 

menulis jawaban juga mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya dengan 

memperoleh skor 91 dengan rata-rata 3,50. Hal ini ditunjukkan dengan 13 siswa 
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melaksanakan 3 deskriptor, dan 13 siswa telah melaksanakan 4 deskriptor. 

Adapun komponen indikator kerapian, kebersihan, dan kerajinan salam menempel 

dan menulis jawaban yaitu: menempel dengan tepat, menempel dengan rapi, 

menempel dengan bersih, dan tidak banyak coretan. 

 

4.1.4.4. Refleksi Siklus III 

Sesuai hasil penelitian siklus III, diperoleh data berupa hasil observasi 

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

melalui the power of two berbantuan powerpoint yang perlu dianalisis kembali 

bersama kolaborator (observer) sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

pembelajaran berikutnya. 

Adapun refleksi pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan 

powerpoint pada siklus III adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus III sudah sangat memuaskan, hal ini 

terbukti dari meningkatnya kualitas pembelajan dari siklus ke siklus. Dalam 

pelaksanaan siklus III terjadi peningkatan dari aspek keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar tentunya. Guru telah dapat menyampaikan 

materi dengan baik, membimbing siswa dengan baik, sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung secara efektif dan optimal. Hanya saja terdapat kekurangan 

dalam memotivasi siswa dan pengkondisian kelas, tetapi secara keseluruhan 

keterampilam guru sudah sangat baik. Dari aspek siswa juga terjadi 

peningkatan, siswa telah dapat aktif ikut serta dalam pelaksanaan 

pembelajaran, siswa telah dapat memahami pembelajaran dengan lebih baik, 
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siswa juga telah lebih fokus atau konsentrasi dalam pembelajaran, sehingga 

kekondusifan kelas dapat lebih terjaga. Semua itu berdampak pada hasil 

belajar yang terus meningkat sampai dengan siklus III. 

2. Jumlah skor keterampilan guru pada siklus III adalah 37 dengan kategori 

sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

direncanakan yaitu keterampilan guru akan meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik memperoleh skor ≥ 10 pada lembar pengamatan 

keterampilan guru. 

3. Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus III adalah  33,03 dengan 

kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

telah direncanakan yaitu aktivitas siswa akan meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik memperoleh skor ≥ 10 pada lembar pengamatan 

aktivtas siswa. 

4. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus III yang diperoleh adalah 96,15% 

yaitu 25 dari 36 siswa tuntas belajar dan 4,00% yaitu 1 dari 26 siswa tidak 

tuntas belajar. Dengan perolehan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 100. 

Adapun rata-rata kelas yaitu 90,38. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria 

indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu ≥ 85% siswa tuntas belajar 

dengan memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 62 

Sesuai dengan hasil refleksi tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa 

pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint sudah 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di 

kelas, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 
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02 Semarang dalam pembelajaran IPS. Hasil penelitian pada siklus III, 

menunjukkan indikator keberhasilan yang direncanakan pada perencanaan 

penelitian sudah tercapai. Oleh karena itu, tidak perlu diadakan  revisi 

maupun tindakan untuk siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil pengamatan dan refleksi terhadap 

penerapan strategi the power of two berbantuan powerpoint pada pembelajaran 

IPS di setiap siklusnya. 

4.2.1.1 Peningkatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran IPS melalui The 

Power of Two berbantuan Powerpoint 

Hasil pengamatan keterampilan guru pada semua siklus dapat dilihat dari 

tabel berikut: 
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Tabel 4.34 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru  

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

No. Indikator 
Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1. 

Membuka pembelajaran dan menyiapkan 

pembelajaran (ketrampilan membuka 

pembelajaran,ketrampilan bertanya) 

3 3 4 

2. 

Menyampaikan materi dengan tayangan 

powerpoint (ketrampilan menggunakan variasi, 

dan menjelaskan) 

3 4 4 

3. 

Menyampaikan pertanyaan individu melalui 

tayangan powerpoint(the power of two) 

(ketrampilan bertanya) 

2 3 4 

4. 

Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan 

individu(the power of two) (ketrampilan 

membimbing dan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan dan ketrampilan mengelola kelas) 

2 3 3 

5. 

Membentuk kelompok siswa dalam diskusi 

pasangan kemudian membagikan LKS(the 

power of two) (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok dan ketrampilan mengelola 

kelas) 

3 3 4 

6. 

Membimbing pasangan diskusi membuat 

jawaban baru(the power of two) (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok dan ketrampilan 

mengelola kelas) 

2 2 4 

7. 

Membimbing siswa dalam membandingkan hasil 

diskusi pasangan  dengan presentasi di depan 

kelas (the power of two) (keterampilan 

mengelola kelas) 

2 3 3 

8. 

Memberikan penguatan berupa reward dan 

motivasi pada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

3 3 4 

9. 
Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan 

the power of two (keterampilan mengelola kelas) 

2 2 3 

10. 

Memberikan kesimpulan dan menutup 

pembelajaran. (ketrampilan menutup 

pembelajaran) 

3 3 4 

Jumlah Skor 25 29 37 

Rata-rata Skor 2,5 2,9 3,7 

Kategori 
Baik Baik Sangat 

Baik 

% Keberhasilan 62,5 72,5 92,5 
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Gambar 4.18 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru  

Siklus I, II, dan III 

 

 

Keterangan : 

Indikator 1 : Membuka pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran 

Indikator 2 : Menyampaikan materi dengan tayangan powerpoint 

Indikator 3 : Menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan 

   powerpoint 

Indikator 4 : Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan individu 

Indikator 5 : Membentuk kelompok siswa dalam diskusi pasangan 

  kemudian membsgikan LKS 

Indikator 6 : Membimbing pasangan diskusi membuat jawaban baru 

Indikator 7 : Membimbing siswa dalam membandingkan hasil diskusi 

  pasangan  dengan presentasi di depan kelas 

Indikator 8 : Memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada 

  Siswa 

Indikator 9 : Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power 

  of two 

Indikator 10 : Memberikan kesimpulan dan menutup pembelajaran 

 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I  memperoleh  skor rata-

rata 2,5 dengan kategori baik (B). Pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata 

menjadi2,9dengan kategori baik (B) dan pada siklus III terjadi juga peningkatan 

menjadi 3,7 dengan kategori  sangat baik (A). Peningkatanterjadi terjadi secara 
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bertahap disetiap pertemuan, hal ini menunjukan adanya perbaikan terhadap setiap 

kekurangan yang muncul disetiap siklus sebelumnya. Siklus I mendapat skor 25, 

siklus II mendapat skor29, dan siklus III mendapat skor 37. 

Sesuai hasil observasi yang diperoleh, keterampilan guru dalam  

menerapkan strategi the power of two berbantuan powerpoint dari siklus I sampai 

dengan siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat terjadi karena 

kekurangan-kekurangan yang muncul di pertemuan sebelumnya diperbaiki 

dengan optimal. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan 

berikutnya dapat lebih baik lagi.  

Peningkatan-peningkatan yang terjadi di siklus I sampai dengan siklus III 

secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Membuka pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran 

Hasil observasi keterampilan guru dengan indikator membuka 

pembelajaran pada siklus I  mendapatkan skor 3 dengan kategori baik (B). 

Guru mendapatkan skor 3 karena guru belum nampak menyampaikan 

motivasi sebelum memulai pembelajaran. Tetapi guru telah melakukan 

apersepsi dengan bertanya jawab pada siswa tentang materi yang akan 

dipelajari, guru juga sudah menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang 

akan dilakukan. Pada siklus II terjadi peningkatan walaupun sedikit, 

mendapat skor 3 kategori baik (B). Pada siklus ini guru telah nampak 

melakukan semua deskriptor yang ada. Guru membuka pembelajaran dengan 

baik ditunjukkan dengan guru telah melakukan apersepsi, guru bertanya 

jawab dengan siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan 
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mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan juga guru menyampaikan motivasi pada siswa 

Peningkatan terjadi pada siklus III , guru mendapatkan skor 4 dengan 

kategori sangat baik (A). Guru telah melakukan kegiatan membuka 

pembelajaran dengan baik. Guru menyampaikan apersepsi, melakukan tanya 

jawab dengan siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga 

memotivasi siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Djamarah (2010: 142) yang menyatakan bahwa komponen 

keterampilan membuka pelajaran meliputi meningkatkan perhatian, 

menimbulkan motivasi, memberikan acuan melalui berbagai usaha, membuat 

kaitan atau hubungan antara materi-materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasia siswa, selain itu dalam 

membuka pelajaran, siswa harus mengetahui tujuan yang akan dicapai. 

Keterampilan guru dalam membuka pelajaran mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II, hal ini terjadi karena guru sudah 

menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas dan dapat menarik perhatian 

siswa. Hal itu sesuai dengan pendapat Sanjaya (2012:68-69) yang 

menyatakan bahwa sebelum melakukan proses belajar mengajar, guru perlu 

merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, 

selain itu tujuan pembelajaran juga memberikan arah kemana pembelajaran 

akan dibawa. Guru selalu berusaha mencari apersepsi yang tepat bagi siswa, 

dengan pemilihan apersepsi yang tepat akan sangat mendukung proses 

pembelajaran. Pada aspek menarik perhatian siswa yang belum terlaksana 
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pada siklus I telah dilakukan perbaikan dengan guru memberikan pertanyaan 

yang memancing rasa ingin tahu atau membuat siswa penasaran, sehingga 

pada siklus II dan III aspek menarik perhatian siswa dapat terlaksana dengan 

baik. Hal itu sesuai dengan pendapat Sanjaya (2012: 21) yang menyatakan 

bahwa dalam kegiatan membuka pelajaran guru harus mampu menciptakan 

kegiatan yang menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan mengaitkan materi atau 

pengalaman belajar yang dilakukan dengan kebutuhan siswa. Pemikiran 

sejalan juga diungkapkan Djamarah (2010: 99-171) yang menjelaskan 

Keterampilan membuka pelajaran adalah perbuatan guru untuk menciptakan 

siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada yang akan 

dipelajari sehingga memberi efek positif bagi siswa  

(2) Menyampaikan materi dengan tayangan powerpoint 

Keterampilan guru dalam menyampaikanmateri dengan tayangan 

powerpoint memperoleh skor 3 pada siklus I. Powerpoint  yang digunakan 

telah sesuai materi, menarik, dan dapat meningkatkan interaksi siswa. Yang 

masih kurang di siklus I ini adalah guru kurang jelas dalam menyampakan 

materi karena terlalu cepat dalam penyampaian. Pada siklus II mengalami 

peningkatan dengan skor 4, powerpoint sudah menarik karena terdapat unsur 

gambar, suara dan video sehingga antusias siswa meningkat dalam 

mempelajari materi yang ada pada powerpoint. Sementara pada siklus III juga 

telah berhasil mendapatkan skor 4 . Guru lebih menyempurnakan aspek 

multimedia pada media powerpoint, yaitu menggunakan video lagu untuk 

apresepsi siswa. Dengan demikian, powerpoint yang digunakan pada siklus 
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III telah terdapat gambar, gambar gerak, suara, dan video, sehingga lebih 

menambah daya tarik siswa saat mempelajari materi. Hal itu sesuai dengan 

pendapat Indriana (2011: 150) media powerpoint adalah media yang 

menggunakan teknologi komputer yang biasanya menggunakan software 

microsoft powerpoint yang terdiri dari beberapa slide. Slide-slide tersebut 

mengandung teks, grafis, film dan objek-objek lain yang mungkin disusun 

secara bebas. Dalam hal ini akan ditampilkan materi pelajaran yang akan 

diajarkan kepada siswa sehingga siswa tertarik pada pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

Selain itu, dalam memberikan penjelasan guru sudah runtut dan 

sistematis sesuai dengan pendapat (Supriyadi, 2012: 141) bahwa 

keterampilan menjelaskan merupakan dasar keterampilan mengajar yang 

harus dikuasai oleh guru. Menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan 

secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran yang disampaikan secara 

sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa untuk memahami 

pelajaran. 

(3) Menyampaikan pertanyaan individu melalui tayangan powerpoint 

Hasil observasi keterampilan guru dengan indikator menyampaikan 

pertanyaan individu melalui tayangan powerpoint, pada siklus I guru belum 

melakukan pembelajaran secara optimal yaitu pada mendapatkan skor 2 

kategori cukup (C). Guru sudah menyampaikan petunjuk mengerjakan dan 

pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan kemampuan siswa. Tetapi dalam 

menyampaikan pertanyaan guru kurang menjelaskan secara rinci dan juga 
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pertanyaan yang disampaikan konsepnya kurang begitu jelas sehingga banyak 

siswa yang mengalami kesulitan. Pada siklus II telihat adanya peningkatan 

keterampilan guru dalam pembelajaran ditunjukkan dengan perolehan skor 

yaitu 3 dengan kategori baik (B). Guru telah menyampaikan pertanyaan 

dengan baik, guru juga memberikan petunjuk mengerjakan pertanyaan, 

pertanyaan juga sudah susuai dengan materi dan konsepnya jelas sehingga 

dapat dipahami siswa dengan baik, namun masih saja guru kurang jelas dalam 

menjelaskan pertanyaan pada siswa.  

Pada siklus III  mengalami peningkatan, guru mendapatkan skor 4 

dengan kategori sangat baik (A), kegiatan pembelajaran terlihat adanya 

peningkatan dibandingkan dengan siklus II, guru menyampaikan pertanyaan 

dengan baik, guru juga memberikan petunjuk mengerjakan, pertanyaan yang 

diberikan juga sesuai dengan materi dan konsepnya jelas sehingga mudah 

dikerjakan oleh siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Baharuddin dan 

Wahyuni (2011: 117) yang menyatakan bahwa ciri-ciri dari konstruktivisme 

yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri guru sekedar membantu 

menyediakan saran dan situasi agar proses kontruksi berjalan lancar dan juga 

struktur pembalajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. 

Sejalan dengan hal tersebut, Anitah (2008: 7.7-7.15) menyebutkan 

bahwa keterampilan bertanya dasar terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (a) 

pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; (b) pemberian acuan; (c) 

pemusatan; (d) pemindahan giliran; (e) penyebaran; (f) pemberian waktu 
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berpikir; dan (g) pemberian tuntutan. Komponen-komponen tersebut telah 

terlaksana dalam pembelajaran yang dilakukan guru. 

(4) Membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan individu 

Hasil observasi keterampilan guru dengan indikator membimbing 

siswa dalam menjawab pertanyaan individu pada siklus I  mendapatkan skor 

2 dengan kategori cukup (C).  Guru telah membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan, guru menjawab bila ada siswa yang mengajukan 

pertanyaan tentang pekerjaan siswa, guru mengawasi bila ada siswa yang 

menanyakan jawaban pada siswa lain, tetapi guru belum nampak memberikan 

pengarahan pada semua siswa sehingga siswa belum bisa memusatkan pada 

pertanyaan yang dihadapi.  

Pada siklus II dan siklus III pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sudah optimal ditunjukkan dengan perolehan skor yaitu 3 dengan kategori 

baik (B). Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan, guru menhampiri siswa yang bertanya tentang 

pekerjaannya, guru mengawasi siswa agar tidak mencontek siswa lain, guru 

juga sudah mulai memberikan pengarahan pada siswa terhadap pertanyaan 

yang dihadapi agar siswa lebih bisa memusatkan pikirannya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Rusman (2012: 91) bahwa guru harus dapat mengadakan 

pendekatan secara pribadi kepada siswa, dengan begitu guru harus mampu 

membimbing siswa untuk menjawab soal-soal yang diberikan guru. Hal ini 

sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nurhadi (dalam Baharudin dan 

Wahyuni, 2010: 116) siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, 
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menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 

Guru tidak akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa. 

Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka serta harus 

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi 

lain. Dengan dasar itu maka belajar harus dikemas menjadi proses 

„mengkonstruksi‟ bukan menerima pengetahuan. 

(5) Membentuk kelompok siswa dalam diskusi pasangan kemudian membagikan 

LKS 

Keterampilan guru dalam pembentukan kelompok siswa dalam 

diskusi pasangan pada siklus I memperoleh skor 3 dengan kategori baik (B). 

Guru telah membentuk kelompok yang heterogen, mengatur tempat duduk 

siswa, dan menjelaskan tugas yang harus dilakukan siswa. Yang masih 

kurang disini adalah guru kurang maksimal dalam mengontrol aktivitas siswa, 

sehingga kelas menjadi kurang kondusif. Pada siklus II mendapatkan skor 3 

kategori baik (B). Sehingga, ada siklus II ini tidak terjadi peningkatan 

dibandingkan siklus I. Sementara pada siklus III mendapatkan skor 4 (empat), 

guru telah mampu menkondusifkan kelas dengan baik. Hal ini dikarenakan 

guru telah memahami karakteristik siswa dan dapat menimbulkan rasa 

nyaman bagi siswa, sehingga guru paham apa yang harus diperbuat untuk 

mengontrol siswa. 

Pada keterampilan ini mengalami kenaikan signifikan setiap siklusnya 

karena guru melakukan perbaikan setiap pembelajarannya agar guru mampu 

membimbing siswa dan menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa bekerja 
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dalam kelompoknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 171) 

dalam membimbing kelompok hal yang harus diperhatikan guru antara lain 

diskusi harus dilakukan dalam suasana terbuka, dan perlunya perencanaan 

yang terdiri dari pemilihan topik yang akan didiskusikan, dapat dipastikan 

guru dan siswa telah memiliki latar belakang informasi yang berkaitan denga 

topik, penetapan besarnya kelomp ok, pengaturan tempat duduk. Dalam 

memimpin diskusi kelompok sebaiknya guru mampu membimbing siswa 

dalam menyelesaikan diskusi kelompoknya. 

(6) Membimbing pasangan diskusi membuat jawaban baru 

Hasil observasi keterampilan guru dengan indikator membimbing 

siswa dalam diskusi pasangan dan pembuatan jawaban baru pada siklus I 

pembelajaran yang dilakukan belum optimal ditunjukkan dengan perolehan 

skor 2 dengan kategori cukup (C). Guru telah memberikan petunjuk dan 

langkah-langkah dalam melakukan diskusi siswa dengan pasangan masing-

masing, guru juga membimbing pasangan yang mengalami kesulitan tetapi 

dalam hal ini tidak dilakukan guru pada semua siswa sehingga siswa yang 

tidak berani bertanya masih mengalami kesulitan. Pada pembuatan jawaban 

yang baru leh pasangan guru belum nampak memberikan petunjuk dan 

arahan. Pada siklus II telihat adanya peningkatan keterampilan guru 

ditunjukkan denga mendapatkan skor 3 dengan kategori baik (B). Guru telah 

menjelaskan langkah-langkah melakukan diskusi pasangan, guru 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan selain itu guru juga sudah 

mulai berkeliling untuk menghampiri siswa bila ada yang ingin bertanya, 
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tetapi guru belum membantu pasangan dalam pembuatan jawaban yang baru 

hanya memberikan penjelasan secara singkat.  

Pada siklus III telihat adanya peningkatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru ditunjukkan dengan perolhan skor yang didapatkan guru 

yaitu 4 dengan kategori sangat baik (A). Guru telah menjelaskan langkah-

langkah melakukan diskusi, guru membimbing semua pasangan yang ada 

dalam kelas dan tidak hanya tertuju pada siswa yang mengalami kesulitan, 

guru membantu siswa dalam pembuatan jawaban yang baru. Kondisi diatas 

didukung oleh pendapat Albab (2012:1) yang menyatakan bahwa model 

belajar kekuatan dua kepala (the power of two) termasuk bagian dari belajar 

kooperatif yang praktek pelaksanaannya adalah dengan belajar dalam 

kelompok kecil dengan menumbuhkan kerja sama secara maksimal melalui 

kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota dua orang di 

dalamnya untuk mencapai kompentensi dasar. 

(7) Membimbing siswa dalam membandingkan hasil diskusi dengan presentasi di 

depan kelas 

Hasil observasi keterampilan guru dengan indikator membimbing 

siswa dalam membandingkan hasil diskusi pasangan pada siklus I belum 

optimal yaitu mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup (C). Guru 

menunjuk pasangan yang akan maju di depan kelas, guru juga membantu 

pasangan yang mengalami kesulitan dalam mempresentasikan hasil kerjanya 

didepan kelas, tetapi guru sulit mengatur jalannya presentasi karena pasangan 

setiap pasangan berebut ingin maju terlebih dahulu dan juga guru belum 
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nampak memberikan klarifikasi jawaban terhadap hasil kerja pasangan. Pada 

siklus II terlihat adanya peningkatan terhadap pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru ditunjukkan dengan perolehan skor pada pertemuan I dan II yaitu 

mendapatkan skor 3 dengan kategori baik (B). Guru menunjuk pasangan yang 

ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya, guru juga membantu 

pasangan yang mengalami kesulitan dalam mempresentasikan hasil 

diskusinya, guru sudah terlihat memberikan klarifikasi terhadap hasil 

presentasi siswa, tetapi dalam mengatur jalanya presentasi guru masih 

mengalami keslitan karena kondisi kelas yang ramai oleh pasangan yang 

berebut maju ke depan kelas.  

Pada siklus III mengalami peningkaltan lagi dengan skor yang 

diperoleh guru yaitu 4 dengan kategori sangat baik (A). Guru mengatur 

jalannya presentasi dengan baik waloupun masih sedikit terjadi keramiain 

tetapi guru sudah menunjuk pasangan ynag akan maju ke depan kelas, guru 

memberikan klarifikasi terhadap hasil kerja siswa, guru juga membantu 

pasangan yang mengalami kesulitan saat melakukan prsentasi. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Djamarah (2010: 144) bahwa dalam mengelola kelas guru 

harus menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi. 

Kemampuan ini erat kaitannya dengan kemampuan guru menciptakan kondisi 

menguntungkan, menyenangkan siswa dan penciptaan disiplin belajar secara 

sehat. Pada kegiatan ini partisipasi siswa sangat dibutuhkan, hal ini sejalan 
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dengan Anitah (2008: 8.21-8.26) yang menyebutkan bahwa dalam 

membimbing guru harus memberikan kesempatan berpartisipasi siswa. 

(8) Memberikan penguatan berupa reward dan motivasi pada siswa 

Hasil observasi keterampilan guru pada indikator memberikan 

penguatan berupa reward dan motivasi pada siswa pada siklus I  

pembelajaran yang dilakukan oleh guru mendapatkan skor 3 dengan kategori 

baik (B). Guru sudah melakukan umpan balik dan enyimpulkan 

pembelajaran, guru juga memberikan penguatan verbal maupun non verbal 

tetapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal, guru juga belum nampak 

memberikan motivasi pada siswa. Pada siklus II terlihat adanya peningkatan 

waloupun perolehan masih pada skor 3 dengan kategori baik (B). Guru 

melakukan umpan balik dengan baik, guru juga menyimpulkan hasil kerja 

siswa, guru juga memberikan pebnguatan berupa verbal dengan kata “baik 

atau bagus” dan juga penguatan non verbak dengan memberikan simbol 

“bintang” pada siswa yang aktif. Tetapi masih saja dalam memberikan 

motivasi belum nampak dilakukan oleh guru.  

Pada siklus III terlihat adaya peningkatan keterampilan guru 

ditunjukkan dengan perolehan skor 4 dengan kategori sangat baik (A). Guru 

memberikan umpan balik dan menyimpulkan hasil kerja siswa dengan baik, 

guru juga memberikan penguatan verbal maupun non verbal dan juga guru 

memberikan motivasi pada siswa agar lebih semangat dan meningkatkan 

prestasinya. Hal ini sejalan dengan teori Djamarah (2010: 120) memberi 

penguatan merupakan tindakan suatu respon terhadap suatu bentuk perilaku 
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yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku. 

Pemberian penguatan berupa kata-kata (verbal), penguatan gerak tubuh atau 

mimik muka (gestural), penguatan dengan cara mendekati, penguatan 

sambutan, penguatan dengan pemberian kegiatan menyenangkan dan 

penguatan berupa tanda. Guru harus menghargai pertanyaan, jawaban, 

pendapat, sikap siswa. Memberi dampak positif berupa motivasi, perasaan 

senang, bersemangat, dan percaya diri. 

(9) Ketepatan pengelolaan waktu dalam penerapan the power of two 

Keterampilan guru dalam mengelola waktu dalam penerapan the 

power of two pada siklus I memperoleh skor 2 dengan kategpori cukup (C). 

Guru telah efektif waktu dalam menjalankan setiap langkah pembelajaran dan 

memberikan petunjuk- petunjuk yang jelas disetiap langkah pembelajaran. 

Yang masih kurang adalah guru kurang menunjukkan sikap tanggap terhadap 

kondisi kelas yang kurang kondusif dan belum membagi perhatian kepada 

semua siswa dan waktu yang digunakan guru terlalu cepat. Pada siklus II 

masih mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup (C), permasalahan yang 

terjadi sama dengan siklus I, guru telah berupaya menerapkan strategi 

mengelola kelas yang berbeda dari siklus I, namun kondisi kelas masih 

dikatakan kurang kondusif yang ditunjukkan masih ada beberapa siswa yang 

gaduh saat proses pembelajaran. Guru juga belum dapat membagi perhatian 

kepada semua siswa karena terkendala banyaknya siswa dan masalah waktu. 

Dengan begitu, belum ada peningkatan yang terjadi dibandingkan siklus I. 

Sementara pada siklus III mendapatkan skor 3 (tiga), guru telah menunjukkan 
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sikap tanggap terhadap gangguan yang terjadi di kelas. Saat terjadi 

penyimpangan, guru langsung tanggap menyelesaikan penyimpangan 

tersebut, sehingga kelas menjadi lebih kondusif. Namun, karena jumlah siswa 

yang banyak, guru masih tetap kurang dapat maksimal dalam memperhatikan 

semua siswa secara menyeluruh. Meskipun demikian, bukan berarti siswa 

yang tidak mendapatkan perhatian lebih dari guru tidak memahami materi, 

mereka juga dapat mempelajari materi dengan kemampuan mereka sendiri.  

Guna mengkondisikan kelas dengan baik, guru telah berupaya untuk  

mengefektifkan waktu, memberi penjelasan disetiap kegiatan pembelajaran, 

tanggap pada permasalahan pembelajaran, dan memberikan perhatian pada 

siswa. Hal itu diperlukan suatu cara-cara tertentu yang harus dilakukan guru 

agar semuanya dapat terkondisikan dengan baik. Hal itu sesuai dengan 

pendapat Uzer Usman (dalam Rusman, 2012:90) menjelaskan bahwa 

pengelolaan kelas adalah keterampilan guru  untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku siswa 

yang memindahkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang 

tepat waktu dalam menyelesaikan tugas atau penetapan norma kelompok 

yang produktif. 

(10) Memberikan kesimpulan dan menutup pembelajaran 

Hasil observasi keterampilan guru dengan indikator menutup 

pembelajaran pada siklus I  belum begitu optimal ditunjukkan denga 

perolehan skor 3 dengan kategori baik (B). Guru sudah terlihat 
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menyimpulkan materi pembelajaran tetapi guru belum memberikan 

kesempatan pada sisa untuk menanyakan hal yang belum dipahami, guru juga 

sudah terlihat memberikan evaluasi dalam bentuk soal tetapi tidak ada tindak 

lanjut terhadap hasil evaluasi siswa. Pada siklus II terlihat masih mendapat 

skor yang sama yaitu 3 dengan kategori baik (B). Guru sudah menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah diberikan, guru juga memberikan kesempatan 

siswa untuk menanyakan hal yang belum dipahami walaupun hanya beberapa 

siswa, guru juga telah melakukan evaluasi pembelajaran dengan memberikan 

soal evaluasi pada siswa tetapi belum melakukan tindak lanjut terhadap hasil 

evaluasi dikarenakan tidak dikoreksi secara langsung.  

Pada siklus III terlihat adanya peningkatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan perolehan skor 4 kategori sangat baik (A). Guru 

menyimpulkan pembelajran dengan baik, guru juga memberikan kesempatan 

pada siswa yang belum paham, guru melakukan evaluasi pembelajaran dngan 

memberikan soal evaluasi pada siswa tetapi masih belum melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil evaluasi siswa. Komponen menutup pelajaran meliputi 

review atau meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum 

inti pelajaran dan membuat ringkasan, dan mengevaluasi (Djamarah, 

2010:139). 

Kegiatan ini sesuai dengan  Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 

tenntang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

menjelaskan tentang kegiatan guru dalam kegiatan penutup dalam 

pembelajaran adalah (1) bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat 
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kesimpulan pembelajaran; (2) melakukan penilaian atau refleksi terhadap 

kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; (3) 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; (4) 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidial, 

pengayaan, layanan bimbingan, memberikan tugas individu atau kelompok; 

(5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint ini dikuatkan oleh pendapat Rusman (2011:80) yang 

menyatakan keterampilan dasar mengajar guru terdiri dari keterampilan membuka 

pelajaran (set induction skills); keterampilan menjelaskan (explaining skills); 

keterampilan bertanya (questioning skills); keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil; keterampilan mengadakan variasi (variation skills); keterampilan 

pembelajaran perseorangan; keterampilan memberi penguatan (reinforcement 

skills); keterampilan mengelola kelas; keterampilan menutup pelajaran (closure 

skills). Guru melaksanakan keterampilan dasar mengajar tersebut dalam 

pembelajaran. Pembelajaran yang menciptakan iklim interaksi dan komunikasi 

yang baik dan mengutamakan perkembangan anak menjadikan partisipasi aktif 

anak dalam proses pembelajaran. 

 

4.2.1.2 Peningkatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui The Power 

of Two berbantuan Powerpoint 

a. Peningkatan Hasil Observasi Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 
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Hasil pengamatan aktivitas siswa  pada semua sikus dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 4.35 Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Siklus I, II, dan III 

 

No. Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1. 
Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses 

pembelajaran (emotional activities) 
2,60 3,32 3,42 

2. 

Memperhatikan materi yang diberikan guru 

melalui tayangan powerpoint (emotional, 

visual activities) 

2,46 2,64 3,38 

3. 

Memperhatikan petanyaan yang diberikan 

guru untuk dikerjakan secara individu (the 

power of two) (listening, visual aktivities) 

2,46 2,75 3,26 

4. 

Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

secara individu (the power of two) (mental, 

visual, oral, dan writing activities) 

2,25 2,85 3,34 

5. 

Membentuk kelompok dengan teman 

sebangku kemudian melakukan diskusi (the 

power of two) (oral, listening, visual, 

writing,emotional, mental activities) 

2,39 2,96 3,26 

6. 

Melakukan diskusi membuat jawaban baru 

dengan kelompok teman sebangku (the 

power of two) (oral, listening, visual, 

writing,emotional, mental activities) 

2,39 2,89 3,34 

7. 

Membacakan dan membandingkan hasil 

diskusi dengan teman sekelas (the power of 

two)  (oral, visual, dan mental activities) 

2,32 2,60 3,19 

8. 
Memperhatikan presentasi kelompok lain 

(oral, listening, emotional activities) 
2,17 2,57 3,07 

9. 
Menyimpulkan materi pembelajaran 

(writing, mental activities 
2,39 2,92 3,34 

10. 
Mengerjakan soal evaluasi. (visual, writing 

activities 
2,46 3,25 3,38 

Jumlah skor 23,71 28,78 33,03 

Rata-rata skor 2,37 2,78 3,30 

Kategori Cukup Baik 
Sangat 

Baik 
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Gambar 4.19 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III 

 

 

Keterangan: 

Indikator 1 : Mempersiapkan diri dalam megikuti proses pembelajaran 

Indikator 2 : Memperhatikan materi yang diberikan guru melalui 

  tayangan powerpoint 

Indikator 3 : Memperhatikan petanyaan yang diberikan guru untuk 

dikerjakan secara individu 

Indikator 4 : Menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara individu 

Indikator 5 : Membentuk kelompok dengan teman sebangku kemudian 

  melakukan diskusi 

Indikator 6 : Melakukan diskusi membuat jawaban baru dengan 

  kelompok teman sebangku 

Indikator 7 : Membacakan dan membandingkan hasil diskusi dengan 

teman sekelas 

Indikator 8 : Menanggapi hasil diskusi kelompok 

Indikator 9 : Menyimpulkan materi pembelajaran 

Indikator 10 : Mengerjakan soal evaluasi 

 

Sesuai hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui 

melalui the power of two berbantuan powerpoint diperoleh skor rata-rata aktivitas 

siswa mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Peningkatan tersebut terjadi 

karena pengaruh dari guru yang selalu memperbaiki kekurangan yang terjadi pada 
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setiap pertemuan untuk menjadikan pertemuan selanjutnya lebih baik lagi agar 

pembelajaran yang dilakukan lebih berkualitas. Dengan begitu, akan berpengaruh 

langsung terhadap aktivitas siswa yang akan meningkat juga seiring dengan 

meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilakukan. Siswa akan lebih mengerti 

bagaimana mereka harus menempatkan diri saat pembelajaran dilaksanakan dan 

mereka akan lebih fokus pada pembelajaran disetiap pertemuan. 

Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan atau perilaku yang dilakukan siswa 

selama proses belajar mengajar agar hubungan guru dengan guru,guru dengan 

siswa, dan siswa dengan siswa dapat tercipta dengan baik dan nyaman, sehingga 

suasana belajar akan lebih menyenangkan. 

Secara keseluruhan aktivitas siswa dari siklus I, siklus II, dan siklus III 

mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada  aktivitas siswa siklus I 

memperoleh rata-rata skor sebesar 2,37 dengan kategori cukup (C). Pada siklus II 

terjadi peningkatan rata-rata skor menjadi 2,78 dengan kategori baik 

(B).Sedangkan, pada siklus III terjadi peningkatan lagi, rata-rata skor menjadi 

3,30 dengan kategori sangat baik (A). Peningkatan terjadi secara bertahap disetiap 

pertemuan. Siklus I mendapat skor 24,14; siklus  II mendapat skor 28,85; dan 

siklus III mendapat skor 33,03. 

Peningkatan-peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklus ditandai 

dengan peningkatan ketercapaian indikator di setiap siklusnya. Paparan 

peningkatan aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 
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(1) Mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran 

Hasil observasi aktivitas siwa dengan indikator mempersiapkan diri 

dalam mengikuti proses pembelajaran IPS melaluithe power of two 

berbantuan powerpoint, pada siklus Iskor rata-rata yaitu 2,60 dengan kategori 

cukup (C). Sebagian siswa menempati ruangan dan duduk dibangku masing-

masing, saat guru membuka pembelajaran siswa mengeluarkan buku 

pelajaran dan alat tulis, tetapi masih ada siswa yang berbicara sendiri dengan 

teman sehingga masih ada beberapa siswa yang belum siap untuk menerima 

pembelajaran. Pada siklus II tejadi peningkatan ditunjukkan dengan 

pertemuan I mendapatkan skor rata-rata 3,32 dengan kategori sangat baik (A). 

Sebagian siswa sudah siap menerima pembelajaran dengan posisi duduk yang 

tenang dan siap dengan buku dan alat tulis masing-masing, jumlah siswa yang 

berbicara sendiri dengan teman sudah berkurang, kondisi kelas sudah sangat 

efektif untuk memulai pembelajaran.  

Aktivitas siswa dalam indikator ini meningkat lagi pada siklus III 

dengan skor rata-rata 3,42 kategori sangat baik (A). Sebagian besar siswa 

sudah siap menerima pembelajaran dengan menempati ruang kelas, duduk 

dibangku masing-masing, saat guru memulai pembelajaran siswa sudah siap 

dengan buku dan alat tulis yang akan digunakan, suasana kelas juga 

mendukung guru untuk memulai pembelajaran dengan berkurangnya siswa 

yang ribut dan bermain sendiri dengan teman, hampir seluruh siswa dalam 

kelas siap untuk menerima pembelajaran dari guru. Aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran pada tahap ini adalah aktivitas emosional. Dierich 
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(dalam Sardiman, 2012: 101) menjelaskan bahwa aktivitas emosional 

(Emotional activities) meliputi menaruh minat, berani, tenang, gembira, 

bersemangat, dan merasa bosan. Hamalik (2009:173) menyebutkan bahwa 

kegiatan emosional ini akan berpengaruh dan berkaitan pada kegiatan-

kegiatan selanjutnya.  

(2) Memperhatikan materi yang diberikan guru melalui tayangan powerpoint 

Hasil observasi siswa dengan indikator memperhatikan materi yang 

diberikan guru melalui tayangan powerpoint pada siklus I mendapatkan skor 

rata-rata 2,46 dengan kategori cukup (C).Beberapa siswa memperhatikan 

materi yang dberikan oleh guru, menyimak dengan antusias, tetapi hanya 

sedikit siswa yang mencatat materi yang diberikan guru selain itu sedikit 

siswa yang mengajukan pertanyaan pada guru terhadap materi yang diterima. 

Pada siklus II peningkatan terlihat ditunjukkan dengan mendapatkan skor 

rata-rata 2,64 kategori baik (B). Sebagian besar siswa antusias 

memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru, banyak siswa yang 

mencatat materi yang dirasa penting, jumlah siswa yang bertanya tentang 

materi juga meningkat. 

Pada siklus III terjadi peningkatan dengan skor rata-rata 3,38 kategori 

sangat baik (A). Sebagian besar siswa memperhatikan materi yang diberikan 

guru melalui tayangan slide powerpoint dengan antusias. Banyak siswa yang 

sudah sadar dengan pentingnya materi yang diterima sehingga mereka 

mencatat materi yang diberikan oleh guru dibuku masing-masing. Sebagian 
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besar siswa juga sudah berani bertanya pada guru tentang materi yang sedang 

dibahas.  

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan emotional activities 

misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, gugup, serta listening activities, antara lain mendengarkan 

uraian, mendengarkan musik, mendengarkan pidato (Diedrich dalam Hamalik 

2009:173). Terdapat juga aktivitas visual (visual activities) yang menurut 

Diedrich (dalam Sardiman, 2012:101) didalamnya termasuk membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan mengamati pekerjaan orang 

lain. Dalam kegiatan ini siswa mengamati slide-slide powerpoint yang 

ditayangkan oleh guru. 

(3) Memperhatikan petanyaan yang diberikan guru untuk dikerjakan secara 

individu  

Hasil observasi siswa dengan indikator memperhatikan petanyaan 

yang diberikan guru untuk dikerjakan secara individu pada siklus I 

mendapatkan skor rata-rata 2,46 dengan kategori cukup (C). Sebagian siswa 

memperhatikan pertanyaan yang diberikan oleh guru dan mencatat 

pertanyaan tetapi ada sebagian siswa yang berbicara sendiri dengan teman 

dan juga masih banyak siswa yang belum berani bertanya bila belum paham 

terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pada siklus II terjadi 

peningkatan dengan mendapatkan skor rata-rata 2,75 dengan kategori baik 

(B). Sebagian besar siswa memperhatikan pertanyaan yang diberikan oleh 

guru, banyak siswa yang mencatat pertanyaan dengan baik, banyak siswa 
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juga yang berani bertanya bila kurang paham, jumlah siswa yang bermain 

sendiri ataupun berbicara dengan teman sangat berkurang dibandingkan 

dengan siklus I.   

Pada siklus III terjadi peningkatan dengan skor rata-rata 3,34 dengan 

kategori sangat baik (A). Sebagian besar siswa memperhatikan dan mencatat 

dengan baik pertanyaan yang diberikan oleh guru, banyak siswa yang berani 

bertanya bila merasa kurang paham, siswa yang berbicara sendiri engan 

teman juga sudah berkurang sehingga kondisi kelas menjadi lebih kondusif 

saat guru memberikan pertanyaan. Pada indikator ini terlihat adanya 

peningkatan aktivitas siswa. Kegiatan dalam indikator ini sesuai pendapat 

Hamalik (2010:172-173) menyatakan bahwa aktivitas visual (visual 

activities), termasuk membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain, dan aktivitas mendengarkan (listening 

activities) yang menurut Dieddrich (dalam Sardiman, 2012:101) aktivitas 

mendengarkan sebagi contoh mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato, dan radio. 

(4) Menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara individu  

Hasil observasi siswa dengan indikator menjawab pertanyaan individu 

yang diberikan guru pada siklus I mendapatkan skor rata-rata 2,25 dengan 

kategori cukup (C). Sebagian besar siswa menjawab pertanyaan guru dengan 

seksama, masih sedikit siswa yang berani bertanya pada guru bila ada 

kesulitan, dan beberapa siswa ada mencontek siswa lain sehingga membuat 

keributan dalam kelas.Meningkat pada siklus II mendapatkan skor rata-rata 



249 
 

 
 

2,85 dengan kategori baik (B). Sebagian siswa menjawab pertanyaan individu 

yang diberikan guru dengan baik, siswa sudah mulai banyak yang berani 

bertanya bila mengalami kesulitan, jumlah siswa yang mencontek juga 

berkurang.  

Peningkatan terjadi pada siklus III skor rata-rata 3,34 dengan kategori 

sangat baik (A), hasil ini terlihat adanya peningkatan dengan ditunjukkan 

oleh sebagian siswa menjawab pertanyaan dengan baik, berani bertanya pada 

guru bila mengalami kesulitan, sebagian siswa mengerjakan sendiri tanpa 

menanyakan jawaban pada teman. Hal ini menunjukkan aktivitas siswa 

semakin baik dari siklus pertama ke siklus ketiga sejalan dengan teorinya 

Albab (2012:1) yang menyatakan bahwa model pembelajaran The Power of 

Two mengajarkan siswa untuk tidak terlalu menggantungkan guru, akan tetapi 

dapat menambah kepercayaan kemampuan berfikir sendiri, menemukan  

informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa lain. Siswa juga 

melakukan aktivitas menulis (writing activities) yaitu menjawab pertanyaan 

di buku tulisnya masing-masig. Hal ini sependapat dengan Diedrich (dalam 

Sardiman, 2012:101) yang menyebutkan bahwa aktivitas menulis misalnya, 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin 

(5) Membentuk kelompok dengan teman sebangku kemudian melakukan diskusi 

Hasil observasi siswa dengan indikator membentuk kelompok dengan  

teman sebangku pada siklus I mendapatkan skor rata-rata 2,39 dengan 

kategori cukup (C).  Semua siswa sudah berkelompok sesuai dengan teman 

sebangkunya, sebagian siswa sudah tertib dalam melaksanakan dikusi 
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menjawab pertanyaan guru dengan seksama, masih sedikit siswa yang berani 

bertanya pada guru bila ada kesulitan, dan sebagian siswa tidak dapat 

menyampaikan pendapat dengan baik dan terkadang kurang dapat menerima 

pendapat teman. Meningkat pada siklus II mendapatkan skor rata-rata 2,96 

dengan kategori baik (B). Semua siswa sudah berkelompok sesuai dengan 

teman sebangkunya dan sudah tertib dalam pelaksanaan diskusi kelompok. 

Jika ada kesulitan siswa tidak segan-segan untuk memanggil guru, hanya saja 

siswa masih kurang dalam menyampaikan pendapat dengan baik.  

Peningkatan terjadi pada siklus III skor rata-rata 3,26 dengan kategori 

baik (B), hasil ini terlihat adanya peningkatan dengan ditunjukkan oleh semua 

siswa telah berkelompok dengan teman sebangkunya kemudian siswa tertib 

dalam berkelompok, siswa tidak segan untuk memanggil guru jika mengalami 

kesulitan, dan siswa sudah lebih dapat menerima pendapat teman.  

Aktivitas siswa dalam penelitian ini mencakup mental activities yang 

termasuk di dalamnya misalnya menanggapi, mengingatkan, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan (Diedrich dalam 

Hamalik 2009:173). 

(6) Melakukan diskusi membuat jawaban baru dengan kelompok teman sebangku  

Hasil observasi aktivitas siswa dengan indikator melakukan diskusi 

dengan teman sebangku dan membuat jawaban baru pada siklus I mendapat 

skor rata-rata 2,39 dengan kategori cukup (C). Sebagian besar siswa 

melakukan diskusi dengan baik, tetapi dalam menyampaiakan atau menerima 

pendapat siswa masih malu-malu sehingga hasil diskusi belum seperti yang 
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diharapkan, siswa yang mencatat hasil diskusi belum begitu banyak, selain itu 

ada beberapa siswa yang bermain sendiri dengan temannya.Meningkat pada 

siklus II mendapatkan skor rata-rata 2,89 dengan kategori baik (B). Sebagian 

siswa sudah mulai menyampaikan dan menerima pendapat dengan baik, 

sehingga diskusi berjalan lebih abaik daripada siklus I, jumlah siswa yang 

mencatat hasil diskusi meningkat, situasi kelas juga mulai kondusif dengan 

berkurangnya siswa yang bermain berbicara sendiri dengan teman.  

Pada siklus III meningkat dengan skor rata-rata 3,34 kategori sangat 

baik (A). Sebagian siswa melakukan diskusi dengan baik, siswa 

menyampaikan dan menerima pendapat dengan baik, siswa juga mencatat 

hasil diskusi yang dilakukan, situasi kelas juga kondusif karena sudah 

berkurangnya siswa yang bermain sendiri sehingga kegiatan diskusi lebih 

baik.  Hal ini sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Hamalik, 

2009:172) yaitu aktivitas siswa yang disebut oral activities, seperti 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. Aktivitas siswa yang lain adalah 

motor activities dalam penelitian ini meliputi: melakukan diskusi, 

mempresentasikan hasil diskusi, melakukan kegiatan yang sesuai dengan 

dengan KBM, melakukan kegiatan pembelajaran dengan seksama. 

(7) Membacakan dan membandingkan hasil diskusi dengan teman sekelas lain 

Hasil observasi aktivitas siswa dengan indikator membacakan dan 

membandingkan hasil diskusi pada siklus I mendapatlan skor rata-rata 2,32 

dengan kategori cukup (C). Hasil pada siklus I ini tidak terjadi peningkatan 
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aktivitas siswa sebagian besar siswa menyampaikan hasil diskusi didepan 

kelas, tetapi masih sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan pada pasangan 

lain serta sehingga kegiatas presentasi kurang bermakna selain itu siswa juga 

masih kebingungan apabila menjawab pertanyaan dari pasangan 

lain.Meningkat pada siklus II mendapatkan skor rata-rata 2,60 dengan 

kategori baik (B). Sebagian siswa sudah melakukan presentasi dengan baik, 

pasangan maju ke depan untuk membacaan hasil diskusi, kenudian ada 

beberapa siswa yang menanggapi hasil diskusi pasangan, siswa yang didepan 

juga berani menjawab bila ada yang mengajukan pertanyaan.  

Pada siklus III terjadi peningkatan lagi dengan skor rata-rata 3,19 

kategori baik (B). Kegiatan membacakan dan membandingkan hasil diskusi 

berjalan dengan baik, pasangan yang maju ke depan elas untuk membacakan 

hasil ditanggapi dengan baik oleh pasangan lainnya, pertanyaan yang 

diajukan oleh pasangan lain juga dijawab dengan baik oelh pasangan yang 

ada di depah kelas. Aktivitas siswa ini sesuai dengan pendapat Albab 

(2012:1) bahwa salah satu keunggulan model pembelajaran the power of two 

adalah mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan 

dengan kata-kata secara verbal dan dengan membandingkan ide-ide atau 

gagasan-gagasan orang lain. Hal ini juga termasuk dalam oral aktivities atau 

aktivitas lisan yaitu menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2012:101) seperti 

menyatakan, emrumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 
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(8) Memperhatikan presentasi kelompok lain 

Hasil observasi aktivitas siswa dengan indikator memperhatikan 

presentasi kelompok lain pada siklus I mendapatlan skor rata-rata 2,17 

dengan kategori cukup (C). Hasil pada siklus I ini Sebagian besar siswa 

belum mampu menaggapi presentasi kelompok lain, siswa juga masih gaduh 

mengganggu teman lain, mungkin karena siswa masih takut 

berpendapat.Terjadi peningkatan pada siklus II walaupun hanya sedikit 

peningkatan, pada siklus II ini mendapatkan skor rata-rata 2,59 dengan 

kategori baik (B). Sebagian siswa sudah memperhatikan presentasi dengan 

seksama dan berkurang dalam mengganggu siswa lain, siswa sudah 

mengkonfirmasi jawaban benar atau salah. Hanya saja asih sama dengan 

siklus I, sebagian besar siswa belum berani menanggapi presentasi siswa lain.  

Pada siklus III terjadi peningkatan lagi dengan skor rata-rata 3,07 

kategori baik (B). Sebagian besar siswa sudah memperhatikan presentasi dari 

kelompok lain, mengkonfirmasi jawaban benar atau salah dan sudah tidak 

mengganggu teman lain. Tetapi masih kurang mampu menaggapijawaban 

teman secara lisan di dalam kelas. 

Indikator memperhatikan presentasi kelompok lain berkaitan dengan 

kegiatan siswa berbicara mengeluarkan pendapat di depan kelas. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Paul B. Diedrich (dalam Hamalik, 2009:172) yaitu 

aktivitas siswa yang disebut oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. Aktivitas siswa yang lain adalah emotional activities dalam 
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penelitian ini meliputi: berani menyampaikan pendapat, berani untuk 

bertanya, menghargai pendapat teman lain. Seperti yang dijelaskan Diedrich 

(dalam Sardiman, 2012:101) aktivitas emosional misalnya menaruh minat, 

membedakan, merasa bosan, gembira, semangat, bergairah, berani, tenang, 

gugup. 

(9) Menyimpulkan materi pembelajaran 

Hasil observasi aktivitas ssiwa dengan indikator mengerjakan evaluasi 

pada siklus I mendapatkan skor rata-rata 2,71 dengan kategori dengan 

kategori baik (B). ditunjukkan dengan sebagian besar siswa sudah 

menyimpulkan sesuai materi dan sudah menyebutkan pokok-pokok materi 

yang telah dipelajari. Namun ada beberapa siswa yang belum berani 

mengemukakan pendapatnya, ada juga siswa yang belum mencatat hasil 

kesimpulan di buku tulis masing-masing. Meningkat pada siklus II  

mendapatkan skor rata-rata 2,92 dengan kategori baik (B). Sebagian besar 

siswa sudah menyimpulkan sesuai dengan materi yang diajarkan guru, dan 

sudah menyebutkan pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Siswa sudah 

berani mengemukakan pendapatnya dan sudah mencatatnya di buku tulis 

masing-masing. Hanya ada beberapa siswa yang belum mencatat hasil 

kesimpulan di buku tulisnya. 

Pada siklus III terjadi peningkatan lagi dengan skor rata-rata 3,34 kategori 

sangat baik (A) kegiatan siswa pada siklus III ini terlihat peningkatan 

dibandingkan pada siklus I dan II, ditunjukkan dengan siswa sudah 

menyimpulkan pembelajaran sesuai materi dan sudah menyebutkan pokok-
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pokok materi yang telah dipelajari. Siswa sudah  berani mengemukakan 

pendapatnya tentang kesimpulan dan siswa sudah mencatat hasil  

kesimpulannya di buku tulisnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Paul B. Diedrich (dalam Hamalik, 2009:172) yaitu aktivitas siswa 

yang disebut oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Aktivitas siswa yang lain adalah mental activities dalam penelitian 

ini meliputi: membuat hipotesis, memecahkan masalah, menyimpulkan hasil 

diskusi, mengungkapkan penyelesaian masalah yang dipecahkan. Dan juga, 

writing activities dalam penelitian ini meiputi: menulis hipotesis sesuai 

dengan permasalahan, membuat rangkuman, menulis laporan hasil diskusi, 

mengerjakan tes evaluasi. 

(10) Mengerjakan soal evaluasi 

Hasil observasi aktivitas ssiwa dengan indikator mengerjakan evaluasi 

pada siklus I mendapatkan skor rata-rata 2,71 dengan kategori dengan 

kategori baik (B). ditunjukkan dengan sebagian besar siswa mngerjakan soal 

evaluasi dengan cermat dan dikerjakan sendiri, tetapi masih ada siswa yang 

menanyakan jawaban pada siswa lain dan ada siswa yang telat 

mengumpulkan hasil kerjanya.Meningkat pada siklus II  mendapatkan skor 

rata-rata 3,25 dengan kategori baik (B). Sebagian siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan baik, dikerjakan dengan cermat, tetapi masih saja ada siswa 

yang menanyakan jawaban pada teman lain, siswa mengumpulkan evaluasi 

juga belum tepat waktu.  
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Pada siklus III terjadi peningkatan lagi dengan skor rata-rata 3,38 kategori 

sangat baik (A) kegiatan siswa pada siklus III ini terlihat peningkatan 

dibandingkan pada siklus I dan II, ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang 

mengerjakan soal evaluas dengan cermat, secara individu dan tepat waktu. 

Aktivitas siswa ini sesuai dengan teori dari Dierich (dalam Sardiman, 2012: 101) 

menjelaskan bahwa aktivitas visual (Visual activities) meliputi membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. Aktivitas menulis (Writing activities) meliputi menulis 

laporan, membuat rangkuman, dan mengerjakan tes. Aktivitas menggambar 

(Drawing activities) meliputi menggambar, membuat grafik, diagram, peta, dan 

pola. 

 

b. Peningkatan Respon Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui the power of two 

berbantuan powerpoint 

Angket respon siswa merupakan cara guru untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannya guru dapat melakukan 

perbaikan berdasarkan respon siswa. 
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Tabel 4.36 Rekapitulasil Hasil Angket Respon Siswa Siklus I, II, dan III 

No Pertanyaan 
Siklus I Siklus II Siklus III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang 

dengan pembelajaran 

IPS yang telah kita 

lakukan tadi? 

92,85% 7,14% 100% 0% 100% 0% 

2. Dapatkah kalian 

memahami materi 

pembelajaran IPS yang 

disampaikan guru? 

92,85% 7,14% 96,42% 3,57% 100% 0% 

3.  Apakah tayangan 

powerpoint (media) 

yang digunakan guru 

dalam menyampaikan 

materi menarik? 

96,42% 3,57% 100% 0% 100% 0% 

4.  Apakah pembelajaran 

tadi membuat materi 

pembelajaran mudah 

dipahami? 

82,14% 17,85% 92,85% 7,14% 100% 0% 

5.  Apakah kalian setuju 

jika pembelajaran ini 

berlanjut? 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

 

Data pada tabel 4.36 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan respon 

siswa terhadap pembelajaran IPS yang dilakukan pada setiap siklusnya. 

Peningkatan ini dapat terjadi karena selalu ada upaya guru untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan strategi dan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan agar lebih baik kedepannya. Peningkatan respon siswa ini juga 
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tidak lepas dari semakin disempurnakannya media yang digunakan guru 

untuk menyampaikan materi pelajaran pada setiap siklusnya, yaitu melalui 

powerpoint. Dengan lebih menyempurnakan unsur multimedia pada 

powerpoint, maka akan sangat berdampak pada respon siswa itu sendiri. 

Penyempurnaan unsur multimedia tersebut  mengacu pada pendapat menurut 

Indriana (2011:150) media powerpoint adalah media yang menggunakan 

teknologi komputer yang biasanya menggunakan software microsoft 

powerpoint yang terdiri dari beberapa slide. Slide-slide tersebut mengandung 

teks, grafis, film dan objek-objek lain yang mungkin disusun secara bebas. 

Respon yang ditunjukkan siswa selalu meningkat seiring dengan 

lebih disempurnakannya unsur multimedia pada powerpoint, sehingga pada 

siklus III respon siswa semakin meningkat dengan ditandai antusias siswa 

memperhatikan materi yang disampaikan. Dengan adanya peningkatan 

antusias siswa memperhatikan materi pada setiap siklusnya, maka berdampak 

juga pada peningkatan antusias dan ketepatan siswa dalam kegiatan mencari 

pasangan, dan pada akhirnya hasil belajar siswa terlihat semakin meningkat. 
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Gambar 4.20 Diagram Rekapitulasi Angket Respon Siswa 

dari Siklus I, II, dan III 

 

 

4.2.1.3 Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui the 

power of two Berbantuan Powerpoint. 

Pada penelitian ini, hasil belajar ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh 

siswa setelah mengerjakan soal evaluasi yang dilaksanakan tiap pertemuan. 

Perolehan nilai yang didapat siswa akan dilihat apakah itu tuntas atau tidak 

dengan mengacu pada nilai ketuntasan yang ditentukan, yaitu 62. Poerwanti 

(2008:6-16) menjelaskan bahwa nilai ketuntasan adalah nilai yang 

menggambarkan proporsi dan kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi yang telah dikontrakkan dalam pembelajaran. 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui the 

power of two berbantuan powerpoint dari siklus I, siklus II dan siklus III adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.37 Rekapitulasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa  

dari Pra Siklus sampai Siklus III 

 

No. Nilai Prasiklus 
Siklus 

I 

Siklus 

II 
Siklus III 

1. Rata-rata kelas 58,71 75 78,75 90,12 

2. Nilai tertinggi 73 100 100 100 

3. Nilai terendah 45 45 50 60 

4. Jumlah siswa tuntas 10 19 22 25 

5. Jumlah siswa tidak tuntas 18 9 6 1 

6. Prosentase siswa tuntas 35,71% 67,85% 78,57% 96,15% 

7. Prosentase siswa tidak tuntas 64,28% 32,14% 21,42% 3,84% 

8. 
Kriteria Ketuntasan Belajar 

Klasikal (≥85%) 

Tidak 

Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Tidak 

Tuntas 
Tuntas 

 

Gambar 4.21 Diagram Rekapitulasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa  

dari Pra Siklus sampai Siklus III 
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Tabel 4.37 dan diagram pada gambar 4.21, menunjukkan peningkatan 

yang terjadi dalam hal ketuntasan belajar klasikal siswa kelas VA SDN Bojong 

Salaman 02 Semarang. Ketuntasan belajar klasikal pada prasiklus yaitu 35,71%. 

Pada siklus I terjadi peningkatan ketuntasan belajar klasikal sebesar 32,14% 

menjadi 67,85%, pada siklus II ketuntasan belajar klasikal kembali meningkat 

sebesar 10,72% menjadi 78,57%dan pada siklus III ketuntasan belajar klasikal 

meningkat sebesar 17,58% mencapai 96,15%. 

4.2.1.3.1 Prasiklus 

Data awal hasil belajar yang diperoleh sebelum diterapkan 

pelaksanaan penelitian didapatkan hasil belajar dengan skor rata-rata 58,71 

dengan prosentase siswa yang tuntas sebanyak 64,28% dan siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 35,71%. Jumlah siswa tuntas sebanyak 10 siswa dan siswa 

yang tidak tuntas sebanyak 18 siswa dari 28 siswa. Nilai tertinggi yang 

didapat adalah 73 dan nilai terendah 45. 

4.2.1.3.2 Siklus I 

Siklus I diperoleh data hasil belajar dengan skor rata-rata 75. 

Sebanyak 14 siswa atau 50% memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

yaitu antara 80-100 dengan jumlah skor 1245. Siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori baik sebanyak 8siswa atau 28,57% antara 60-79 dengan 

jumlah skor 540. Sebanyak 6 siswa atau 21,42% memperoleh nilai dengan 

kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan jumlah skor 315. Tidak ada siswa 

termasuk dalam kategori kurang antara 20-39 dan tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai dengan kategori sangat kurang. Pada siklus I siswa yang 
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tuntas sebanyak 19 siswa, dan siswa yang belum tuntas sebanyak 9 siswa, 

dengan pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 67,85%. Ketuntasan 

belajar klasikal pada siklus I belum memenuhi indikator keberhasilan 

ketuntasan belajar klasikal yang direncanakan oleh peneliti sebelumnya yaitu 

minimal 85%. 

4.2.1.3.3 Siklus II 

Pada siklus II diperoleh data hasil belajar dengan skor rata-rata 

78,75. Dari 28 siswa, sebanyak 17 siswa atau 60,71% memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik yaitu antara 80-100 dengan jumlah skor 1515. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik sebanyak 7 siswa atau 

25% antara 60-79 dengan jumlah skor 480. Sisanya, sebanyak 4 siswa atau 

14,28% memperoleh nilai dengan kategori cukup yaitu antara 40-59 dengan 

jumlah skor 210 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori 

kategori sangat kurang. Siswa yang tuntas ada sebanyak 22 siswa, dan siswa 

yang belum tuntas ada sebanyak 6 siswa, dengan pencapaian ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 78,57%. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II 

belum memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal yang 

direncanakan oleh peneliti sebelumnya yaitu minimal 85%. 

4.2.1.3.4 Siklus III 

Siklus III diperoleh data hasil belajar dengan skor rata-rata 90,12. 

Dari 26 siswa, ada sebanyak 22 siswa atau 84,61% memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik yaitu antara 80-100 dengan jumlah skor 2075. Sisanya 

sebanyak 4 siswa atau 15,38% memperoleh nilai dengan kategori baik antara 
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60-79 dengan jumlah skor 270 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai 

dengan kategori cukup, kategori kurang maupun kategori sangat kurang. 

Siswa yang tuntas ada sebanyak 25 siswa, dan siswa yang belum tuntas ada 

sebanyak 1 siswa, dengan pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 

96,15%. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus III sudah memenuhi 

indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal yang direncanakan oleh 

peneliti sebelumnya yaitu minimal 85%. 

Setelah dilaksanakannya siklus III, dapat disimpulkan bahwa semua 

aspek yang diteliti, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

telah tuntas semuanya. Keterampilan guru dalam pembelajaran termasuk 

dalam kriteria sangat baik, aktivitas siswa siswa dalam pembelajaran 

termasuk dalam kriteria sangat baik, dan hasil belajar dalam pembelajaran 

PKn materi globalisasi termasuk dalam kriteria sangat baik dengan 

ketuntasan belajar klasikal 96,15%. Indikator keberhasilan pembelajaran yang 

telah ditentukan, yaitu ≥85% siswa tuntas sudah tercapai. Oleh karena itu, 

kegiatan penelitian dalam pembelajaran IPS dicukupkan pada siklus III dan 

tidak dilanjutkan pada siklus lanjut.  

Peningkatan hasil belajar ini terjadi karena upaya guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran telah  menggunakan strategi belajar dan 

media yang tepat dan semakin disempurnakan tiap siklusnya. Keberhasilah 

pada kegiatan pembelajaran ini juga didukung adanya proses penyampaian 

informasi atau materi yang dibuat lebih menarik dengan menggunakan 

powerpointsebagai media pembelajarannya. Powerpoint yang digunakan 
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tersebut bersifat multimedia, siswa tidak terbatas hanya mendengar 

penjelasan guru  tetapi dikenalkan pada media gerak, suara, gambar, animasi, 

teks, dan video yang telah dikemas guru. Multimedia yang dibuat guru 

mengacu pada pendapat Indriana (2011:150) media powerpoint adalah media 

yang menggunakan teknologi komputer yang biasanya menggunakan 

software microsoft powerpoint yang terdiri dari beberapa slide.Slide-slide 

tersebut mengandung teks, grafis, film dan objek-objek lain yang mungkin 

disusun secara bebas. Temuan hasil penelitian yang telah dipaparkan, 

didukung oleh pendapat dari menurut Anitah (2008:2.19) hasil belajar harus 

menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru 

dari siswa yang sifatnya menetap, fungsional, positif, dan disadari, yaitu 

siswa mengalami perubahan sikap dan tingkah laku menjadi lebih aktif dan 

bersemangat dalam belajar, siswa lebih mampu memahami materi dengan 

baik dan mampu menyelesaikan masalah melalui berpikir analisis lebih baik 

sebelum dilaksanakan tindakan penelitian. 

 

4.2.1.4 Peningkatan Ketercapaian Karakter Siswa dalam Pembelajaran IPS 

melalui The Power of Two berbantuan Powerpoint. 

Hasil pengamatan karakter siswa merupakan cara guru untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa selama proses pembelajaran sehingga dalam pelaksanaan 

pembelajarannya guru dapat melakukan perbaikan berdasarkan karakter siswa 

yang didapatkan. 
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Peningkatan karakter siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power of 

two berbantuan powerpoint dari siklus I, siklus II dan siklus III dapat dilihat pada 

tabel 4.38 dan diagram pada gambar 4.22 berikut: 

Tabel 4.38 Rekapitulasi Hasil Karakter Siswa Siklus I, II, dan III 

No Indikator 
Rata-Rata Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Kerjasama 2,21 3,03 3,42 

2. Tanggung Jawab 2,35 2,92 3,30 

3. Disiplin 2,42 2,85 3,38 

4.  Jujur 2,42 3,03 3,42 

Jumlah 9,42 11,85 14,53 

Rata-rata Skor 2,35 2,96 3,63 

Kategori Cukup Baik Sangat Baik 

 

Sesuia dengan data pada tabel 4.38 dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan karakter siswa terhadap pembelajaran IPS yang dilakukan pada setiap 

siklusnya. Peningkatan ini dapat terjadi karena selalu ada upaya guru untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan strategi dan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan agar lebih baik kedepannya. Pada siklus I rata-rata skor karakter yang 

diperoleh adalah 2,35 dengan kategori cukup. Meningkat pada siklus II dengan 

rata-rata skor karakter yang diperoleh sebesar 2,96 dengan kategori baik. Pada 

siklus III meningkat lagi dengan rata-rata skor karakter yang diperoleh adalah 

3,63 dengan kategori sangat baik. 

Karakter yang ditunjukkan siswa selalu meningkat seiring dengan lebih 

disempurnakannya pembelajaran oleh guru dari siklus I sampai siklus III, 

sehingga pada siklus III karakter siswa semakin meningkat dengan ditandai 

karakter kerjasama,tanggung jawab, dan disiplin siwa semakin meningkat dari 

tiap siklusnya, sehingga pada akhirnya diperoleh kadakter siswa dengan kategori 
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sangat baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2013:146) bahwa penilaian 

karakter siswa dimaksudkan untuk mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri 

siswa melalui pembelajaran yang telah diikutinya. 

Gambar 4.22 Diagram Rekapitulasi Karakter Siswa 

Siklus I, II, dan III 

 

 
 

 

4.2.1.5 Peningkatan Ketercapaian Psikomotor Siswa dalam Pembelajaran IPS 

melalui The Power of Two berbantuan Powerpoint. 

Peningkatan psikomotor siswa dalam pembelajaran IPS melalui the power 

of two berbantuan powerpoint dari siklus I, siklus II dan siklus III dapat dilihat 

pada tabel 4.39 dan diagram pada gambar 4.23 berikut: 
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Tabel 4.39 Rekapitulasi Hasil Psikomotor Siswa Siklus I, II, dan III 

No Indikator 
Rata-Rata Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Ketepatan dalam 

menulis jawaban 
3 3,42 3,65 

2. Kerapian, kebersihan, 

dan kerajinan dalam 

menempel dan menulis 

jawaban 

2,5 3,32 3,50 

Jumlah 5,57 6,75 7,15 

Rata-rata Skor 2,78 3,37 3,57 

Kategori Baik Baik Sangat Baik 

 

Data pada tabel 4.39 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan karakter 

siswa terhadap pembelajaran IPS yang dilakukan pada setiap siklusnya. Hasil 

pengamatan aspek psikomotor siswa pada siklus I  memperoleh  skor rata-rata 

2,78. Pada siklus II terjadi peningkatan skor rata-rata menjadi 3,37 dan pada 

siklus III terjadi juga peningkatan menjadi 3,57. Peningkatan terjadi terjadi secara 

bertahap disetiap pertemuan, hal ini menunjukan adanya perbaikan terhadap setiap 

kekurangan yang muncul disetiap siklus sebelumnya. Siklus I mendapat skor 5,57; 

siklus II mendapat skor  6,75 dan siklus III mendapat skor 7,15. 

Sesuai dengan hasil pengamatan yang diperoleh karakter siswa dalam 

menerapka the power of two berbantuan powerpint dari siklus I sampai dengan 

siklus III mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat terjadi karena 

kekurangan-kekurangan yang muncul di pertemuan sebelumnya diperbaiki 

dengan optimal. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan 

berikutnya dapat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini ranah kognitif berkaitan 

dengan kreativitas siswa yang dikerjakan secara berkelompok. Hal ini juga 

dijelaskan oleh Sanjaya (2008:128) bahwa kategori jeis perilaku untuk ranah 
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psikomotorik adalah sebagai berikut: (1) persepsi, (2) kesiapan, (3) reaksi yang 

diarahkan, (4) reaksi natural (mekanisme), (5) reaksi yang kompleks, (6) adaptasi, 

dan (7) kreativitas. 

 Gambar 4.23 Diagram Rekapitulasi Psikomoor Siswa 

Siklus I, II, dan III 

 

 

Keterangan: 

Indikator 1 : Ketepatan dalam menulis jawaban 

Indikator 2 : Kerapian, kebersihan, dan kerajinan dalam menempel dan         

  menulis jawaban 

 

4.3 Uji Hipotesa 

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi the power of two berbantuan 

powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup 

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

di kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang. Dengan demikian hipotesa yang 

diajukan terbukti kebenarannya. 
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4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat data yang 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar pada pembelajaran IPS di keas VA SDN Bojong Salaman 02 

Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi the power of two 

berbantuan powerpoint efektif dalam meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan 

kualitas keterampilan dasar mengajar guru, dan berujung pada meningkatnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Selain itu, dalam penelitian ini juga 

terdapat implikasi hasil penelitianmyang mencakup tiga hal, yaitu implikasi 

teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis 

4.4.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya salah satu alternatif 

baru, yaitu melalui penerapan strategi the power of two berbantuan powerpoint 

pada pembelajaran IPS dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran agar 

menjadi lebih optimal.  

Selain itu, terdapat keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori- teori 

pendukung yang digunakan peneliti. Hasil penelitian dalam penerapan the power 

of two bantuan powerpoint menunjukkan  adanya  peningkatan  keterampilan  

guru,  aktivitas  siswa,  dan  hasil belajar siswa. 

4.4.2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

dalam pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint. 
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Peningkatan keterampilan guru dalam penerapan the power of two 

berbantuan powerpoint pada pembelajaran IPS ditunjukan dengan guru mampu 

mengoptimalkan powerpoint yang ditayangkan melalui LCD/proyektor untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. Penggunaan media powerpont ini bertujuan 

untuk meningkatkan antusias siswa dalam memperhatikan materi pembelajaran, 

karena dalam media powerpoint terdapat gambar-gambar, suara, dan video yang 

efektif untuk menarik minat siswa saat penyampaian materi. Selain itu, guru juga 

telah dapat menciptakan pembelajaran yang variatif, melalui penerapan the power 

of two. Dalam pelaksanaan the power of two, guru menjadi paham bagaimana cara 

meningkatkan aktivitas siswa, mengkondisikan kelas, mengelola pembelajaran 

agar lebih menarik, meningkatkan interaksi siswa, memberikan perlakuan 

terhadap siswa, dan membimbing kerja siswa. 

Selain itu, penerapan the power of two berbantuan powerpoint pada 

pembelajaran IPS juga sangat bermanfaat bagi siswa. Sebelum dilaksanakan 

tindakan, siswa merasa jenuh terhadap pembelajaran yang monoton dan kurang 

melibatkan siswa dalam pembelajaran yang dilakukan, sehingga mereka 

cenderung pasif saat pembelajaran dilaksanakan. Namun, setelah diterapkannya 

the power of two berbantuan powerpoint ini, pembelajaran menjadi lebih variatif, 

dapat menimbulkan antusias siswa untuk menitu pembelajaran dengan baik, dan 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, yaitu melalui kegiatan 

mencari pasangan. Siswa menjadi tertarik dan mudah  dalam mempelajari materi 

pembelajaran yang disampaikan melalui powerpoint. Selain itu, siswa juga dapat 
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lebih menggali pengetahuan mereka masing-masing dan melatih kerjasama 

dengan teman lain melalui kegiatan mencari pasangan 

4.4.3. Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedogogis dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran yang 

jelas tentang keberhasilan pembelajaran IPS melalui penerapan strategithe power 

of two berbantuan powerpoint pada  siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 

Semarang. Peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa  dalam pembelajaran, dan hasil belajar. Faktor 

tersebut berkaitan satu sama lain. Keterampilan guru yang meningkat dapat 

berpengaruh pada aktivitas siswa yang meningkat, setelah  guru dapat 

mengoptimalkan pembelajaran pada setiap kegiatan pembelajaran, maka secara 

otomatis siswa akan lebih tertarik dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Dengan begitu, akan berdampak langsung pada hasil belajar, peningkatan 

aktivitas siswa akan berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa terhadap suatu 

materi menjadi lebih baik. Jika pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

menjadi lebih baik, maka hasil belajar mereka juga akan meningkat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi the power of two 

berbantuan powerpoint efektif diterapkan dalam pembelajaran IPS karena terbukti 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat 

dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru maupun pengembang pendidikan 

lainnya. Sehingga pembelajaran menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran bisa 

tercapai secara optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Sesuai hasil penelitian tindakan kelas dan pembahasan mengenai 

kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint 

pada siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pembelajaran IPS meningkat, hal ini ditunjukkan dengan: 

a. Pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint pada siswa 

kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Ditunjukkan dengan jumlah skor keterampilan guru yang 

didapat pada siklus I yaitu 25dengan persentase 62,5% kriteria baik. Pada 

siklus II, keterampilan guru mendapat skor 29 dengan persentase 72,5% 

kriteria baik. Pada siklus III keterampilan guru juga meningkat mencapai skor 

37 dengan persentase 92,5% kriteria sangat baik. 

b. Pembelajara IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint pada siswa 

kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat meningkatkan aktivitas 

siswa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan aktivitas siswa pada tiap siklus. 

Pada siklus I, aktivitas siswa memperoleh jumlah skor 24,14 dengan persentase 

60%  kriteriabaik. Pada siklus II memperoleh jumlah skor 28,85 dengan 
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presentase 70 % criteria baik. Pada siklus III juga terjadi peningkatan dengan 

jumlah skor mencapai 33,03 dengan persentase 81% kriteria sangat baik. 

c. Pembelajaran IPS melalui the power of two berbantuan powerpoint pada siswa 

kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Ditunjukkan dengan pencapaian rata-rata kelas pada siklus I sebesar 75 

dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 67,85%. Setelah diadakan 

perbaikan pada siklus II, pencapaian rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 

78,75 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 78,572% , dan pada siklus 

III rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 90,12 dengan persentase 

keberhasilan klasikal sebesar 96,15%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah 

ditetapkan dapat diterima kebenarannya yaitu melalui the power of two 

berbantuan powerpointt dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa. 

 

5.2. Saran 

Sesuai simpulan hasil penelitian tindakan kelas dalam 

pembelajaran IPSmelalui the power of two berbantuan powerpoint pada 

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru mrnguasai delapan keterampilan guru agar dapat 

memilih dan menggunakan metode dan media yang bervarisi agar dapat 

meningkatkan interaksinya dengan siswa dan meningkatkan minat siswa 
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dalam pembelajaran sehingga siswa mampu menguasai pembelajaran 

yang diberikan oleh guru. 

2. Hendaknya keaktifan dan interaksi siswa terhadap pembelajaran agar 

lebih ditingkatkan lagi, khususnya saat diterapkannya strategi the power 

of two berbantuan powerpoint pada mata pelajaran IPS dan model-model 

pembelajaran inovatif lain dalam mata pelajaran lain yang dilaksanakan 

oleh guru. 

3. Hendaknya peningkatan aktivitas siswa didukung oleh keterampilan guru 

dengan materi pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran yang 

optimal karena penggunaan media pembelajaran yang beragam dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas sehingga hasil 

belajar meninggkat. 

Penelitian melalui the power of two berbantuan powerpoint dapat 

dikembangkan lebih lanjut di sekolah dengan harapan kualitas pembelajaran akan 

menjadi lebih baik yang akan berdampak pada peningkatan kualitas atau mutu 

dari sekolah itu sendiri. 



275 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Albaab, Irsyadul. 2012 Kekuatan Dua Kepala (The Power of Two). Tersedia 

dalam http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/05/29/the-power-of-

two-465865.html. [diakses pada tanggal 11 Februari 2014]. 

 

Akbarleni, Afrina. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Dengan Media Powerpoint pada 

SiswaKelas III SDN Bringin 02. Tersedia dalam 

http://lib.unnes.ac.id/17368/. [diakses pada tanggal 6 Februari 2014]. 

 

Anitah, Sri. 2008. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

Aqib, Zinal, dkk. 2011. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru SD, SLB, dan TK. 

Bandung: Yrama Widya 

 

Aqib, Zainal. 2013. Model, Media dan Strategi Pembelajaran Konstektual 

(Inovatif). Bandung: Yrama Widya. 

 

Arikunto, Suharsimi. dkk. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

Arsyad, Azar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Press.  

 

Asyhar, Rayandra. 2012. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajran. Jakarta: 

Referensi Jakarta. 

 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. 2007. Naskah Akademik 

Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPS. Jakarta: Depdiknas. 

 

Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. 2012. Teori Belajar dan Pembelajaran. 

Jogjakarta: Ar-Ruz Media.  

 

BSNP. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Jakarta: BSNP. 

 

BSNP. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD / MI. Jakarta: BSNP. 

 

Daryanto. 2013. Belajar dan Mengajar. Bandung: CV.Yrama Widya. 

 

Daryanto. 2013. Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam 

Mencapai Tujuan Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media 

 

http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/05/29/the-power-of-two-465865.html
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/05/29/the-power-of-two-465865.html
http://lib.unnes.ac.id/17368/


276 
 

 
 

Depdiknas. 2004. Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Jakarta: Depdiknas 

Djamarah, Saiful Bahri. 2010. Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Elianasari, Septin Dwi. 2011. Penerapan model pembelajaran the power of two 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IVA 

SDN 1 Moyoketen Kabupaten Tulungagung. Tersedia dalam 

http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/penerapan-model-

pembelajaran-the-power-of-two-untuk-meningkatkan-aktivitas-dan-hasil-

belajar-ips-pada-siswa-kelas-iva-sdn-1-moyoketen-kabupaten-tulungagung-

septin-dwi-elianasari-48591.html. [diakses pada tanggal 23 Januari 2014]. 

 

 

Hamalik, Oemar. 2011. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan 

Sistem. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka Setia. 

 

Hamruni. 2012. Strategi Pembelajaran. Yogyakarta: Insan Madani. 

 

Hasibuan dan Moedjiono. 2012. Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 

 

Herrhyanto, Nar dan H.M. Akib Hamid. 2008. Statistika Dasar. Jakarta: 

Universitas Terbuka 

 

Hidayati, dkk. 2008. Pengembangan Pendidikan IPS SD. Jakarta: Depdiknas 

Indriana, Dina. 2011. Ragam Alat Bantu dan Media Pengajaran. Jogjakarta: Diva 

Proses. 

 

Iskandar. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Gunung Persada Press. 

 

Lapono, Nabisi, dkk. 2008. Belajar dan Pembelajaran SD. Jakarta: Depdiknas 

Lembaran Negara Republik Indonesia.  2003. Undang-undang Republik Indonesia 

No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tersedia dalam 

http://riau.kemenag.go.id/file/file/produkhukum/fcpt1328331919.pdf. 

(diakses pada tanggal 6 Februari 2014) 

Mahrani. 2013.   Peningkatan  Hasil  Belajar  Matematika  Menggunakan  

Pembelajaran   Berbantuan Power Point Kelas VI SDN 27 Pontianak 

Utara. Tersedia dalam 

http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/penerapan-model-pembelajaran-the-power-of-two-untuk-meningkatkan-aktivitas-dan-hasil-belajar-ips-pada-siswa-kelas-iva-sdn-1-moyoketen-kabupaten-tulungagung-septin-dwi-elianasari-48591.html
http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/penerapan-model-pembelajaran-the-power-of-two-untuk-meningkatkan-aktivitas-dan-hasil-belajar-ips-pada-siswa-kelas-iva-sdn-1-moyoketen-kabupaten-tulungagung-septin-dwi-elianasari-48591.html
http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/penerapan-model-pembelajaran-the-power-of-two-untuk-meningkatkan-aktivitas-dan-hasil-belajar-ips-pada-siswa-kelas-iva-sdn-1-moyoketen-kabupaten-tulungagung-septin-dwi-elianasari-48591.html
http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/penerapan-model-pembelajaran-the-power-of-two-untuk-meningkatkan-aktivitas-dan-hasil-belajar-ips-pada-siswa-kelas-iva-sdn-1-moyoketen-kabupaten-tulungagung-septin-dwi-elianasari-48591.html
http://riau.kemenag.go.id/file/file/produkhukum/fcpt1328331919.pdf


277 
 

 
 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/3586/3600. 

[diakses pada tanggal 25 Januari 2014]. 

 

Maigoda, Amelda Asri. 2011. Penggunaan strategi the power of two untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN 

Madyopuro V Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Tersedia dalam 

http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=50343. [diakses pada 

tanggal 23 Janari 2014] 

 

Marno dan Idris.  2010. Strategi & Metode Pengajaran. Jogjakarta: AR-RUZZ 

MEDIA 

 

Mulyasa, Enco. 2011. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran 

Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

Munadi. 2013. Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru. Jakarta: GP Press 

Group. 

 

Poerwanti, Endang, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Depdiknas 

Rusini, Nur. 2012. Strategi Pembelajaran Aktif. Tersedia dalam 

http://almunawarnur.blogspot.com/2012/10/straategi-pembelajaran-

aktif_22.html. [diakses pada tanggal 11 Februari 2014]. 

Rusman. 2011. Sari Manajemen Sekolah Bermutu Model-model Pembelajaran 

Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

 

Sanjaya, Wina. 2011. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan.  Jakarta: Kencana. 

 

Sanjaya, Wina. 2012. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group.  

 

Sardiman. 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 

 

Sapriya. 2009. Pendidikan IPS. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

 

Sardjiyo. 2008. Pendidikan IPS di SD. Jakarta: Universitas Terbuka 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: 

ALFABETA, cv. 

 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/3586/3600
http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=50343
http://almunawarnur.blogspot.com/2012/10/straategi-pembelajaran-aktif_22.html
http://almunawarnur.blogspot.com/2012/10/straategi-pembelajaran-aktif_22.html


278 
 

 
 

Sukiman 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta: PT Pustaka 

Insan Madani. 

 

Sumaatmaja, Nursid. 2007. Konsep Dasar IPS. Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

Suprijono, Agus. 2013. Cooperative Learning Teori da Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Supriyadi. 2012. Strategi Belajar Mengajar. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu. 

 

Susilana dan Cepi. 2009. Media Pembelajaran. Bandung: CV Wacana Prima. 

 

Uno, Hamzah B. 2012. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar 

Mengajar yang Kreatif dan Efektif. Jakarta : Bumi Aksara. 

 

Wahkofan, Muharam. 2011. Penerapan the power of two strategy untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN 

Sukoharjo II Kecamatan Klojen Kota Malang. Skripsi. Tersedia dalam 

http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=50349. [diakses pada 

tanggal 23 Januari 2014]. 

 

Wena, Made. 2011. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan 

Konseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara 

   

Wibawa, Wigih Adi. 2013. Teori Belajar Konstruktivisme. Tersedia dalam 

http://wiare.blogspot.com/2013/02/teori-belajar-konstruktivisme.html. 

[diakses pada tanggal 12 Februaru 2014]. 

Widyaningsih, Erma. 2011. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Strategi The Power of Two pada Siswa Kelas III SD N Ngijo 01 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Tersedia dalam 

http://lib.unnes.ac.id/13629/. [diakses pada tanggal 23 Januari 2014] 

 

Winataputra, Udin S. 2008. Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

Zaini, Hisyam, Bermawy Munthe dan Sekar Ayu Aryani. 2008. Strategi 

Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 

 

http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=50349
http://wiare.blogspot.com/2013/02/teori-belajar-konstruktivisme.html
http://lib.unnes.ac.id/13629/


279 
 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



280 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 
 

Kisi-kisi Instrumen 
Penelitian 



281 
 

 
 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui The Power of Two 

berbantuan Powerpoint pada Siswa Kelas VA SDN Bojong Salaman 02 

Semarang 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/instru-

ment 

1. Ketrampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPS melalui  

the power of 

two 

berbantuan 

powerpoint 

1. Membuka pembelajaran dan 

menyiapkan pembelajaran 

(ketrampilan membuka 

pembelajaran, ketrampilan 

bertanya,  ketrampilan 

menggunakan variasi) 

2. Menyampaikan materi dengan 

tayangan slide powerpoint 

(ketrampilan menggunakan variasi, 

dan menjelaskan) 

3. Menyampaikan pertanyaan 

individu melalui tayangan 

powerpoint  (the power of two) 

(ketrampilan bertanya) 

4. Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyaan individu (the 

power of two)  (ketrampilan 

membimbing dan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan dan 

ketrampilan mengelola kelas) 

5.  Membentuk kelompok siswa 

dalam diskusi pasangan kemudian 

membagikan LKS (the power of 

two) (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok dan ketrampilan 

mengelola kelas) 

6. Membimbing pasangan diskusi 

membuat jawaban baru (the power 

of two) (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok dan ketrampilan 

mengelola kelas)  

7. Membimbing siswa dalam 

membandingkan hasil diskusi 

pasangan  dengan presentasi di 

depan kelas (the power of two) 

(keterampilan mengelola kelas) 

8. Memberikan penguatan berupa 

1. Guru 

2. Data 

dokum

en 

3. Catatan 

lapamg

an 

4. foto 

5. video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lembar 

observasi 

2. catatan 

lapangan 

3. kamera 

4. handyca

m/alat 

perekam 
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reward dan motivasi pada siswa 

(keterampilan memberikan 

penguatan) 

9. Ketepatan pengelolaan waktu 

dalam penerapan the power of two 

(keterampilan mengelola kelas) 

10. Memberikan kesimpulan dan 

menutup pelajaran. (ketrampilan 

menutup pembelajaran) 

2. Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

model the 

power of two 

berbantuan 

powerpoint 

1. Mempersiapkan diri dalam 

megikuti proses pembelajaran 

(emotional activities) 

2. Memperhatikan materi yang 

diberikan guru melalui tayangan 

powerpoint (emotional activities, 

visual activities) 

3. Memperhatikan petanyaan yang 

diberikan guru untuk dikerjakan 

secara individu (the power of two) 

(listening activities, visual 

aktivities) 

4. Menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru secara individu  (the 

power of two) (mental activities, 

visual activities, oral activities, dan 

writing activities) 

5. Membentuk kelompok dengan 

teman sebangku kemudian 

melakukan diskusi (the power of 

two) (oral activities, listening 

activities, visual activities, writing 

activities, emotional activities, 

mental activities) 

6. Melakukan diskusi membuat 

jawaban baru dengan kelompok 

teman sebangku (the power of two) 

(oral, listening, visual, writing, 

emotional, mental activities) 

7. Membacakan dan membandingkan 

hasil diskusi dengan teman sekelas 

(the power of two)  (oral activities, 

visual activities, dan mental 

activities) 

8. Menanggapi hasil diskusi 

kelompok (oral, listening, 

emotional activities) 

1. Siswa 

2. Data 

dokum

en 

3. Catatan 

lapang

an 

4. Foto 

5. Video 

1. lembar 

pengama

tan 

2. angket 

3. catatan 

lapangan 

4. kamera 

5. handyca

m/alat 

perekam 
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9. Menyimpulkan materi 

pembelajaran (writing, mental 

activities) 

10. Mengerjakan soal evaluasi. (visual 

activities, writing activities) 

3 Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

model the 

power of two 

berbantuan 

powerpoint 

1. Menyebutkan tokoh yang berperan 

dalam peristiwa Rengasdengklok 

2. Menjelaskan peristiwa 

Rengasdengklok  

3. Mengklasifikan tokoh-tokoh 

peristiwa Rengasdengklok ke 

dalam golongan tua dan muda 

4. Menganalisis peran masing-

masing tokoh dalam peristiwa 

Rengasdengklok 

5. Menyebutkan tokoh dalam 

peristiwa perumusan teks 

proklmasi 

6. Menjelaskan peristiwa perumusan 

teks proklamasi kemerdekaan. 

7. Mengklasifikasikan tokoh-tokoh 

peristiwa perumusan teks 

proklamasi ke dalam golongan tua 

dan golongan muda 

8. Menganalisis peran masing-

masing tokoh dalam peristiwa 

perumusan teks proklamasi 

9. Menyebutkan tokoh yang berperan 

dalam peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

10. Menjelaskan peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan 

11. Menyusun rangkaian peristiwa 

detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

12. Menganalisis peran masing-

masing tokoh dalam peristiwa 

detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

1. Siswa 

 

 

1. tes 

tertulis 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui The Power of Two 

berbantuan Powerpoint pada Siswa Kelas VA  

SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Siklus ………. 

Nama Guru : Viarika Nur Airin 

Nama Sekolah    : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Mata Pelajaran    : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester    : V/II 

Hari/Tanggal    :  …………………………... 

Petunjuk: 

Berilah tanda check (√) pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

pengamatan ! 

Skor 1.   Jika tidak ada satupun atau satu deskriptor nampak. 

Skor 2.   Jika dua deskriptor nampak. 

Skor 3.   Jika tiga  deskriptor nampak. 

Skor 4.   Jika empat deskriptor nampak 

   Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan 

(Sukmadinata, 2009:233) 

No Indikator Deskriptor Chek 
Jumlah 

Skor 

1. Membuka pembelajaran 

dan menyiapkan 

pembelajaran 

(ketrampilan membuka 

pembelajaran,ketrampil

an bertanya) 

1. Melakukan tanya jawab 

dengan siswa 
 

 
2. Melakukan apersepsi  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
 

4. Memotivasi siswa  

2.  Menyampaikan materi 

dengan tayangan 

powerpoint 

(ketrampilan 

menggunakan variasi, 

dan menjelaskan) 

1. Menyampaikan materi dengan 

runtut  
 

 

2. Penyampaian materi mudah 

dipahami oleh siswa. 
 

3. Menjelaskan materi dengan 

suara yang jelas 
 

4. Penyampaian materi menarik  
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perhatian siswa. 

3. Menyampaikan 

pertanyaan individu 

sesuai dengan materi 

dalam powerpoint 

kemudian membagikan 

LKS (the power of two) 

(ketrampilan bertanya) 

1. Menyampaikan pertanyaan 

dengan jelas dan mudah 

dipahami siswa 

 

 

2. Pertanyaan sesuai dengan 

materi. 
 

3. Memberikan waktu kepada 

siswa untuk berfikir 
 

4. Pertanyaan menimbulkan 

keaktifan siswa 
 

4.  Membimbing siswa 

dalam menjawab 

pertanyaan individu 

(the power of two)  

(ketrampilan 

membimbing dan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

dan ketrampilan 

mengelola kelas) 

1. membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan 
 

 

2. memberikan penjelasan bila 

ada siswa yang bertanya 
 

3. mengawasi bila ada siswa 

yang mencontek 
 

4. membimbing siswa untuk 

memusatkan pada pertanyaan 

yang dihadapi 

 

5. Membentuk kelompok 

siswa dalam diskusi 

pasangan kemudian 

membagikan LKS (the 

power of two) 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok dan 

ketrampilan mengelola 

kelas) 

1. Menjelaskan langkah diskusi  

 

2. Membentuk kelompok sesuai 

dengan teman sebangku 
 

3. Membimbing pasangan yang 

mengalami kesulitan 
 

4. Berkeliling membimbing 

pasangan siswa 
 

6. Membimbing pasangan 

diskusi membuat 

jawaban baru (the 

power of two) 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok dan 

ketrampilan mengelola 

kelas) 

1. Mengajak siswa berpartisipasi 

aktif dalam diskusi membuat 

jawaban baru 

 

 

2. Memberikan pengarahan jika 

dalam pembuatan jawaban 

baru siswa belum mengerti 

 

3. Memberikan kesempatan 

siswa untuk berfikir 
 

4. Membimbing dalam 

pembuatan jawaban pasangan 
 

7.  Membimbing siswa 

dalam membandingkan 

1. Mengatur siswa dalam 

membandingkan jawaban 
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hasil diskusi pasangan  

dengan presentasi di 

depan kelas (the power 

of two) (keterampilan 

mengelola kelas) 

2. Menunjuk pasangan yang 

akan maju 
 

3. Membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

mempresentasikan hasil 

 

4. Memberikan klarifikasi 

terhadap kesalahan yang 

ditemui dalam presentasi 

 

8. Memberikan penguatan 

berupa reward dan 

motivasi pada siswa 

(keterampilan 

memberikan penguatan) 

1. Memberikan penguatan verbal 

(kata-kata dan kalimat) 
 

 

2. Memberikan penguatan 

gestural 
 

3. Memberikan penguatan secara 

individu dan kelompok 
 

4. Memotivasi siswa agar lebih 

aktif lagi dalam pembelajaran 
 

9.  Ketepatan pengelolaan 

waktu dalam penerapan 

the power of two 

(Keterampilan 

mengelola kelas) 

1. Pembelajaran berakhir sesuai 

dengan alokasi waktu 
 

 

2. Menciptakan kondisi belajar 

yang optimal 
 

3. Mempertahankan kondisi 

belajar yang kondusif 
 

4. Memberikan penghargaan 

kepada siswa yang tepat 

waktu menyelesaikan tugas 

 

10. Memberikan 

kesimpulan dan 

menutup pelajaran. 

(ketrampilan menutup 

pembelajaran) 

1. Memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya hal yang 

belum dipahami 

  2. Menyimpulkan materi 

pembelajaran bersama siswa 

3. Memberikan soal evaluasi 

4. Memberikan tindak lanjut 

Jumlah Skor   

 

 

Keterangan Penilaian: 

K = skor minimal = 10  

M = skor maksimal = 40        

n = banyaknya skor = 31 

 



288 
 

 
 

n = ( M– K ) + 1 

n = (40 – 10) + 1 = 31 

 

K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 (n +1) 

= 
1

4 
 (31+1) 

= 
1

4 
 x 32 

= 8 

Jadi nilai K1 adalah data 

ke = 8 + (K-1) 

= 8 + 9 

= 17 

K2 = median  

Letak K2 = 
2

4
 (n+1) 

= 
2

4
 (31+1) 

= 
2

4
 x 32 

= 16 

Jadi nilai K2 adalah 

data ke = 16 + (K-1) 

= 16 + 9 

= 25 

K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
3

4
 (n +1) 

= 
3

4
 (31+1) 

= 
3

4 
 x 32 

= 24 

Jadi nilai K3 adalah 

data ke = 24+(K-1) 

= 24+9 

= 33 

Q4= kuartil keempat (T) 

M  = 40 

Skor Kategori Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 

25 ≤ skor < 33 Baik B 

17 ≤ skor < 25 Cukup C 

10 ≤ skor < 17 Kurang D 

 

Semarang, .................................2014 

      Observer, 

           

  

 

…………………….…………. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui The Power of Two 

berbantuan Powerpoint pada Siswa Kelas VA  

SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Siklus ……….  

Nama siswa  : ..................................... 

Kelas   : V/II 

Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Hari/tanggal  : ...................................... 

Petunjuk: 

Berilah tanda check (√) pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan indikator 

pengamatan ! 

Skor 1.   Jika tidak ada satupun atau satu deskriptor nampak. 

Skor 2.   Jika dua deskriptor nampak. 

Skor 3.   Jika tiga  deskriptor nampak. 

Skor 4.   Jika empat deskriptor nampak 

   Hal-hal yang tidak tampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan 

(Sukmadinata, 2009:233) 

No Indikator Deskriptor Cek 
Jumlah 

Skor 

1. Mempersiapkan diri 

dalam mengikuti 

proses pembelajaran  

(emotional activities) 

1. Siswa sudah berada di dalam 

kelas dan berada di tempat 

duduk masing-masing 

 

 
2. Siswa tenang di tempat duduk  

3. Berdoa sebelum memulai 

pelajaran 
 

4. Siswa mengeluarkan buku dan 

alat tulis yang akan digunakan 
 

2.  Memperhatikan 

materi yang 

diberikan guru 

melalui tayangan 

powerpoint 

1. Memperhatikan penjelasan guru  

 
2. Memperhatikan tayangan 

powerpoint 
 

3. Mencatat materi yang diberikan 

oleh guru 
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(emotional, visual 

activities) 

4. Mengajukan pertanyaan sesuai 

dengan materi 
 

3. Memperhatikan 

petanyaan dalam 

powerpoint yang 

diberikan guru untuk 

dikerjakan secara 

individu (the power 

of two) (listening, 

visual aktivities) 

1. Memperhatikan pertanyaan 

dalam slide powerpoint 
 

 

2. Mendengarkan pertanyaan yang 

dibacakan guru 
 

3. Mencatat pertanyaan   

4. Mengajukan pertanyaan bila 

belum paham terhadap 

pertanyaan guru 

 

4.  Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan guru secara 

individu (the power 

of two) (mental, 

visual, oral, dan 

writing activities) 

1. Menjawab pertanyaan guru 

dengan seksama 
 

 

2. Menuliskan jawaban 

pertanyaan dalam buku masing-

masing 

 

3. Tidak mencontek teman   

4. Tidak membuat keributan 

dalam kelas 
 

5. Melakukan diskusi 

dengan teman 

sebangku (the power 

of two) (oral, 

listening, visual, 

writing, emotional, 

mental activities) 

1. Tertib dalam melaksanakan 

diskusi 
 

 
2. Menyampaikan pendapat 

dengan baik 
 

3. Menerima pendapat teman  

4. Mencatat hasil diskusi  

6. Membuat jawaban 

baru dengan 

kelompok teman 

sebangku dalam LKS 

(the power of two) 

(oral, listening, 

visual, writing, 

emotional, mental 

activities) 

1. Saling bertukar pikiran tentang 

jawaban masing-masing 
 

 

2. Mencocokkan jawaban  

3. Menyusun jawaban baru dari 

gabungan jawaban masing-

masing 

 

4. Menulis jawaban baru pada 

lembar kerja 

 

 

 

7.  Membacakan dan 

membandingkan 

hasil diskusi dengan 

teman sekelas  (the 

power of two)  (oral, 

visual, dan mental 

activities) 

1. Menyampaikan hasil kerja  

 

2. Menjawab pertanyaan dari 

pasangan lain 
 

3. Menanggapi hasil kerja 

pasangan lain 
 

4. Mengajukan pertanyaan pada 

pasangan lain jika belum 

mengerti 

 

8. Memperhatikan 1. memperhatikan presentasi   
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presentasi kelompok 

lain (oral, listening, 

emotional activities) 

dengan seksama 

2. mengkonfirmasi benar atau 

rtidaknya jawaban 
 

3. menanggapi presentasi siswa 

lain dengan bahasa yang benar 

dan sopan 

 

4. tidak mengganggu siswa lain  

9.  Menyimpulkan 

materi pembelajaran 

(writing, mental 

activities) 

 

4. Kesimpulan sesuai materi  

 

2. Menyebutkan pokok-pokok 

materi yang telah dipelajari 
 

3. Berani mengemukakan 

pendapat mengenai kesimpulan 

materi 

 

5. Kesimpulan dicatat di buku  

10. Mengerjakan soal 

evaluasi (visual, 

writing activities) 

1. Mengerjakan soal evaluasi 

sendiri (tidak mencontek). 

  

2. Mengerjakan soal evaluasi 

dengan cermat dan serius. 

3. Mengerjakan soal evaluasi 

dengan tepat waktu 

4. Tidak memberikan jawaban 

pada teman 

Jumlah Skor   

 

Keterangan Penilaian: 

K = skor minimal = 10  

M = skor maksimal = 40        

n = banyaknya skor = 31 

 

n = ( M– K ) + 1 

n = (40 – 10) + 1 = 31 

 

K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 (n +1) 

= 
1

4 
 (31+1) 

K2 = median  

Letak K2 = 
2

4
 (n+1) 

= 
2

4
 (31+1) 

K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
3

4
 (n +1) 

= 
3

4
 (31+1) 
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= 
1

4 
 x 32 

= 8 

Jadi nilai K1 adalah data 

ke = 8 + (K-1) 

= 8 + 9 

= 17 

= 
2

4
 x 32 

= 16 

Jadi nilai K2 adalah 

data ke = 16 + (K-1) 

= 16 + 9 

= 25 

= 
3

4 
 x 32 

= 24 

Jadi nilai K3 adalah 

data ke = 24+(K-1) 

= 24+9 

= 33 

Q4= kuartil keempat (T) 

M  = 40 

Skor Kategori Nilai 

33 ≤ skor ≤ 40 Sangat Baik A 

25 ≤ skor < 33 Baik B 

17 ≤ skor < 25 Cukup C 

10 ≤ skor < 17 Kurang D 

 

Semarang, .................................2014 

      Observer, 

           

  

 

…………………….…………. 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 

Pembelajaran IPS melalui The Power of Two Berbantuan Powerpoint pada Siswa 

Kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Siklus ….. 

 

Nama Guru : ....................................................... 

Nama SD : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Kelas/Semester : V/ 2 

Materi : ........................................................ 

Hari/Tanggal  : ........................................................ 

 

Pertanyaan:  

1. Apakah menurut Ibu pembelajaran IPS yang baru saja dilaksanakan sudah 

sesuai dengan sintaks dari strategi the power of two berbantuan powerpoint?  

Jawaban : ……………………………………………………………………… 

2. Apakah menurut Ibu dengan media powerpoint lebih mudah dalam 

menyampaikan materi ajar? 

Jawaban : ……………………………………………………………………… 

3. Bagaimanakah menurut Ibu keterampilan saya dalam mengajarkan IPS 

dengan menggunakan strategi the power of two berbantuan powerpoint? 

Adakah kekurangan-kekurangannya? 

Jawab  : ………………………………………………………………………... 

4. Apakah pelaksanaan pembelajaran menggunakan the power of two 

berbantuan powerpoint yang telah dilaksanakan tadi sudah dapat 

memperlihatkan aktivitas siswa yang baik dalam pembelajaran? 

Jawab : ...................................................................................................... 

5. Apa sajakah saran-saran perbaikan dari Ibu agar pembelajaran IPS dengan 

menggunakan strategi the power of two berbantuan powerpoint ini menjadi 

lebih baik? 

Jawab  : ………………………………………………………………………... 
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LEMBAR ANGKET RESPON SISWA 

Pembelajaran IPS melalui The Power of Two Berbantuan Powerpoint pada Siswa 

Kelas VA SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Siklus ….. 

 

Nama SD : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Nama Siswa : ........................................................ 

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

Hari/Tanggal  : ........................................................ 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan pilihanmu! 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran IPS yang 

telah kita lakukan tadi? 

  

2. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran IPS 

yang disampaikan guru? 

  

3. Apakah tayangan powerpoint (media) yang digunakan 

gurudalam menyampaikan materi menarik? 

  

4. Apakah pembelajaran tadi membuat materi 

pembelajaran mudah dipahami? 

  

5. Apakah kalian setuju jika pembelajaran ini berlanjut?   

 

Semarang,………………2014 

     Observer, 

 

 

     ……………………………… 
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CATATAN LAPANGAN 

Pembelajaran IPS melalui  The Power of Two  Berbantuan Powerpoint pada Siswa 

Kelas V SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

 

Siklus............... 

Ruang Kelas : VA 

Nama Guru : ………………………………….. 

Hari/Tanggal : ……………………………………. 

Pukul  : ……………………………………. 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan 

proses pembelajaran melalui strategi the power of two berbantuan powerpoint 

pada pembelajaran IPS! 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Semarang,………………2014 

     Observer, 

 

 

       ……………………………… 
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 

KETERCAPAIAN KARAKTER SISWA 

Siklus ....... 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor karakter siswa. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai banyaknya deskriptor 

yang tampak! 

4. Skala penilaian: 

a. Skor 1.   Jika tidak ada satupun atau satu deskriptor nampak. 

b. Skor 2.   Jika dua deskriptor nampak. 

c. Skor 3.   Jika tiga  deskriptor nampak. 

d. Skor 4.   Jika empat deskriptor nampak 

(Sukmadinata, 2009:233) 
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No

. 

Aspek yang 

dinilai 
Deskriptor 

Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Kerjasama  
1. Melaksanakan tugas sesuai peran dalam 

kelompok 

2. Berinterasksi dengan teman sebangku 

3. Mau berbagi ilmu dengan teman sebangku 

4. Menjaga kekompakan kelompok 

  

2. Tanggung 

jawab 

1. Melaksanakan tugas sesuai prosedur 

2. Kesediaan menerima tugas sesuai peran 

dalam kelompok 

3. Menjawab tugas dengan jujur 

4. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

  

3. Disiplin  1. Membawa perlengkapan  belajar yang 

lengkap 

2. Memperhatikan materi yang ditampilkan 

melalui Powerpoint 

3. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 

4. Menjaga kekondusifan kelas selama 

pembelajaran 

  

4. Jujur 1. Berpendapat sesuai dengan pengetahuan 

yang dimiliki 

2. Bersikap sportif selama diskusi 

3. Tidak mencontek pekerjaan teman 

4. Menghargai prestasi kelompok lain 

  

 

Keterangan Penilaian: 

K = skor minimal = 4 

M = skor maksimal = 16        

n = banyaknya skor = 13 

 

n = ( M– K ) + 1 

n = (16 – 4) + 1 = 13 
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K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 (n +1) 

= 
1

4 
 (13+1) 

= 
1

4 
 x 14 

= 3,5 

Jadi nilai K1 adalah data 

ke = 3,5 + (K-1) 

= 3,5 + 3 

= 6,5 

K2 = median  

Letak K2 = 
2

4
 (n+1) 

= 
2

4
 (13+1) 

= 
2

4
 x 14 

= 7 

Jadi nilai K2 adalah 

data ke = 7+ (K-1) 

= 7 + 3 

= 10 

K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
3

4
 (n +1) 

= 
3

4
 (13+1) 

= 
3

4 
 x 14 

= 9 

Jadi nilai K3 adalah 

data ke = 10,5 + (K-1) 

= 10,5+ 3 

= 13,5 

Q4= kuartil keempat (T) 

M  = 16 

Skor Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10 ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang D 

 

Semarang, .................................2014 

      Observer, 

           

  

 

…………………….…………. 
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INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK 

PENILAIAN UNJUK KERJA 

 

Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk  : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor penilaian aspek 

psikomotorik. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai banyaknya deskriptor 

yang tampak! 

4. Skala penilaian: 

Skor 1.   Jika tidak ada satupun atau satu deskriptor nampak. 

Skor 2.   Jika dua deskriptor nampak. 

Skor 3.   Jika tiga  deskriptor nampak. 

Skor 4.   Jika empat deskriptor nampak 

(Sukmadinata, 2009:233) 
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No. Indikator Deskriptor Cek Jumlah Skor 

1. Ketepatan dalam 

menulis jawaban 

1. Jawaban tepat   

2. Tulisan rapi   

3. Ditulis secara jelas  

4. Ditulis dengan bahasa yang 

baik dan benar 

 

2. Kerapian, kebersihan, 

dan kerajinan dalam 

menempel dan 

menulis jawaban 

1. Menempel dengan tepat   

2. Menempel dengan rapi  

3. Menempel dengan bersih  

4. Tidak banyak coretan  

                             

Keterangan Penilaian: 

K = skor minimal = 2 

M = skor maksimal = 8        

n = banyaknya skor = 7 

 

n = ( M– K ) + 1 

n = (8 – 2) + 1 = 7 

 

K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 (n +1) 

= 
1

4 
 (7+1) 

= 
1

4 
 x 8 

= 2 

Jadi nilai K1 adalah data 

ke = 2 + (K-1) 

= 2 + 1 

= 3 

K2 = median  

Letak K2 = 
2

4
 (n+1) 

= 
2

4
 (7+1) 

= 
2

4
 x 8 

= 4 

Jadi nilai K2 adalah 

data ke = 4+ (K-1) 

= 4 + 1 

= 5 

K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
3

4
 (n +1) 

= 
3

4
 (7+1) 

= 
3

4 
 x 8 

= 6 

Jadi nilai K3 adalah 

data ke = 6 + (K-1) 

= 6+ 1 

= 7 

 

K4= kuartil keempat (T) 

M  = 8 
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Skor Kategori Nilai 

7 ≤ skor ≤ 8 Sangat Baik A 

5 ≤ skor < 7 Baik B 

3 ≤ skor < 5 Cukup C 

2 ≤ skor < 3 Kurang D 
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Perangkat Pembelajaran 
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SILABUS  PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SDN Bojong  Salaman 02 Semarang 

Kelas   : V A 

Semester   : 2 (Dua) 

StandarKompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi

Waktu 

Sumber/ 

Bahan Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3 Meng

hargai jasa 

dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

memprokla

masikan 

kemerdekaa

n Indonesia 

 

Peristiwa 

Rengasden

gklok 

 

2.3.1 Menyebut-

kan tokoh 

yang 

berperan 

dalam 

peristiwa 

Rengasdengkl

ok. 

2.3.2 Menjelas-

kan peristiwa 

Rengasdengkl

ok. 

2.3.3 Mengklasif

ikasikan 

tokoh-tokoh 

peristiwa 

Rengasdengkl

1. Siswa mengamati gambar 

dalam tayangan powerpoint 

materi  peristiwa 

Rengasdengklok 

2. Siswa menyebutkan  tokoh-

tokoh dalam peristiwa 

Rengasdengklok. 

3. Siswa mengamati tayangan 

video kemudian melakukan 

tanya jawab tentang materi 

peristiwa Rengasdengklok 

4. Siswa mengamati gambar 

tokoh peristiwa 

Rengasdengklok, kemudian 

mengklasifikasikan tokoh ke 

dalam golongan tua dan 

golongan muda 

Tertulis  Tes 

evaluasi  

pilihan 

ganda 

essay 

Terlampir 2 x 35 

menit  

Endang 

Susilaningsi

h. 2008. 

Sains Ilmu 

Pengetahua

n Sosial 

SD/MI 

Kelas 

5.Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 



304 
 

 
 

ok ke dalam 

golongan tua 

dan golongan 

muda. 

2.3.4 Menganali

sis peran 

masing-

masing tokoh 

dalam 

peristiwa 

Rengasdengkl

ok. 

 

5. Siswa  menjawab pertanyaan 

guru mengenai materi 

peristiwa Rengasdengklok 

melalui tayangan powerpoint 

secara individu 

6. Siswa diberi LKS kemudian 

berpasangan dan 

mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk 

menyusun jawaban baru dan 

menulisnya 

7. Setiap pasangan 

membandingkan jawabannya 

dengan pasangan lain melalui 

presentasi 

8. Guru memberikan 

penghargaan verbal atau non-

verbal pada siswa yang aktif 

(bertanya, menjawab, 

mengemukakan pendapat, 

berani maju) dalam 

pembelajaran 

9. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai 

bagian yang belum diketahui. 

 

Reny 

Yuliati. 

2008. Ilmu 

Pengetahua

n Sosial 5. 

Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Syamsiyah, 

dkk. 2008. 

Ilmu 

Pengertahua

n Sosial 

Untuk 

SD/MI 

Kelas 5. 

Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan. 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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RREENNCCAANNAA  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  ((RRPPPP))  

SSIIKKLLUUSS  II  

  

Nama Sekolah  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi    : Peristiwa Rengasdengklok 

Kelas / Semester  : V / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

 

III. Indikator 

2.3.1 Menyebutkan tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok. 

2.3.2 Menjelaskan peristiwa Rengasdengklok. 

2.3.3 Mengklasifikasikan tokoh-tokoh peristiwa Rengasdengklok ke dalam 

golongan tua dan golongan muda. 

2.3.4 Menganalisis peran masing-masing tokoh dalam peristiwa 

Rengasdengklok. 

 

VI. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui gambar dalam tayangan powerpoint, siswa dapat menyebutkan 

minimal 3 tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok 

dengan benar. 



306 
 

 
 

2. Dengan mengamati tayangan powerpoint tentang peristiwa 

Rengasdengklok, siswa dapat menjelaskan peristiwa Rengasdengklok 

dengan benar. 

3. Melaui gambar tokoh peristiwa Rengasdengklok, siswa dapat 

mengkalsifikasikan tokoh-tokoh peristiwa Rengasdengklok ke dalam 

golongan tua dan golongan muda dengan benar. 

4. Dengan mengamati pertanyaan melalui tayangan powerpoint tentang 

peristiwa Rengasdengklok, siswa dapat menganalisis peran masing-

masing tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok dengan benar. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (Discipline), Kerjasama 

(Cooperatif), Tanggung jawab (responsibilit), Jujur (Honest) 

 

V.  Materi Ajar (Materi Pokok) 

Peristiwa Rengasdengklok 

 

VI. Strategi Pembelajaran 

a. Strategi pembelajaran:  

The Power of Two berbantuan Powerpoint 

b. Metode: 

tanya jawab  

ceramah 

diskusi dengan teman sebangku 

Pemberian tugas 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam. 

2. Berdoa  

3. Presensi. 

4. Pengkondisian  kelas 



307 
 

 
 

b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa, ”Anak-anak, apakah kalian tau sebuah 

nama tempat yang bernama Rengasdengklok? Pernahkah kalian 

mendengar cerita sejarah peristiwa Rengasdengklok?” 

2. Menyampaikan pokok materi yang akan dibahas. 

3. Menyampaikan  tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1. Siswa mengamati gambar dalam tayangan powerpoint materi  

peristiwa Rengasdengklok. (eksplorasi) (mengamati) 

2. Siswa menyebutkan  tokoh-tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok. 

(eksplorasi) (menalar) 

3. Siswa mengamati tayangan video kemudian melakukan tanya jawab 

tentang materi peristiwa Rengasdengklok.(eksplorasi) (menanya, 

menalar) 

4. Siswa mengamati gambar tokoh peristiwa Rengasdengklok, 

kemudian mengklasifikasikan tokoh ke dalam golongan tua dan 

golongan muda (ekplorasi) (mengamati, menalar) 

5. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi peristiwa 

Rengasdengklok melalui tayangan powerpoint secara individu. 

(elaborasi) (mengamati, menalar, mencoba) 

6. Siswa diberi LKS kemudian berpasangan dan mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk menyusun jawaban baru dan menulisnya. 

(elaborasi) (menalar, mencoba) 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain 

melalui presentasi. (elaborasi)  (membuat jejaring) 

8. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa 

yang aktif (bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, berani 

maju) dalam pembelajaran. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai bagian yang belum diketahui. (konfirmasi) (menanya) 
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d. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Guru bersama sama siwa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

3. Guru memberikan tugas rumah 

4. Guru menyampaikan judul materi pada pertemuan berikutnya. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

a. Media Belajar: 

1. Slide powerpoint materi peristiwa Rengasdengklok 

2. Gambar yang berkaitan dengan peristiwa Rengasdengklok 

b. Sumber Belajar : 

Guru : 

1. Badan Standar Nasional Pendidikan. 2008. Model Silabus Kelas V 

Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Suprijono, Agus.2013. Cooperative Learning. Yogyakarta : Pustaka 

Belajar. 

Siswa : 

1. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial SD/MI Kelas 5.Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Reny Yuliati. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Syamsiyah, dkk. 2008. Ilmu Pengertahuan Sosial Untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta : Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan 

Nasional. 
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IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes :  

a. Tes awal pembelajaran : tanya jawab 

b. Tes dalam proses  : dilakukan saat siswa melakukan diskusi. 

c.  Tes hasil belajar  : tes evaluasi , dilakukan di akhir 

pembelajaran. 

2. Jenis Tes :  

a. Tes tak tertulis  : dalam apersepsi dan proses pembelajaran 

(unjuk kerja) 

b. Tes tertulis  : akhir pembelajaran (evaluasi) 

3. Bentuk Tes 

a. Unjuk Kerja (kegiatan diskusi) 

b. Evaluasi 

4. Instrumen Tes 

a. Lembar kerja siswa  : terlampir 

b. Lembar tes evaluasi  : terlampir 
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BAHAN AJAR 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar :  

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

  

Peristiwa Rengasdengklok 

 

A. Peristiwa yang Melatarbelakangi Peristiwa Rengasdengklok 

1. Pertemuan di Dalat 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu 

Dr.Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Sukarno,dan Drs. Mohammad Hatta 

memenuhiundangan Jenderal Terauchi di Dalat(Vietnam Selatan). Jenderal 

Terauchiadalah Panglima tentara Jepang di AsiaTenggara. 

Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah 

Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada 

Indonesia.Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom 

atom di Jepang. Bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada 

tanggal 6 Agustus 1945. Bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki pada 

tanggal9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepangmenyatakan menyerah tanpa syarat 

kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 

2. Menanggapi berita kekalahan Jepang 

Berita tentang kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Semua 

radio disegel oleh pemerintah Jepang. Namun demikian, ada juga 

tokohtokohpergerakan yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar 

beritatentang kekalahan Jepang tersebut. Di antaranya adalah Sutan Syahrir. 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 sore, Sutan Syahrir sudah 

menunggukedatangan Mohammad Hatta dari Dalat. Syahrir mendesak agar 

proklamasijangan dilakukan oleh PPKI. Menurut Syahrir, Negara Indonesia 

Lampiran 1 
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yang lahirdengan cara demikian akan dicap oleh Sekutu sebagai negara 

buatan Jepang.Syahrir mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan 

olehBung Karno saja sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat lewat 

siaranradio. 

Hatta setuju kemerdekaan Indonesia diselenggarakansecepatnya. 

Namun, beliau tidakyakin proklamasi dapat dilakukan olehBung Karno saja 

sebagai pemimpin rakyat danatas nama rakyat. Menurut Hatta, kalau 

BungKarno bertindak seperti itu, berarti merampashak PPKI. Hatta tidak 

yakin Bung Karno maubertindak seperti usul Syahrir. Setelah 

terjadiperdebatan, akhirnya Hatta dan Syahrir pergike rumah Bung Karno. 

Syahrir menyatakanmaksudnya. Bung Karno menjawab bahwabeliau tidak 

berhak bertindak sendiri. Memproklamasikankemerdekaan adalah hak 

dantugas PPKI.  

Pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, parapemuda kembali menemui 

Bung Hatta danmendesak agar beliau jangan menyetujuiproklamasi di 

hadapan PPKI, karena menurut mereka hal itu berbau Jepang. Malamnya, 

sekitarpukul 20.00, golongan muda revolusionermengadakan rapat di salah 

satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Rapat ini antara 

lain dihadiri oleh ChairulSaleh, Wikana, Margono, Armansyah, 

danKusnandar. Dalam rapat itu golongan muda menegaskan pendirian 

mereka. Mereka berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan 

urusan rakyat Indonesia sendiri. Kemerdekaan tidak dapat digantungkan 

kepada orang lain dan negara lain. Rapat juga memutuskan tuntutan agar 

Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan oleh Ir. Sukarno pada keesokan harinya 

(16 Agustus 1945). 

Keputusan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, disampaikan 

olehWikana dan Darwis kepada Sukarno. Utusan golongan muda 

mengancamakan terjadi pertumpahan darah jika tuntutan golongan muda 

tidak dilaksanakan.Hal itu menimbulkan suasana ketegangan. Sukarno 

marahmendengar ancaman itu. Peristiwa menegangkan itu disaksikan 

olehgolongan tua, seperti Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. 
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Buntaran,Dr. Sanusi, dan Iwa Kusumasumantri. Golongan tua tetap 

menekankanperlunya melakukan proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI 

untukmenghindari pertumpahan darah. 

 

B. Peristiwa Rengasdengklok 

Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan 

rapat lagi menjelang pukul 24.00. Mereka melakukan rapat di Asrama Baperpi, 

Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut selain dihadiri mereka yang mengikuti rapat di 

Pegangsaan Timur, juga dihadiri oleh Sukarni, JusufKunto, dr. Muwardi, dan 

Sodancho Singgih. 

Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Sukarno dan Hatta ke 

luar kota. Tempat yang dipilih adalah Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di 

sebelah timur Jakarta. Tujuan “penculikan” itu adalah menjauhkan kedua 

pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Untuk menghindari kecurigaan dan 

tindakan yang dapat diambil oleh tentara Jepang, rencana itu diserahkan kepada 

Sodancho Singgih. Rencana itu berhasil dengan baik berkat dukungan Cudanco 

Latief Hendraningrat, berupa perlengkapan tentara Peta. 

Pagi-pagi buta sekitar pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno-

Hatta dibawa ke Rengasdengklok. Sehari penuh kedua pemimpin “ditahan”di 

Rengasdengklok. Selain untuk menjauhkan Sukarno-Hatta dari pengaruh Jepang, 

para pemuda bermaksud memaksa mereka agar segera 

memproklamasikemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan 

denganJepang. Ternyata kedua tokoh ini cukup berwibawa. Para pemuda pun 

segan untuk mendesak mereka. Namun, Sodancho Singgih memberikan 

keterangan bahwa dalam pembicaraan berdua dengan Bung Karno, Bung Karno 

menyatakan bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. 

Berdasarkan hal itu, siang itu juga Singgih kembali ke Jakarta. Ia menyampaikan 

rencana Proklamasi kepada para pemimpin pemuda di Jakarta. 

Sementara itu, di Jakarta, golongan tua dan golongan muda sepakatbahwa 

proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta. Golongan tua diwakiliMr. Ahmad 

Subarjo dan golongan muda yang diwakili Wikana. LaksamanaMaeda,bersedia 
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menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Maeda adalah seorang 

Perwira penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. 

Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto, dari pihak Pemudamengantar 

Ahmad Subarjo ke Rengasdengklok pada hari itu juga. Mereka akan menjemput 

Sukarno-Hatta. Semula para pemuda tidak mau melepasSukarno-Hatta. Ahmad 

Subarjo memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 

tanggal 17 Agustus keesokan harinya, selambat-lambatnya pukul 12.00. Bila hal 

tersebut tidak terjadi, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya. Dengan 

jaminan itu, komandan kompi Peta setempat, Cudanco Subeno, bersedia 

melepaskan Sukarno- Hatta kembali ke Jakarta. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Gambar yang berkaitan dengan peristiwa Rengasdengklok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeboman Hiroshima Nagasaki         golongan muda dan golongan tua di 

Rengasdengkok 

 

 

 

 

 

 

 

       Ir. Sukarno                          Moh. Hatta                    Ahmad Subarjo 

 

 

 

 

 

 

 

               Sutan Syahrir                    Chaerul Saleh                       Wikana 
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2. Tayangan slide powerpoint materi peristiwa Rengasdengklok 
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LEMBAR KERJA SISWA 

AnggotaKelompok : 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

Petunjuk : 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan! 

2. Kerjakanlah soal di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman 

sebangkumu untuk menulis jawaban akhir dengan benar! 

 

No Peristiwa Rengasdengklok Jawaban 

1. Penyebab terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok 

 

 

2. Waktu terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok 

 

 

3. Tujuan utama penculikan Soekarno 

Hatta ke Rengasdengklok 

 

 

4. Kelompokkan gambar di dalam amplop berdasarkan golongannya 

masing-masing (golongan tua dan golongan muda) ! 
 

GOLONGAN TUA                              GOLONGAN MUDA 

 

 

 

                                 ......................                                  ........................ 

 

 

 

 

 

                                 ......................                                  ......................... 

 

 

 

 

 

                                 .......................                                 ......................... 
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KUNCI JAWABAN LKS 
 

 

No Peristiwa Rengasdengklok Jawaban 

1. Penyebab terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok 

Peristiwa Rengasdengklok terjadi 

karena adanya perbedaan pendapat 

antara golongan muda dan 

golongan tua mengenai cara 

memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia 

2. Waktu dan tempat terjadinya 

peristiwa Rengasdengklok 

Terjadi pada tanggal 16 Agustus 

1945 di Rengasdengklok, kota di 

sebelah timur Jakarta 

3. Tujuan utama penculikan Soekarni 

Hatta ke Rengasdengklok 

Untuk menjauhkan dua tokoh 

nasionalis ini dari pengaruh Jepang 

4. Kelompokkan gambar di dalam amplop berdasarkan golongannya 

masing-masing (golongan tua dan golongan muda) ! 
 

GOLONGAN TUA                              GOLONGAN MUDA 

 

 

 

                                 Sukarno                                         Sutan Syahrir 

 

 

 

 

 

                                 Moh. Hatta                               ...   Chaerul Saleh 

 

 

 

 

 

                               Ahmad Subarjo                           Wikana 
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KISI KISI SOAL 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi :   

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator 

Penilaian 

Nomor Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Ranah 

2.3 Mengh

argai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

Peristiwa 

Rengasdengk

lok 

 

 

 

 

 

2.3.1 Menyebut-

kan tokoh yang 

berperan dalam 

peristiwa 

Rengasdengklo

k. 

2.3.2 Menjelaskan 

peristiwa 

Rengasdengklo

k. 

2.3.3 Mengklasifik

asikan tokoh-

tokoh peristiwa 

Rengasdengklo

k ke dalam 

golongan tua 

dan golongan 

muda. 

2.3.4 Menganalisis 

peran masing-

masing tokoh 

dalam peristiwa 

Rengasdengklo

k. 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda  

Uraian 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

C1 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

C2 

 

C3 

 

C3 

 

 

 

 

 

C4 

 

C4 

9,10 

 

1 

 

 

 

1,2,3,8 

 

2,5 

 

5,6 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

3 
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SOAL EVALUASI 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling tepat! 

1. Kota yang hancur setelah dibom atom oleh Amerika pada tanggal 9 Agustus 

1945 adalah… 

a. Hiroshima     c. Jepang 

b. Nagasaki     d. Tokyo 

2. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal … 

a. 6 Agustus 1945    c. 12 Agustus 1945 

b. 9 Agustus 1945    d. 14 Agustus 1945 

3. Pada tanggal 12 Agustus 1945 Jendral Terauchi mengundang Dr. Radjiman, 

Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta untuk mengadakan pertemuan di… 

a. Dalat  Vietnam    c. Hiroshima Jepang 

b. Tokyo Jepang    d. Nagasaki Jepang 

4. Perhatikan gambar berikut! 

Tokoh pada gambar di samping berperan dalam… 

a. mendesak Bung Karno memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

b. mengibarkan bendera merah putih 

c. menulis teks proklamasi 

d. mengetik teks proklamasi 

 

 

5. 1) Wikana    4) Ir. Sukarno 

2) Muhammad Hatta  5) Jusuf Kunto 

3) Chaerul Shaleh …  6) Ahmad Subarjo 

Dari nama-nama tersebut, tokoh yang termasuk ke dalam golongan muda 

adalah ... 

a. 1,2,3      c. 2,3,5 

b. 1,3,5      d. 2,4,6 

6. Berikut ini tokoh yang termasuk dalam golongan tua adalah … 

a. Sutan Syahrir    c. Moh. Hatta 

b. Wikana     d. Khairul Shaleh 

7. Sukarno-Hatta diculik oleh golongan muda ke kota … 

a. Cirebon     c. Rengasdengklok 

b. Semarang     d. Surabaya 

8. Tujuan penculikan Sukarno Hatta adalah untuk, kecuali … 

a. menyerang Jepang 

b. menjauhkan Sukarno Hatta dari pegaruh Jepang 

c. mengadakan rapat membahas proklamasi tanpa campur tangan Jepang 

d. mendesak Sukarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

9. Berikut ini adalah tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok, 

kecuali … 

Nama  : ………………….. 

Nomor Absen : ………………….. 
Lampiran 6 
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a. Ir. Sukarno     c. Sudanco Singgih 

b. Moh. Hatta     d. Jenderal Terauchi 

10. Tokoh yang menjemput Sukarno Hatta dari Rengasdengklok ke Jakarta 

adalah… 

a. Wikana     c. Chaerul Shaleh 

b. Ahmad Subarjo    d.Muh Yamin 

\ 

B. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas! 

1. Sebutkan tokoh yang diasingkan golongan muda ke Rengasdengklok! 

Jawab : ........................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

2. Sebutkan penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok! 

Jawab : ........................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

3. Perhatikan gambar berikut! 

Siapakah nama tokoh pada gambar di samping? 

Jelaskan peranan tokoh tersebut dalam peristiwa 

Rengasdengkloh! 

    Jawab : ................................................................. 

    .............................................................................. 

    ............................................................................. 

 

4. 1) Ir. Sukarno    4) Wikana 

2) Laksamana Maeda   5) Chaerul Shaleh 

3) Ahmad Subarjo   6) Moh. Hatta 

Dari nama-nama tokoh tersebut, siapa saja yang termasuk golongan tua 

pada peristiwa Rengasdengklok? 

Jawab : .................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

5. Jelaskan peristiwa Rengasdengklok secara singkat! 

Jawab : ........................................................................................................ 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. B  6. C 

2. D  7. C 

3. A  8. A 

4. A  9. D 

5. B  10. B 

 

B. Uraian 

1. Ir. Sukarno dan Moh. Hatta 

2. Penyebab peristiwa Rengasdengklok adalah adanya perbedaan pendapat 

antara golongan muda dan golongan tua mengenani cara 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

3. Ahmad Subarjo, adalah tokoh yang berperan menjemput Sukarno Hatta 

dari Rengasdengklok ke Jakarta. 

4. Ir. Sukarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Subarjo 

5. Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa pengasingan/penculikan 

Sukarno Hatta oleh golongan muda. Dilaksanakan pada tanggal 16 

Agustus 1945. Tujuan dari penculikan ini adalah agar menjauhkan kedua 

pemimpin nasional ini dari pengaruh Jepang dan mendesak agar 

proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. 

 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN EVALUASI 

A. Pilihan Ganda, nomor 1-10 

Jawaban benar, skor = 1  Jawaban salah, skor = 0 

Soal Nomor Skor Maksimal 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

Total skor maksimal 10 

Lampiran 7 

Lampiran 8 
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B. Uraian 

No. Kriteria Jawaban 
Rentang 

Skor 

1. Ir. Sukarno dan Moh. Hatta 0-2 

2. Penyebab peristiwa Rengasdengklok adalah adanya 

perbedaan pendapat antara golongan muda dan 

golongan tua mengenani cara memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. 

0-2 

3. Ahmad Subarjo, adalah tokoh yang berperan 

menjemput Sukarno Hatta dari Rengasdengklok ke 

Jakarta. 

0-2 

4. Ir. Sukarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Subarjo 0-2 

5. Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa 

pengasingan/penculikan Sukarno Hatta oleh golongan 

muda. Dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. 

Tujuan dari penculikan ini adalah agar menjauhkan 

kedua pemimpin nasional ini dari pengaruh Jepang dan 

mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia 

segera dilaksanakan. 

0-2 

 Skor Maksimal 10 

 

Total Skor Maksimal 

Soal Nomor Skor Maksimal 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

Total skor maksimal 10 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai  =    x  100 
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SINTAKSPEMBELAJARAN 

The Power of Two berbantuan Powerpoint 

 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Guru menyiapkan laptop, speaker dan LCD 

3. Guru menjelaskan materi berupa tayangan powerpoint yang ditayangkan 

dalam proses pembelajaran 

4. Guru mengajukan pertanyaan melalui tayangan powerpoint kemudian siswa 

memikirkan dan menjawab secara individu 

5. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya kemudian guru memberikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

6. Setiap pasangan mendiskusikan hasil jawaban individunya untuk menyusun 

jawaban baru dan menulisnya 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain dalam 

kelas 

8. Guru membuat rumusan-rumusan rangkuman jawaban 

9. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER 

Siklus I 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor karakter siswa. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai banyaknya deskriptor 

yang tampak! 

4. Skala penilaian: 

a. Skor 1.   Jika tidak ada satupun atau satu deskriptor nampak. 

b. Skor 2.   Jika dua deskriptor nampak. 

c. Skor 3.   Jika tiga  deskriptor nampak. 

d. Skor 4.   Jika empat deskriptor nampak 

(Sukmadinata, 2009:233) 

 

No

. 

Aspek yang 

dinilai 
Deskriptor 

Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Kerjasama  1. Melaksanakan tugas sesuai peran dalam 

kelompok 

2. Berinterasksi dengan teman sebangku 

3. Mau berbagi ilmu dengan teman sebangku 

4. Menjaga kekompakan kelompok 

  

2. Tanggung 

jawab 

1. Melaksanakan tugas sesuai prosedur 

2. Kesediaan menerima tugas sesuai peran 

dalam kelompok 

3. Menjawab tugas dengan jujur 

4. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

  

3. Disiplin  1. Membawa perlengkapan  belajar yang 

lengkap 

2. Memperhatikan materi yang ditampilkan 

melalui Powerpoint 

3. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 

4. Menjaga kekondusifan kelas selama 

pembelajaran 

  

Lampiran 10 
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4. Jujur 5. Berpendapat sesuai dengan pengetahuan 

yang dimiliki 

6. Bersikap sportif selama diskusi 

7. Tidak mencontek pekerjaan teman 

8. Menghargai prestasi kelompok lain 

  

 

Keterangan Penilaian: 

K = skor minimal = 4 

M = skor maksimal = 16        

n = banyaknya skor = 13 

 

n = ( M– K ) + 1 

n = (16 – 4) + 1 = 13 

 

K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 (n +1) 

= 
1

4 
 (13+1) 

= 
1

4 
 x 14 

= 3,5 

Jadi nilai K1 adalah data 

ke = 3,5 + (K-1) 

= 3,5 + 3 

= 6,5 

K2 = median  

Letak K2 = 
2

4
 (n+1) 

= 
2

4
 (13+1) 

= 
2

4
 x 14 

= 7 

Jadi nilai K2 adalah 

data ke = 7+ (K-1) 

= 7 + 3 

= 10 

K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
3

4
 (n +1) 

= 
3

4
 (13+1) 

= 
3

4 
 x 14 

= 9 

Jadi nilai K3 adalah 

data ke = 10,5 + (K-1) 

= 10,5+ 3 

= 13,5 

Q4= kuartil keempat (T) 

M  = 16 

Skor Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10 ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang D 
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SILABUS  PEMBELAJARAN   

Sekolah  : SDN BojongSalaman 02 Semarang 

Kelas   : V A 

Semester   : 2 (Dua) 

StandarKompetensi :  

3. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi

Waktu 

Sumber/ 

Bahan Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3 Meng

hargai jasa 

dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

memprokla

masikan 

kemerdekaa

n Indonesia 

 

Peristiwa 

perumusan 

teks 

proklamasi 

 

2.3.1 Menyebut-

kan tokoh 

yang 

berperan 

dalam 

peristiwa 

perumusan 

teks 

proklamasi 

2.3.2 Menjelas-

kan peristiwa 

perumusan 

teks 

proklamasi  

2.3.3 Mengklasif

ikasikan 

tokoh-tokoh 

peristiwa 

perumusan 

teks 

proklamasi ke 

1. Siswa mengamati gambar 

dalam tayangan powerpoint 

materi  peristiwa perumusan 

teks proklamasi 

2. Siswa menyebutkan  tokoh-

tokoh dalam peristiwa 

perumusan teks proklamasi 

3. Siswa mengamati tayangan 

video kemudian melakukan 

tanya jawab tentang materi 

peristiwa perumusan teks 

proklamasi 

4. Siswa mengamati gambar 

tokoh peristiwa perumusan 

teks proklamasi, kemudian 

mengklasifikasikan tokoh ke 

dalam golongan tua dan 

golongan muda 

5. Siswa  menjawab pertanyaan 

guru mengenai materi 

peristiwa peristiwa 

Tertulis Tes 

evaluasi 

pilihan  

ganda 

essay 

Terlampir 2 x 35 

menit 

Tim 

BinaKarya 

Guru. 2012. 

IPS 

Terpaduunt

uk SD/MI 

Kelas 

V.Jakarta 

:Erlangga. 

EndangSusil

aningsih. 

2008. Ilmu 

Pengetahua

n Sosial 

SD/MI  

Kelas 5. 

Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen
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dalam 

golongan tua 

dan golongan 

muda. 

2.3.4 Menganali

sis peran 

masing-

masing tokoh 

dalam 

peristiwa 

perumusan 

teks 

proklamasi 

 

perumusan teks 

proklamasimelalui tayangan 

powerpoint secara individu 

6. Siswa diberi LKS kemudian 

berpasangan dan 

mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk 

menyusun jawaban baru dan 

menulisnya 

7. Setiap pasangan 

membandingkan jawabannya 

dengan pasangan lain melalui 

presentasi 

8. Guru memberikan 

penghargaan verbal atau non-

verbal pada siswa yang aktif 

(bertanya, menjawab, 

mengemukakan pendapat, 

berani maju) dalam 

pembelajaran 

9. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai 

bagian yang belum diketahui. 

Pendidikan

Nasional. 

Reny 

Yuliati. 

2008. Ilmu 

Pengetahua

n Sosial 5. 

Jakarta 

:Pusat 

Perbukuan, 

Departemen

Pendidikan

Nasional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

NamaSekolah  : SDN BojongSalaman 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi    : Perumusan Teks Proklamasi 

Kelas / Semester  : V / 2 

Waktu   : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

I. StandarKompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat salam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

II. KompetensiDasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

 

III. Indikator 

2.3.1 Menyebutkan tokoh yang berperan dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi. 

2.3.2 Menjelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi. 

2.3.3 Mengklasifikasikan tokoh-tokoh peristiwa perumusan teks proklamasi  

ke dalam golongan tua dan golongan tua. 

2.3.3 Menganalisis peran masing-masing tokoh dalam peristiwa perumusan 

teks proklamasi. 

 

VI. TujuanPembelajaran 

1. Melalui gambar dalam tayangan powerpoint, siswa dapat menyebutkan 

minimal 3 tokoh yang berperan dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi dengan benar. 
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2. Dengan mengamati tayangan powerpoint tentang peristiwa perumusan 

teks proklamasi, siswa dapat menjelaskan peristiwa perumusan teks 

proklamasi dengan benar. 

3. Melaui gambar tokoh peristiwa perumusan teks proklamasi, siswa dapat 

mengkalsifikasikan tokoh-tokoh peristiwa perumusan teks proklamasi ke 

dalam golongan tua dan golongan muda dengan benar. 

4. Dengan mengamati pertanyaan melalui tayangan powerpoint tentang 

peristiwa perumusan teks proklamasi, siswa dapat menganalisis peran 

masing-masing tokoh dalam peristiwa perumusan teks proklamasi 

dengan benar. 

 Karaktersiswa yang diharapkan : Disiplin (Discipline), Kerjasama 

(Cooperatif),Tanggungjawab (responsibility), Jujur (Henest) 

 

V.  Materi Ajar (MateriPokok) 

Peristiwa perumusan teks proklamasi 

  

VI. Strategi Pembelajaran 

a. Strategi pembelajaran:  

The Power of Two berbantuan Powerpoint 

b. Metode: 

tanya jawab  

ceramah 

diskusi dengan teman sebangku 

Pemberian tugas 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam. 

2. Berdoa 

3. Presensi. 

4. Pengkondisian kelas 
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b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1. Apersepsi 

Guru bertanya kepada siswa, ”Pernahkah kalian mendengar 

pembacaan teks proklamasi? Tahukah kalian siapa saja proklamator 

kemerdekaan Indonesia?‟ 

2. Menyampaikan pokok materi yang akan dibahas. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1. Siswa mengamati gambar dalam tayangan powerpoint materi 

peristiwa perumusan teks proklamasi. (eksplorasi) (mengamati) 

2. Siswa menyebutkan tokoh-tokoh dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi. (eksplorasi) (menalar) 

3. Siswa mengamati tayangan video kemudian melakukan tanya jawab 

tentang materi peristiwa perumusan teks proklamasi.(eksplorasi) 

(menanya, menalar) 

4. Siswa mengamati gambar tokoh peristiwa perumusan teks 

proklamasi, kemudian mengklasifikasikan tokoh ke dalam golongan 

tua dan golongan muda (ekplorasi) (mengamati, menalar) 

5. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi peristiwa 

perumusan teks proklamasi melalui tayangan powerpoint secara 

individu. (elaborasi) (mengamati, menalar, mencoba) 

6. Siswa diberi LKS kemudian berpasangan dan mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk menyusun jawaban baru dan menulisnya. 

(elaborasi) (menalar, mencoba) 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain 

melalui presentasi. (elaborasi)  (membuat jejaring) 

8. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa 

yang aktif (bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, 

beranimaju) dalam pembelajaran. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai bagian yang belum diketahui. (konfirmasi) (menanya) 



331 
 

 
 

 

d. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru memberikan tugas rumah. 

4. Guru menyampaikan judul materi pada pertemuan berikutnya. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 

VIII. Media danSumberBelajar 

a. Media Belajar: 

1. Slide powerpoint materi peristiwa perumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

2. Gambar yang berkaitan dengan peristiwa perumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

b. Sumber Belajar: 

Guru : 

1. Badan Standar Nasional Pendidikan. 2008. Model SilabusKelas V 

Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Jakarta: 

DepartemenPendidikanNasional. 

2. Suprijono, Agus.2013. Cooperative Learning. Yogyakarta :Pustaka 

Belajar. 

Siswa : 

1. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial SD/MIKelas 5.Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. RenyYuliati. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Syamsiyah, dkk. 2008. Ilmu Pengertahuan Sosial Untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. 
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IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes :  

a) Tes awal pembelajaran : tanya jawab 

b) Tes dalam proses  : dilakukan saat siswa melakukan diskusi. 

c)  Tes hasil belajar  :tes evaluasi, dilakukan di akhir 

    pembelajaran. 

2. Jenis Tes :  

  Tes tertulis : Lembar Kerja Siswa (LKS) 

          Tes Evaluasi 

3. Bentuk Tes 

a. Unjuk Kerja (kegiatan diskusi) 

b. Evaluasi 

4. Alat Tes 

a.  Lembar tes evaluasi : terlampir 

b. Lembar aktivitas siswa : terlampir 
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BAHAN AJAR 

StandarKompetensi :   

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

KompetensiDasar :  

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

  

Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi 

Sesampai di Jakarta Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui 

Mayjen Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak mengizinkan proklamasi 

kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan 

Imam Bonjol No. 1. Di tempat inilah naskah proklamasi dirumuskan. 

 Naskah proklamasi disusun oleh tiga orang, yaitu Bung Karno, Bung 

Hatta,dan Ahmad Soebarjo. Teks proklamasi terdiri dari dua kalimat, yang ditulis 

olehBung Karno. Kalimat pertama dikutip oleh Mr. Ahmad Soebarjo dari 

piagamJakarta, kemudian Bung Hatta menyempurnakan dengan kalimat kedua. 

 Pada awalnya, para pemuda mengusulkan agar naskah 

proklamasimenyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari 

pihakyang masih menguasainya. Tetapi, mayoritas anggota PPKI tidak 

menyetujuinya.Pada akhirnya, disetujuilah naskah proklamasi seperti adanya 

hingga sekarang. 

 Para pemuda juga meninginkan agar naskah proklamasi turut 

ditandatanganioleh enam pemuda bersama Soekarno dan Hatta dan bukan para 

anggota PPKI.Mereka beranggapan bahwa PPKI adalah wakil Jepang. Kemudian 

dicapailahkesepakatan dengan menuliskan “atas nama bangsa Indonesia”.Naskah 

teks proklamasi disepakati dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno danMoh. Hatta 

atas nama bangsa Indonesia.  
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 Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan tokoh 

tokohpeserta rapat. Setelah terjadi kesepakatan bersama, teks 

proklamasiselanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks 

proklamasiyang sudah diketik ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. 

Hattaatas nama bangsa Indonesia. Naskah itulah yang dikenal sebagai naskah 

Proklamasi yang autentik.Penandatanganan teks proklamasi dilakukan oleh dua 

tokoh tersebut atas usulSukarni. Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut di 

antaranya Chairul Saleh,Sukarni, Sayuti Melik, B.M Diah, Sudiro, dan tokoh-

tokoh tua yang lain. 

 Timbul persoalan tentang cara mengumumkan proklamasi. 

Sukarnimengatakan bahwa rakyat di sekitar Jakarta telah diberi tahu untuk 

datangberbondong-bondong ke lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus. Di 

sanamereka akan mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno 

menolakcara tersebut. Akhirnya, disepakati proklamasi kemerdekaan dilakukandi 

kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, pukul 10.00. Setelahitu, para 

tokoh bangsa yang hadir, keluar dari rumah Laksamana Maedadan pulang ke 

rumah masing-masing. Sebelum semua pulang, Hatta berpesankepada para 

pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita,terutama B.M Diah untuk 

memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannyake seluruh dunia.Sementara 

itu, para pemuda tidak langsung pulang ke rumah masingmasing.Mereka dibagi 

dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompokpemuda mengirim kurir untuk 

memberitahukan kepada masyarakat bahwasaat proklamasi telah tiba. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Gambar yang berkaitan dengan peristiwa perumusan teks proklamasi 

 

 

 

 

 

 

 

           Ir. Soekarno                        Moh. Hatta               Ahmad Subarjo 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sukarni                          Sayuti Melik                         B. M. Diah 
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Konsep naskah Proklamasi tulisan tangan Bung Karno (kiri) dan Naskah 

Proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik (kanan) 

 

 

2. Tayangan slide powerpointmateriperistiwa perumusan teks proklamasi 
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LEMBAR KERJA SISWA 

AnggotaKelompok : 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

Petunjuk : 

3. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan! 

4. Kerjakanlah soal di bawah ini secara individu, kemudian berdiskusilah 

dengan teman sebangkumu untuk menulis jawaban akhir dengan benar! 

No 
Periatiwa Perumusan Teks 

Proklamasi 
Jawaban 

1. Tanggal perumusan teks 

Proklamasi 

 

2. Tempat perumusan teks 

proklamasi 

 

3. Peran tokoh-tokoh dalam perumusan teks proklamasi : 

 Golongan Tua 

                         Peran : 

                         ...................................... 

                         ...................................... 
 

Nama Tokoh : ....................................... 

                         Peran : 

                         ...................................... 

                         ...................................... 
 

Nama Tokoh : ....................................... 

                         Peran : 

                         ...................................... 

                         ...................................... 
 

Golongan Muda 

                        Peran : 

                         ...................................... 

                         ...................................... 
 

Nama Tokoh : ....................................... 

                         Peran : 

                         ...................................... 

                         ...................................... 
 

Nama Tokoh : ....................................... 

                         Peran : 

                         ...................................... 

                         ...................................... 
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Nama Tokoh : ....................................... 

 

 

Nama Tokoh : ....................................... 

 

KUNCI JAWABAN 

 

No 
Periatiwa Perumusan Teks 

Proklamasi 
Jawaban 

1. Tanggal perumusan teks 

Proklamasi 

Pada tanggal 17 Agustus1945 dini hari 

2. Tempat perumusan teks 

proklamasi 

Dirumuskan di rumah Laksamana Maeda di Jalan 

Imam Bonjol no. 1 

3. Peran tokoh-tokoh dalam perumusan teks proklamasi : 

 Golongan Tua 

                         Peran : 

              Menulis dan menanda- 

                         Tangani teks proklamasi 

 

Nama Tokoh : Ir. Sukarno 

 

                         Peran : 

                         Merumuskan dan  

                         Menandatangani teks 

                         proklamasi 

Nama Tokoh : Moh. Hatta 

 

                         Peran : 

                         Merumuskan teks 

                         proklamasi 

 

Nama Tokoh : Ahmad Subarjo 

Golongan Muda 

                         Peran : 

                         Mengusulkan naskah  

                         Proklamasi oleh Sukarno 

                         Hatta 

Nama Tokoh : Sukarni 

 

                         Peran : 

                         Mengetik naskah 

                 proklamasi 

 

Nama Tokoh : Sayuti Melik 

 

                         Peran : 

                         Memperbanyak teks 

                         Proklamasi dan menyiar- 

                         kan ke Seluruh Indonesia 

Nama Tokoh : B.M. Diah 
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KISI KISI SOAL 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi :   

3. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator 

Penilaian 

Nomor Soal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Ranah 

2.3 Mengh

argai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

Peristiwa 

Rengasdengk

lok 

 

 

 

 

 

2.3.1 Menyebut-

kan tokoh yang 

berperan dalam 

peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi 

2.3.2 Menjelas-kan 

peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi  

2.3.3 Mengklasifik

asikan tokoh-

tokoh peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi ke 

dalam golongan 

tua dan 

golongan muda. 

2.3.4 Menganalisis 

peran masing-

masing tokoh 

dalam peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda  

Uraian 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

C1 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

C2 

 

C3 

 

C3 

 

 

 

 

 

C4 

 

C4 

4,6 

 

 

 

 

 

1,2,5,9 

 

1,4,5 

 

7,8 

 

2 

 

 

 

 

 

3,10 

 

3 

Lampiran 5 



340 
 

 
 

 

 

 

 

 

SOAL EVALUASI 

A. Berilahtandasilang (x) padahuruf a, b, c atau d di depanjawaban yang 

paling tepat! 

1. Teks proklamasi dirumuskan pada tanggal … 

a. 17 Agustus dini hari    c. 15 Agustus malam hari 

b. 16 Agustus dini hari    d. 14 Agustus malam hari 

2. Teks Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan di rumah … 

a. Ir Soekarno     c. Laksamana Maeda 

b. Drs. Moh. Hatta    d. Ahmad Subarjo 

3. Perhatikan gambar berikut! 

Tokoh pada gambar di samping berperan dalam… 

1. menulis rumusan teks proklamasi 

2. mengetik naskah proklamasi 

3. menciptakan lagu indonesia raya 

4. mengibarkan bendera merah putih 

 

 

 

4. Teks Proklamasi diketik oleh  … 

a. Moh. Hatta     c. B. M. Diah 

b. Sayuti Melik     d. Laksamana Maeda 

 

5. Teks proklamasi yang sudah diketik 

seperti gambar di sampingf dan ditanda 

tangani Soekarno Hatta disebut  

dengan naskah proklamasi yang … 

a. antik  

b. palsu 

c. autentik 

d. proklamasi 

 

6. Berikut ini tokoh yang merumuskan teks proklamasi adalah … 

a. Moh. Hatta, B. M. Diah, Wikana 

b. Sayuti Melik, Ir. Soekarno, B.M. Diah 

c. Laksamana Maeda, Sayuti Melik, Ahmad Subarjo 

d. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad Subarjo 

 

 

Nama  : ………………….. 

NomorAbsen : ………………….. 
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7. 1) Sukarni    4) B.M. Diah 

2) Moh. Hatta   5) Ir. Soekarno 

3) Sayuti Melik   6) Ahmad Subarjo 

Dari nama-nama tersebut, tokoh dari golongan muda yang berjasa dalam 

peristiwa perumusan teks proklamasi adalah ... 

a. 1,2,3      c. 2,5,6 

b. 1,3,4      d. 3,4,6 

8. Tokoh golongan tua yang menandatangani teks proklamasi adalah … 

a. Ahmad Subarjo dan Moh. Hatta 

b. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

c. Ir Soekarno dan Ahmad Subarjo 

d. Ahmad Subarjo dan Laksamana Maeda 

9. Tempat yang diusulkan Sukarni untuk mengumumkan proklamasi adalah… 

a. Lapangan Sukarno    c. Lapangan Ikada 

b. Lapangan Maeda    d. Lapangan Terbuka 

10. Tokoh yang bertugas memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya 

ke seluruh dunia adalah … 

a. Sukarni     c. Chaerul Shaleh 

b. Ahmad Subarjo    d. B.M. Diah 

\ 

B. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas! 

1. Dimanakah teks proklamasi dibacakan dan diumukan kepada seluruh 

rakyat Indonesia? 

Jawab : ........................................................................................................... 

2. Sebutkan tokoh-tokoh golongan tua dan muda yang hadir pada malam 

perumusan teks proklamasi! (masing-masing minimal 2 orang) 

Jawab : ........................................................................................................... 

3. Perhatikan gambar berikut! 

Siapakah nama tokoh pada gambar di samping? 

Jelaskan peranan tokoh tersebut dalam peristiwa 

perumusan teks proklamasi! 

    Jawab : ................................................................. 

    .............................................................................. 

    ............................................................................. 

4. Jelaskan peristiwa perumusan teks proklamasi secara singkat! 

Jawab : .................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

5. Tuliskan isi dari teks proklamasi pada kalimat pertama! 

Jawab : ........................................................................................................ 

................................................................................................................. 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. A  6. D 

2. C  7. B 

3. A  8. B 

4. B  9. C 

5. C  10. D 

 

B. Uraian 

1. Dirumuskan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol no. 1 

2. Golongan tua : Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad Subarjo 

  Golongan muda : Sukarni, B.M. Diah, Sayuti Melik 

3. Sayuti Melik, adalah tokoh yang berperan mengetik naskah proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

4. Teks proklmasi dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Ahmad 

Subarjo di rumah Laksamana Maeda, ditandatangani oleh Soekarno Hatta 

atas nama bangsa Indonesia, diketik oleh Sayuti Melik, dibacakan dan 

diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 

No 56 Jakarta 

5. Proklamasi 

  Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia 

 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN EVALUASI 

A. Pilihan Ganda, nomor 1-10 

Jawaban benar, skor = 1  Jawaban salah, skor = 0 

Soal Nomor Skor Maksimal 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 
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10 1 

Total skor maksimal 10 

B. Uraian 

No. Kriteria Jawaban 
Rentang 

Skor 

1. Rumah Laksamana Maeda 0-2 

2. Golongan tua : Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad 

Subarjo 

Golongan muda : Sukarni, B.M. Diah, Sayuti Melik 

0-2 

3. Sayuti Melik, adalah tokoh yang berperan mengetik 

naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
0-2 

4. Teks proklmasi dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Moh. 

Hatta dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana 

Maeda, ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama 

bangsa Indonesia, diketik oleh Sayuti Melik, 

dibacakan dan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 

1945 di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta 

0-2 

5. Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan 

kemerdekaan Indonesia 

0-2 

 Skor Maksimal 10 

 

Total Skor Maksimal 

Soal Nomor Skor Maksimal 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

Total skor maksimal 10 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai  =
                              

                   
   x  100 
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SINTAKSPEMBELAJARAN 

The Power of Two berbantuan Powerpoint 

 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Guru menyiapkan laptop, speaker dan LCD 

3. Guru menjelaskan materi berupa tayangan powerpoint yang ditayangkan 

dalam proses pembelajaran 

4. Guru mengajukan pertanyaan melalui tayangan powerpoint kemudian siswa 

memikirkan dan menjawab secara individu 

5. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya kemudian guru memberikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

6. Setiap pasangan mendiskusikan hasil jawaban individunya untuk menyusun 

jawaban baru dan menulisnya 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain dalam 

kelas 

8. Guru membuat rumusan-rumusan rangkuman jawaban 

9. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER 

Siklus II 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor karakter siswa. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai banyaknya deskriptor 

yang tampak! 

4. Skala penilaian: 

a. Skor 1.   Jika tidak ada satupun atau satu deskriptor nampak. 

b. Skor 2.   Jika dua deskriptor nampak. 

c. Skor 3.   Jika tiga  deskriptor nampak. 

d. Skor 4.   Jika empat deskriptor nampak 

(Sukmadinata, 2009:233) 

No

. 

Aspek yang 

dinilai 
Deskriptor 

Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Kerjasama  
1. Melaksanakan tugas sesuai peran dalam 

kelompok 

2. Berinterasksi dengan teman sebangku 

3. Mau berbagi ilmu dengan teman sebangku 

4. Menjaga kekompakan kelompok 

  

2. Tanggung 

jawab 

1. Melaksanakan tugas sesuai prosedur 

2. Kesediaan menerima tugas sesuai peran 

dalam kelompok 

3. Menjawab tugas dengan jujur 

4. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

  

3. Disiplin  1. Membawa perlengkapan  belajar yang 

lengkap 

2. Memperhatikan materi yang ditampilkan 

melalui Powerpoint 

3. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 

4. Menjaga kekondusifan kelas selama 

pembelajaran 
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4. Jujur 1. Berpendapat sesuai dengan pengetahuan 

yang dimiliki 

2. Bersikap sportif selama diskusi 

3. Tidak mencontek pekerjaan teman 

4. Menghargai prestasi kelompok lain 

  

 

Keterangan Penilaian: 

K = skor minimal = 4 

M = skor maksimal = 16        

n = banyaknya skor = 13 

 

n = ( M– K ) + 1 

n = (16 – 4) + 1 = 13 

 

K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 (n +1) 

= 
1

4 
 (13+1) 

= 
1

4 
 x 14 

= 3,5 

Jadi nilai K1 adalah data 

ke = 3,5 + (K-1) 

= 3,5 + 3 

= 6,5 

K2 = median  

Letak K2 = 
2

4
 (n+1) 

= 
2

4
 (13+1) 

= 
2

4
 x 14 

= 7 

Jadi nilai K2 adalah 

data ke = 7+ (K-1) 

= 7 + 3 

= 10 

K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
3

4
 (n +1) 

= 
3

4
 (13+1) 

= 
3

4 
 x 14 

= 9 

Jadi nilai K3 adalah 

data ke = 10,5 + (K-1) 

= 10,5+ 3 

= 13,5 

Q4= kuartil keempat (T) 

M  = 16 

Skor Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10 ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang D 



347 
 

 
 

SILABUS  PEMBELAJARAN   

Sekolah  : SDN BojongSalaman 02 Semarang 

Kelas   : V A 

Semester   : 2 (Dua) 

StandarKompetensi :  

4. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi

Dasar 

Mater 

iPokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi

Waktu 

Sumber/ 

Bahan Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3 Meng

hargai jasa 

dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

memprokla

masikan 

kemerdekaa

n Indonesia 

 

Peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdeka

an 

Indonesia 

 

2.3.1 Menyebu

tkan tokoh 

yang 

berperan 

dalam 

peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.3.2 Menjelas

-kan 

peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerderdek

aan 

Indonesia. 

2.3.3 Menyusu

n rangkaian 

peristiwa 

detik-detik 

1. Siswa mengamati gambar 

dalam tayangan powerpoint 

materi  peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

2. Siswa menyebutkan  tokoh-

tokoh dalam peristiwa detik-

detik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

3. Siswa mengamati video dan 

melakukan tanya jawab 

tentang materi peristiwa detik-

detik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

4. Siswa mengamati gambar 

tentang peristiwa detik-detik 

proklamasi, kemudian 

menyusun rangkain peristiwa 

detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

5. Siswa menjawab pertanyaan 

guru mengenai materi 

Tertulis Tes 

evaluasi 

pilihan 

ganda 

uraian 

Terlampir 2 x 35 

menit 

EndangSusil

aningsih. 

2008. Ilmu 

Pengetahua

n Sosial 

SD/MI 

Kelas 

5.Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen

Pendidikan

Nasional. 

 

Reny 

Yuliati. 

2008. Ilmu 

Pengetahua

n Sosial 5. 

Jakarta 

:Pusat 

Perbukuan, 
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proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

3.3.3 Mengana

lisis peran 

masing-

masing tokoh 

dalam 

peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia melalui tayangan 

powerpoint secara individu 

6. Siswa diberi LKS kemudian 

berpasangan dan 

mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk menyusun 

jawaban baru dan menulisnya 

7. Setiap pasangan 

membandingkan jawabannya 

dengan pasangan lain melalui 

presentasi 

8. Guru memberikan 

penghargaan verbal atau non-

verbal pada siswa yang aktif 

(bertanya, menjawab, 

mengemukakan pendapat, 

berani maju) dalam 

pembelajaran 

9. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

mengenai bagian yang belum 

diketahui 

Departemen

Pendidikan

Nasional. 

 

Syamsiyah, 

dkk. 2008. 

Ilmu 

Pengertahua

n Sosial 

Untuk 

SD/MI 

Kelas 5. 

Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan. 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  ((RRPPPP))  

SSIIKKLLUUSS  IIIIII  

  

NamaSekolah  : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Mata Pelajaran  : IPS 

Materi    : Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 

      Indonesia 

Kelas / Semester  : VA / 2 

Waktu   : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

I. StandarKompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat salam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

II. KompetensiDasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

III. Indikator 

2.3.1 Menyebutkan tokoh yang berperan dalam peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

2.3.2 Menjelaskan peristiwa detik-detik proklamasi kemerderdekaan 

Indonesia. 

2.3.3 Menyusun rangkaian peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

2.3.3 Menganalisis peran masing-masing tokoh dalam peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

VI. TujuanPembelajaran 

1. Melalui gambar dalam tayangan powerpoint, siswa dapat menyebutkan 

minimal 3 tokoh yang berperan dalam peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dengan benar. 
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2. Dengan melihat tayangan video dalam powerpoint tentang peristiwa 

perumusan teks proklamasi, siswa dapat menjelaskan peristiwa detik-

detik proklamasi dengan benar. 

3. Melalui gambar tentang peristiwa detik-detik proklamasi, siswa dapat 

menyusun rangkaian peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dengan benar. 

4. Dengan mengamati pertanyaan melalui tayangan powerpoint tentang 

peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, siswa dapat 

menganalisis peran masing-masing tokoh dalam peristiwa detik-detik 

proklamasikemerdekaan Indonesia dengan benar. 

 Karaktersiswa yang diharapkan : Disiplin (Discipline), Kerjasama 

(Cooperatif), Tanggung jawab (responsibilit), Jujur (Honest) 

V.  Materi Ajar MateriPokok 

Peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indoesia 

VI. Strategi Pembelajaran 

a. Strategi pembelajaran:  

The Power of Two berbantuan Powerpoint 

b. Metode: 

tanya jawab  

ceramah 

diskusi dengan teman sebangku 

Pemberian tugas 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam. 

2. Berdoa 

3. Presensi. 

4. Pengkondisian kelas 

b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1. Apersepsi 

Menyanyikan lagiu “Hari Merdeka” 
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Guru bertanya kepada siswa, ”Anak-anak, setiap tanggal 17 Agustus 

kita memperingati hari apa?” 

2. Menyampaikan pokok materi yang akan dibahas. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1. Siswa mengamati gambar dalam tayangan powerpoint materi  

peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

(eksplorasi) (mengamati) 

2. Siswa menyebutkan  tokoh-tokoh dalam peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. (eksplorasi) (menalar) 

3. Siswa mengamati video dan melakukan tanya jawab tentang materi 

peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekan Indonesia. (eksplorasi) 

(mengamati, menanya, menalar) 

4. Siswa mengamati gambar tentang peristiwa detik-detik proklamasi, 

kemudian menyusun rangkain peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. (eksplorasi) (mengamati, menalar) 

5. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai materi peristiwa detik-

detik proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui tayangan 

powerpoint secara individu. (elaborasi) (mengamati, menalar, 

mencoba) 

6. Siswa diberi LKS kemudian berpasangan dan mendiskusikan dengan 

pasangannya untuk menyusun jawaban baru dan menulisnya. 

(elaborasi) (menalar, mencoba) 

7. Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain 

melalui presentasi. (elaborasi)  (membuat jejaring) 

8. Guru memberikan penghargaan verbal atau non-verbal pada siswa 

yang aktif (bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, berani 

maju) dalam pembelajaran. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai bagian yang belum diketahui. (konfirmasi) (menanya) 
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d. Kegiatan akhir (± 20 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan soal sevaluasi. 

3. Guru memberikan tugas rumah. 

4. Guru menyampaikan judul materi pada pertemuan berikutnya. 

5. Guru menutup pelajaran. 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

a. Media Belajar: 

1. Slide power point materi peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

2. Gambar yang berkaitan dengan peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

b. Sumber Belajar : 

Guru : 

1. Badan Standar Nasional Pendidikan. 2008. Model Silabus Kelas V 

Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Suprijono, Agus.2013. Cooperative Learning. Yogyakarta : 

Pustaka Belajar. 

Siswa : 

1. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial SD/MI Kelas 5.Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. RenyYuliati. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta : 

PusatPerbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Syamsiyah, dkk. 2008. Ilmu Pengertahuan Sosial Untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta : Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan 

Nasional. 
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IX. Penilaian 

1. Prosedur Tes :  

a) Tes awal pembelajaran : tanya jawab 

b) Tes dalam proses  : dilakukan saat siswa melakukan diskusi. 

c)  Tes hasil belajar  : tes evaluasi , dilakukan di akhir 

pembelajaran. 

2. Jenis Tes :  

  Tes tertulis : Lembar Kerja Siswa (LKS) 

          Tes Evaluasi 

3. Bentuk Tes 

a. Unjuk Kerja (kegiatan diskusi) 

b. Evaluasi 

5. Alat Tes 

a) Lembar tes evaluasi : terlampir 

b) Lembar aktivitas siswa : terlampir 
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BAHAN AJAR 

StandarKompetensi :   

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

KompetensiDasar :  

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

  

Peristiwa Detik-detik Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di 

kediamanSukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10.00, 

Ir. Sukarno didampingi Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan 

kemerdekaanIndonesia. Berikut ini perkataan Sukarno pada pembacaan 

proklamasikemerdekaan: 

“Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Saudara hadir di 

siniuntuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah 

kita.Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang, untuk 

kemerdekaantanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun. 

Gelombangnyaaksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya,ada 

turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga didalam zaman 

Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasionaltidak berhenti. Di 

dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkandiri kepada mereka. 

Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusuntenaga kita sendiri, tetap kita 

percaya pada kekuatan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib 

dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami, tadi 

malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia 

dari seluru hIndonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa 

sekaranglahdatang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. 

Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad 

itu.Dengarkanlah proklamasi kami: 

Lampiran 1 
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Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.Hal-hal 

yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakandengan cara 

seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya. 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

Sukarno/Hatta 

Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak 

adasatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulaisaat ini 

kita menyusun negara kita! Negara merdeka, negara RepublikIndonesia merdeka, 

kekal, dan abadi. Insya’ Allah, Tuhan memberkatikemerdekaan kita itu.” 

Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkandengan 

pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh 

S. Suhud dan Cudanco Latif, serta diiringi lagu IndonesiaRaya. Bendera Merah 

Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Sukarno. 

Pada saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan, tanpa ada yang memberi 

aba-aba, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. 

Setelah pengibaran Bendera Merah Putih, Wali kota Suwiryo dan dr. Mawardi 

memberikansambutan. Kemudian mereka yang hadir saling bertukar pikiran 

sebentarlalu pulang ke rumah masing-masing.Peristiwa yang sangat penting bagi 

Bangsa Indonesia ini berlangsungsekitar satu jam. Meski sangat sederhana, 

namun upacara itu dilakukanpenuh kehikmatan. Peristiwa itu membawa 

perubahan yang luar biasadalam kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia 

menjadi bangsayang merdeka. Bangsa baru telah lahir. 

Tokoh yang hadir di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Dr. 

Moewardi,A.A. Maramis, A.G. Pringgodigito dan tokoh-tokoh dari PPKI maupun 

para pemuda. Pada saat itu yang hadir lebih dari seribu orang. Guna mengenang 

jasanya maka Ir. Soekarno dan Moh. Hatta dijuluki sebagai pahlawan proklamator 

Indonesia. 
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Dalam waktu singkat, berita proklamasi telah tersebar di seluruh penjuru 

tanah air. Bahkan disebarluaskan pula ke luar negeri. Proses penyebarluasan berita 

proklamasi yaitu sebagai berikut : 

1. Melalui pamflet (selebaran) yang ditempel di tempat strategis dan di gerbong 

kereta api Jakarta-Bandung-Surabaya. 

2. Melalui kantor berita Domei (kantor berita milik Jepang). 

3. Melalui stasiun radio Hoso Kanri Kyoku (sekarang kantor RRI pusat Jakarta). 

4. Melalui surat kabar. Surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi 

adalah Tjahaja dari Bandung dan Soeara Asia dari Surabaya. 

5. Melalui utusan ke berbagai daerah. Tokoh-tokohnya yaitu Teuku Muhammad 

Hasan ke Sumatra, Sam Ratulangi ke Sulawesi, Ketut Puja ke Nusa Tenggara, 

dan A.A. Hamdidan ke Kalimantan.  
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MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Gambar yang berkaitan dengan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembacaan Teks Proklamasi                        Pengibaran Bendera Merah Putih 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ir. Soekarno                       Moh. Hatta                  Wr. Supratman 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Latif                                  S. Suhud                      Ibu Fatmawati 

Lampiran 2 
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2. Tayangan slide powerpoint materi peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Anggota Kelompok : 

1. ………………………………….. 

2. ..................................................... 

Petunjuk : 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan! 

2. Kerjakanlah soal di bawah ini secara individu, kemudian berdiskusilah 

dengan teman sebangkumu untuk menulis jawaban akhir dengan benar! 

No 
Detik-detik proklamasi 

kemerdekaan 
Jawaban 

1. Tanggal dan tempat dilaksanakannya 

detik-detik proklamasi 

 

 

2. Peran tokoh-tokoh detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

di bawah ini adalah : 

a. Ir. Soekarno 

 

b. Moh. Hatta 

 

c. Ibu Fatmawati 

 

d. R. Suhud dan Latif 

Hendraningrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. .............................................. 

.................................................. 

 

b. .............................................. 

.................................................. 

 

c. .............................................. 

.................................................. 

 

d. .............................................. 

................................................... 
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3. Urutkan rangkaian peristiwa detik-detik proklamasi melalui gambar yang telah 

tersedia dalam amplop, kemudian tulis keterangan peristiwa di bawah gambar! 

 

1.                                                        2. 

 

 

 

 

 

 

       

     ................................................           ............................................. 

     ................................................           ............................................. 

     ................................................           ............................................. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

     ................................................           ............................................. 

     ................................................           ............................................. 

     ................................................           ............................................. 
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KUNCI JAWABAN LKS 

 

No 
Detik-detik proklamasi 

kemerdekaan 
Jawaban 

1. Tanggal dan tempat dilaksanakannya 

detik-detik proklamasi 

17 Agustus 1945, dilaksanakan di 

rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan 

Timur No 56 Jakarta 

2. Peran tokoh-tokoh detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 

di bawah ini adalah : 

a. Ir. Soekarno 

b. Moh. Hatta 

c. Ibu Fatmawati 

d. R. Suhud dan Latif Hendraningrat 

 

a. memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia 

b. mendampingi Ir. Soekarno mem-

proklamasikan kemerdekaan Indonesia 

c. menjahit bendera merah putih 

d. mengibarkan bendera merah putih 

3. Urutkan rangkaian peristiwa detik-detik proklamasi melalui gambar yang telah 

tersedia dalam amplop, kemudian tulis keterangan peristiwa di bawah gambar! 

1.                                                       2. 

 

 

 

 

      

        Ibu Fatmawati menjahit bendera        Pembacaan teks proklamasi                

 

3.                                                       4.  

 

 

 

 

 

        Pengibaran bendera merah putih     penyebaran berita proklamasi 
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KISI KISI SOAL 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : V/2 

AlokasiWaktu  : 2 x 35 menit 

StandarKompetensi :   

4. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat selama mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

 

 

 

KompetensiDa

sar 
MateriPokok Indikator 

Penilaian 

NomorSoal Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Ranah 

3.3 Mengh

argai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

Peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

 

 

 

 

2.3.1 Menyebutkan 

tokoh yang 

berperan dalam 

peristiwa detik-

detik proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.3.2 Menjelas-kan 

peristiwa detik-

detik proklamasi 

kemerderdekaan 

Indonesia. 

3.3.3 Menyusun 

rangkaian 

peristiwa detik-

detik proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.3.4 Menganalisis 

peran masing-

masing tokoh 

dalam peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda  

Uraian 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

uraian 

C1 

 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

C2 

 

 

C3 

 

C3 

 

 

 

C4 

 

C4 

3,5,6,9 

 

1 

 

 

 

 

1,2,7,10 

 

4,5 

 

 

8 

 

3 

 

 

 

4 

 

2 
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SOAL EVALUASI 

A. Berilahtandasilang (x) padahuruf a, b, c atau d di depanjawaban yang 

paling tepat! 

1. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur No 56, 

yaitu di rumah … 

c. Laksamana Meda    c. Ir. Soekarno 

d. Moh. Hatta     d. Ahmad Subarjo 

2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal ... 

a. 14 Agustus 1945    c. 16 Agustus 1945 

b. 15 Agustus 1945    d. 17 Agustus 1945 

3. Tokoh yang mendampingi Ir. Soekarno dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia adalah  … 

c. Sukarni     c. Sayuti Melik 

d. Moh. Hatta     d. Ahmad Subarjo 

4. Perhatikan gambar berikut! 

Tokoh pada gambar di samping berperan dalam… 

a. memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

b. menjahit bendera merah putih 

c. mengibarkan bendera merah putih 

d. mengetik teks proklamasi 

 

 

5. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera 

Merah Putih dilakukan oleh  … 

c. S. Suhud dan Latif    c. Wikana dan Khaerul Saleh 

d. Sayuti Melik dan Latif   d. Sukarni dan Sayuti Melik 

6. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah ... 

c. Ir. Soekarno     c. S. Suhud 

d. SudancoLatif     d. Wr. Supratman 

7. Karena jasanya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta mendapat julukan sebagai … 

c. pahlawan tanpa tanda jasa   c. proklamator Indonesia 

d. pahlawan kemerdekaan   d. pahlawan revolusi 

8. Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Ir. Sukarno didampingi Moh. Hatta 

peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah ... 

e. Menandatangani naskah proklamasi c. Menjahit bendera 

f. mengibarkan bendera merah putih  d. menyebr berita proklamasi 

9. Berikut ini adalah tokoh yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi, 

kecuali … 

c. Diponegoro     c. Dr. Moerwadi 

d. Ki Hajar Dewantara    d. A.A. Maramis 

Nama  : ………………….. 
NomorAbsen : ………………….. 
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10. Teks proklamasi diperbanyak dan disiarkan melalui berbagai media, 

kecuali… 

c. radio      c. surat kabar 

d. kantor pos     d. selebaran/pamflet 

\ 

b. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas! 

1. Sebutkan 2 tokoh yang dijuluki sebagai Bapak proklamator Indonesia! 

Jawab : ........................................................................................................... 

............................................................................................................. 

2. Perhatikan gambar berikut! 

Siapakah nama tokoh pada gambar di samping? 

Jelaskan peranan tokoh tersebut dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia! 

    Jawab : ................................................................. 

    .............................................................................. 

    ............................................................................. 

 

3. 1) pengibaran bendera merah putih oleh S.Suhud dan Latif 

2) Pembacaan teks proklamasi oleh Ir. Sukarno 

3) Penyebarluasan berita proklamasi melalui berbagai media 

4) Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih 

Sususnlah peristiwa tersebut menjadi rangkaian detik-detik proklamasi 

yang runtut! 

Jawab : ........................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

4. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dilakukan melalui berbagai 

macam media. Sebutkan 2 macam media yang digunakan untuk 

penyebarluasan proklamasi kemerdekaan Indonesia! 

Jawab : ................................................................................................ 

............................................................................................................. 

5. Jelaskan secara singkat peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

Indonesia! 

Jawab : ........................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. C  6. D 

2. D  7. C 

3. B  8. B 

4. B  9. A 

5. A  10. B 

 

B. Uraian 

1. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

2. S. Suhud, adalah tokoh yang berperan mengibarkan bendera merah putih. 

3. 4,2,1,3 

4. Stasiun radio, surat kabar, pamphlet 

5. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Moh. 

Hatta. Dilaksanakan di jalan Pegangsaan Timur No. 56 pada tanggal 17 

Agustus 1945. Setelah pembacaan teks proklamasi kemudian dilanjutkan 

dengan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya 

 

 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN EVALUASI 

A. Pilihan Ganda, nomor 1-10 

Jawaban benar, skor = 1  Jawaban salah, skor = 0 

Soal Nomor Skor Maksimal 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

Total skor maksimal 10 
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B. Uraian 

No. Kriteria Jawaban 
Rentang 

Skor 

1. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 0-2 

2. S. Suhud, adalah tokoh yang berperan mengibarkan 

bendera merah putih. 
0-2 

3. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu 

Indonesia Raya 
0-2 

4. Stasiun radio, surat kabar, pamflet 0-2 

5. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta. Dilaksanakan di jalan 

Pegangsaan Timur No. 56 pada tanggal 17 Agustus 

1945. Setelah pembacaan teks proklamasi kemudian 

dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih 

diiringi lagu Indonesia Raya 

0-2 

 Skor Maksimal 10 

 

Total Skor Maksimal 

Soal Nomor Skor Maksimal 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

Total skor maksimal 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai  =
                              

                   
   x  100 
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SINTAKSPEMBELAJARAN 

The Power of Two berbantuan Powerpoint 

 

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(2) Guru menyiapkan laptop, speaker dan LCD 

(3) Guru menjelaskan materi berupa tayangan powerpoint yang ditayangkan 

dalam proses pembelajaran 

(4) Guru mengajukan pertanyaan melalui tayangan powerpoint kemudian siswa 

memikirkan dan menjawab secara individu 

(5) Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya kemudian guru memberikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

(6) Setiap pasangan mendiskusikan hasil jawaban individunya untuk menyusun 

jawaban baru dan menulisnya 

(7) Setiap pasangan membandingkan jawabannya dengan pasangan lain dalam 

kelas 

(8) Guru membuat rumusan-rumusan rangkuman jawaban 

(9) Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 
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INSTRUMEN PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER 

Siklus III 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : VA/ 2 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor karakter siswa. 

2. Penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai banyaknya deskriptor 

yang tampak! 

4. Skala penilaian: 

a. Skor 1.   Jika tidak ada satupun atau satu deskriptor nampak. 

b. Skor 2.   Jika dua deskriptor nampak. 

c. Skor 3.   Jika tiga  deskriptor nampak. 

d. Skor 4.   Jika empat deskriptor nampak 

(Sukmadinata, 2009:233) 

No

. 

Aspek yang 

dinilai 
Deskriptor 

Tanda 

Cek (√) 
Skor 

1. Kerjasama  
1. Melaksanakan tugas sesuai peran dalam 

kelompok 

2. Berinterasksi dengan teman sebangku 

3. Mau berbagi ilmu dengan teman sebangku 

4. Menjaga kekompakan kelompok 

  

2. Tanggung 

jawab 

1. Melaksanakan tugas sesuai prosedur 

2. Kesediaan menerima tugas sesuai peran 

dalam kelompok 

3. Menjawab tugas dengan jujur 

4. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

  

3. Disiplin  1. Membawa perlengkapan  belajar yang 

lengkap 

2. Memperhatikan materi yang ditampilkan 

melalui Powerpoint 

3. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 

4. Menjaga kekondusifan kelas selama 

pembelajaran 
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369 
 

 
 

4. Jujur 1. Berpendapat sesuai dengan pengetahuan 

yang dimiliki 

2. Bersikap sportif selama diskusi 

3. Tidak mencontek pekerjaan teman 

4. Menghargai prestasi kelompok lain 

  

 

Keterangan Penilaian: 

K = skor minimal = 4 

M = skor maksimal = 16        

n = banyaknya skor = 13 

 

n = ( M– K ) + 1 

n = (16 – 4) + 1 = 13 

 

K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
1

4 
 (n +1) 

= 
1

4 
 (13+1) 

= 
1

4 
 x 14 

= 3,5 

Jadi nilai K1 adalah data 

ke = 3,5 + (K-1) 

= 3,5 + 3 

= 6,5 

K2 = median  

Letak K2 = 
2

4
 (n+1) 

= 
2

4
 (13+1) 

= 
2

4
 x 14 

= 7 

Jadi nilai K2 adalah 

data ke = 7+ (K-1) 

= 7 + 3 

= 10 

K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
3

4
 (n +1) 

= 
3

4
 (13+1) 

= 
3

4 
 x 14 

= 9 

Jadi nilai K3 adalah 

data ke = 10,5 + (K-1) 

= 10,5+ 3 

= 13,5 

Q4= kuartil keempat (T) 

M  = 16 

Skor Kategori Nilai 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik A 

10 ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang D 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 
  

No Indikator 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1.  Membuka pembelajaran √ √ - √ 3 

2.  Menyampaikan materi dengan 

tayangan slide powerpoint 
√ √ - √ 3 

3.  Menyampaikan pertanyaan individu 

melalui tayangn powerpoint (the 

power of two)   

- √ - √ 2 

4.  Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyaan individu (the 

power of two) 

√ √ - - 
2 

 

5.  Membentuk kelompok dalam 

diskusi pasangan teman sebangku 

kemudian membagikan LKS (the 

power of two) 

√ √ - - 
 

2 

6.  Membimbing pasangan diskusi 

membuat jawaban baru (the power 

of two) 

- √ √ - 2 

7.  Membimbing siswa dalam 

membandingkan hasil diskusi 

pasangan  dengan presentasi di 

depan kelas (the power of two) 

- √ √ - 2 

8.  Memberikan penguatan berupa 

reward dan motivasi pada siswa 
√ √ √ - 3 

9.  Ketepatan pengelolaan waktu 

dalam penerapan the power of two 

berbantuan powerpoint 

- √ - √ 2 

10.  Memberikan kesimpulan dan 

menutup pembelajaran 
- √ √ √ 3 

Jumlah  25 

Kategori  B 

 

Semarang, 24 Maret 2014 

Obsever,  

 

 

 

Tri Wasana, S.Pd. 

NIP. 19590604 198103 2 006 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 
  

No Indikator 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1.  Membuka pembelajaran √ √ - √ 3 

2.  Menyampaikan materi dengan 

tayangan slide powerpoint 
√ √ √ √ 4 

3.  Menyampaikan pertanyaan individu 

melalui tayangan powerpoint (the 

power of two)   

- √ √ √ 3 

4.  Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyaan individu (the 

power of two) 

√ √ √ - 
3 

 

5.  Membentuk kelompok dalam 

diskusi pasangan teman sebangku 

kemudian membagikan LKS (the 

power of two) 

√ √ - √ 
 

3 

6.  Membimbing pasangan diskusi 

membuat jawaban baru (the power 

of two) 

- √ √ - 2 

7.  Membimbing siswa dalam 

membandingkan hasil diskusi 

pasangan  dengan presentasi di 

depan kelas (the power of two) 

- √ √ √ 3 

8.  Memberikan penguatan berupa 

reward dan motivasi pada siswa 
√ √ √ - 3 

9.  Ketepatan pengelolaan waktu 

dalam penerapan the power of two 

berbantuan powerpoint 

- √ - √ 2 

10.  Memberikan kesimpulan dan 

menutup pembelajaran 
- √ √ √ 3 

Jumlah  29 

Kategori  B 

 

Semarang, 26 Maret 2014 

Obsever,  

 

 

 

Tri Wasana, S.Pd. 

NIP. 19590604 198103 2 006 
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DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III 
  

No Indikator 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1.  Membuka pembelajaran √ √ √ √ 4 

2.  Menyampaikan materi dengan 

tayanganan slide powerpoint 
√ √ √ √ 4 

3.  Menyampaikan pertanyaan individu 

melalui tayangan powerpoint (the 

power of two)   

√ √ √ √ 4 

4.  Membimbing siswa dalam 

menjawab pertanyaan individu (the 

power of two) 

√ √ √ - 
3 

 

5.  Membentuk kelompok dalam 

diskusi pasangan teman sebangku 

kemudian membagikan LKS (the 

power of two) 

√ √ √ √ 
 

4 

6.  Membimbing pasangan diskusi 

membuat jawaban baru (the power 

of two) 

√ √ √ √ 4 

7.  Membimbing siswa dalam 

membandingkan hasil diskusi 

pasangan  dengan presentasi di 

depan kelas (the power of two) 

- √ √ √ 3 

8.  Memberikan penguatan berupa 

reward dan motivasi pada siswa 
√ √ √ √ 4 

9.  Ketepatan pengelolaan waktu 

dalam penerapan the power of two 

berbantuan powerpoint 

√ √ - √ 3 

10.  Memberikan kesimpulan dan 

menutup pembelajaran 
√ √ √ √ 4 

Jumlah  25 

Kategori  B 

 

Semarang, 29 Maret 2014 

Obsever,  

 

 

 

Tri Wasana, S.Pd. 

NIP. 19590604 198103 2 006 
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REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I, II DAN III 

No Indikator 
Jumlah skor yang diperoleh 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1. 
Membuka pembelajaran dan menyiapkan 

pembelajaran 
3 3 4 

2. 
Menyampaikan materi dengan tayangan slide 

powerpoint 
3 4 4 

3. 

 

Menyampaikan pertanyaan individu melalui 

tayangan powerpoint (the power of two) 
2 3 4 

4. 
Membimbing siswa dalam menjawab 

pertanyaan individu (the power of two) 
2 3 3 

5. 

Membentuk kelompok siswa dalam diskusi 

pasangan kemudian membagikan LKS (the 

power of two) 

3 3 
4 

 

6 
Membimbing pasangan diskusi membuat 

jawaban baru (the power of two) 
2 2 4 

7. 

Membimbing siswa dalam membandingkan 

hasil diskusi pasangan  dengan presentasi di 

depan kelas (the power of two) 

2 3 3 

8.  
Memberikan penguatan berupa reward dan 

motivasi pada siswa 
3 3 4 

9. 

Ketepatan pengelolaan waktu dalam 

penerapan the power of two berbantuan 

powerpoint 

2 2 3 

10. 
Memberikan kesimpulan dan menutup 

pembelajaran 
3 3 4 

Jumlah 25 29 37 

Kategori  Baik Baik 
Sangat 

Baik 

 

Semarang, 3 April 2014 

Obsever,  

 

 

 

 

Tri Wasana, S.Pd. 

NIP. 19590604 198103 2 006 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

SIKLUS I 

 

Semarang, 24 Maret 2014 

Obsever,  

 

 

 

 

Faiqot Ruyya 

 

No Nama 
Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BAG 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 12 

2. ITS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3. AFS 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 32 

4. AH 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 

5. AA 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 32 

6. ABS 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38 

7. ABC 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17 

8. AS 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 26 

9. AK 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 14 

10. CS 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 18 

11. DPA 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 34 

12. LIK 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 14 

13. NAB 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 

14 PPS 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 29 

15. RF 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 

16. RAZ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

17. SAZ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

18. FDC 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 30 

19. APW 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 36 

20. DCK 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 

21. DP 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 33 

22. DTAT 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 24 

23. FCI 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 28 

24. IS 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 18 

25. AAH 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 17 

26. DJN 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 35 

27. EA 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 20 

28. N 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 25 

 Jumlah 73 69 69 63 67 67 64 61 63 68 664 

 Rata-rata 2,0 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,4  

 Kategori C B B C C C C C C B  
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

Semarang, 26 Maret 2014 

Obsever,  

 

 

 

 

Ira Ainur Rahmah 

 

No Nama 
Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BAG 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 19 

2. ITS 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 16 

3. AFS 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 34 

4. AH 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 

5. AA 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 38 

6. ABS 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

7. ABC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

8. AS 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31 

9. AK 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 24 

10. CS 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 26 

11. DPA 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 34 

12. LIK 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 24 

13. NAB 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 

14 PPS 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 

15. RF 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 37 

16. RAZ 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 18 

17. SAZ 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 15 

18. FDC 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 

19. APW 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 34 

20. DCK 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 

21. DP 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 36 

22. DTAT 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 

23. FCI 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32 

24. IS 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 24 

25. AAH 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 22 

26. DJN 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 38 

27. EA 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 

28. N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

 Jumlah 93 74 77 80 83 81 72 72 81 93 806 

 Rata-rata 3,3 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 2,5 2,5 2,8 3,3  

 Kategori A B B B B B B B B A  



378 
 

 
 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

Semarang, 29 Maret 2014 

Obsever,  

 

 

 

 

Neneng Purwanti 

 

No Nama 
Skor setiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BAG - - - - - - - - - - - 

2. ITS 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 

3. AFS - - - - - - - - - - - 

4. AH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

5. AA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

6. ABS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

7. ABC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

8. AS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

9. AK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

10. CS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

11. DPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

12. LIK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

13. NAB 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 

14 PPS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

15. RF 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

16. RAZ 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24 

17. SAZ 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 15 

18. FDC 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 35 

19. APW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

20. DCK 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 

21. DP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

22. DTAT 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 34 

23. FCI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

24. IS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

25. AAH 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 

26. DJN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

27. EA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

28. N 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 

 Jumlah 85 88 85 87 85 87 81 80 87 90 859 

 Rata-rata 3,2 3,3 3,2 3,3 3,2 3,3 3,1 3,0 3,3 3,4  

 Kategori B A B A B A B B A A  
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REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I, II DAN III 

No Nama 
Skor yang diperoleh 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. BAG 12 19 - 

2. ITS 10 16 18 

3. AFS 32 34 - 

4. AH 19 29 30 

5. AA 32 38 40 

6. ABS 38 39 40 

7. ABC 17 30 30 

8. AS 26 31 30 

9. AK 14 24 30 

10. CS 18 26 30 

11. DPA 34 34 40 

12. LIK 14 24 30 

13. NAB 16 23 28 

14. PPS 29 32 40 

15. RF 36 37 40 

16. RAZ 11 18 24 

17. SAZ 11 15 15 

18. FDC 30 32 35 

19. APW 36 34 40 

20. DCK 29 32 38 

21. DP 33 36 40 

22. DTAT 24 29 33 

23. FCI 28 32 40 

24. IS 18 24 30 

25. AAH 17 23 28 

26. DJN 35 38 40 

27. EA 20 28 30 

28. N 25 30 38 

 Jumlah 664 806 859 

 Rata-rata 23,71 28,78 33,03 

 Kategori Cukup Baik Sangat Baik 

 

Semarang, 3 April 2014 

           Wali kelas VA 

  

 

 

 

Tri Wasana, S.Pd. 

NIP. 19590604 198103 2 006 
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DATA NILAI AWAL SEBELUM PENELITIAN 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

KELAS IV SDN TAMBAKAJI 04 

KKM 62 

No Nama 
Ulangan Harian ke Rata-

rata 
Ket 

1 2 3 

1. BAG 74 60 73 69 Tuntas 

2. ITS 60 60 78 66 Tuntas 

3. AFS 58 60 64 60 Tidak Tuntas 

4. AH 51 50 72 57 Tidak Tuntas 

5. AA 60 52 73 61 Tidak Tuntas 

6. ABS 60 50 69 59 Tidak Tuntas 

7. ABC 41 40 45 45 Tidak Tuntas 

8. AS 55 80 77 70 Tuntas 

9. AK 51 50 69 56 Tidak Tuntas 

10. CS 61 60 79 66 Tuntas 

11. DPA 60 66 72 66 Tuntas 

12. LIK 52 45 80 55 Tidak Tuntas 

13. NAB 51 60 56 55 Tidak Tuntas 

14. PPS 52 61 68 60 Tidak Tuntas 

15. RF 72 71 74 72 Tuntas 

16. RAZ 57 61 64 61 Tidak Tuntas 

17. SAZ 50 65 45 53 Tidak Tuntas 

18. FDC 55 60 64 59 Tidak Tuntas 

19. APW 51 40 66 52 Tidak Tuntas 

20. DCK 58 60 64 68 Tuntas 

21. DP 51 71 73 65 Tuntas 

22. DTAT 45 50 71 55 Tidak Tuntas 

23. FCI 58 66 70 64 Tuntas 

24. IS 57 60 65 60 Tidak Tuntas 

25. AAH 47 60 68 58 Tidak Tuntas 

26. DJN 73 64 84 73 Tuntas 

27. EA 55 50 65 56 Tidak Tuntas 

28. N 55 52 78 61 Tidak Tuntas 

 

Mengetahui,     

Wali kelas VA 

 

 

 

 

Tri Wasana, S.Pd. 

NIP. 19590604 198103 2 006 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I, II, DAN III 

MATA PELAJARAN IPS KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 

No. 

Urut 
Nama Siswa 

Jenis 

Kelamin 

Nilai Mapel IPS 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1 BAG L 70 70 - 

2 ITS L 45 50 60 

3 AFS P 100 90 - 

4 AH P 60 75 80 

5 AA P 90 90 95 

6 ABS L 100 100 100 

7 ABC P 55 60 65 

8 AS P 90 100 100 

9 AK L 70 80 100 

10 CS L 80 80 90 

11 DPA P 90 80 100 

12 LIK L 55 70 95 

13 NAB L 55 50 70 

14 PPS P 75 85 90 

15 RF L 80 90 100 

16 RAZ L 55 60 85 

17 SAZ L 50 55 75 

18 FDC P 70 75 95 

19 APW P 95 90 95 

20 DCK P 90 95 100 

21 DP P 85 100 100 

22 DTAT P 75 85 100 

23 FCI P 95 90 95 

24 IS L 80 80 85 

25 AAH L 60 55 85 

26 DJN P 80 95 100 

27 EA P 60 70 85 

28 N P 90 85 100 

Rata-rata Kelas 75 78,75 90,12 

Presentase Ketuntasan Klasikal 67,85% 78,57% 96,15% 

Nilai Terendah 45 50 60 

Nilai Tertinggi 100 100 100 

Jumlah Siswa Tuntas 19 22 25 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 9 6 1 

           Wali kelas VA 

 

 

 

Tri Wasana, S.Pd. 

NIP. 19590604 198103 2 006 
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DAFTAR KETUNTASAN HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I. II, DAN III 

MATA PELAJARAN IPS KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 

SEMARANG 

 

No. Nama Siswa 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 

1 BAG 70 Tuntas 70 Tuntas - - 

2 ITS 
45 

Tidak 

Tuntas 
50 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 

3 AFS 100 Tuntas 90 Tuntas - - 

4 AH 
60 

Tidak 

Tuntas 
75 Tuntas 80 Tuntas 

5 AA 90 Tuntas 90 Tuntas 95 Tuntas 

6 ABS 100 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

7 ABC 
55 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
65 Tuntas 

8 AS 90 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

9 AK 70 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

10 CS 80 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas 

11 DPA 90 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

12 LIK 
55 

Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 95 Tuntas 

13 NAB 
55 

Tidak 

Tuntas 
50 

Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

14 PPS 75 Tuntas 85 Tuntas 90 Tuntas 

15 RF 80 Tuntas 90 Tuntas 100 Tuntas 

16 RAZ 
55 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
85 Tuntas 

17 SAZ 
50 

Tidak 

Tuntas 
55 

Tidak 

Tuntas 
75 Tuntas 

18 FDC 70 Tuntas 75 Tuntas 95 Tuntas 

19 APW 95 Tuntas 90 Tuntas 95 Tuntas 

20 DCK 90 Tuntas 95 Tuntas 100 Tuntas 

21 DP 85 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

22 DTAT 75 Tuntas 85 Tuntas 100 Tuntas 

23 FCI 95 Tuntas 90 Tuntas 95 Tuntas 

24 IS 80 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 

25 AAH 60 Tidak 55 Tidak 85 Tuntas 
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Tuntas Tuntas 

26 DJN 80 Tuntas 95 Tuntas 100 Tuntas 

27 EA 
60 

Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 85 Tuntas 

28 N 90 Tuntas 85 Tuntas 100 Tuntas 

 

Mengetahui,       

Wali kelas VA     Peneliti 

 

 

 

Tri Wasana, S.Pd.     Viarika Nur Airi 

NIP. 19590604 198103 2 006    NIM.1401409225 
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LAMPIRAN 7 
 

Data Penelitian 
Pencapaian Karakter 

Siswa 



386 
 

 
 

DATA NILAI ASPEK AFEKTIF KARAKTER SISWA 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN O2 SEMARANG 

SUKLUS I 

No Nama 
Skor setiap Indikator Karakter Siswa 

Jumlah 
1 2 3 4 

1. BAG 1 1 1 1 4 

2. ITS 1 1 1 1 4 

3. AFS 2 4 2 3 12 

4. AH 2 2 2 2 8 

5. AA 3 3 4 3 13 

6. ABS 4 4 3 4 15 

7. ABC 2 2 2 3 9 

8. AS 3 2 2 3 10 

9. AK 2 2 2 2 8 

10. CS 2 2 2 2 8 

11. DPA 3 4 3 4 14 

12. LIK 2 2 2 1 7 

13. NAB 2 2 2 2 8 

14. PPS 3 3 3 3 12 

15. RF 4 3 3 4 14 

16. RAZ 1 1 1 1 5 

17. SAZ 1 1 1 1 4 

18. FDC 2 3 3 3 12 

19. APW 3 3 3 3 12 

20. DCK 3 3 4 3 13 

21. DP 4 3 4 3 14 

22. DTAT 2 3 3 3 11 

23. FCI 3 3 3 2 11 

24. IS 2 2 2 2 8 

25. AAH 1 1 2 2 6 

26. DJN 4 3 3 3 13 

27. EA 2 2 2 2 8 

28. N 2 3 3 2 11 

 Jumlah 62 66 68 68 264 

 Rata-rata 2,21 2,35 2,42 2,42  

 

Semarang, 24 Maret 2014 

Obsever,  

 

 

 

 

Ira Ainur Rahmah 
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DATA NILAI ASPEK AFEKTIF KARAKTER SISWA 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN O2 SEMARANG 

SUKLUS II 

No Nama 
Skor setiap Indikator Karakter Siswa 

Jumlah 
1 2 3 4 

1. BAG 2 2 2 2 8 

2. ITS 2 2 2 2 8 

3. AFS 3 4 4 4 15 

4. AH 3 3 3 3 12 

5. AA 4 4 4 4 16 

6. ABS 4 4 4 4 16 

7. ABC 3 3 3 3 12 

8. AS 3 3 3 4 13 

9. AK 2 2 2 3 9 

10. CS 3 3 2 2 10 

11. DPA 4 3 4 4 15 

12. LIK 3 2 2 2 9 

13. NAB 2 2 2 2 8 

14. PPS 3 3 3 3 12 

15. RF 4 4 3 4 15 

16. RAZ 2 2 2 2 8 

17. SAZ 2 2 2 2 8 

18. FDC 3 3 3 4 13 

19. APW 3 3 3 3 12 

20. DCK 4 4 3 4 15 

21. DP 4 4 4 4 16 

22. DTAT 4 3 4 3 14 

23. FCI 3 3 3 3 12 

24. IS 3 2 2 2 9 

25. AAH 2 2 2 2 8 

26. DJN 4 4 4 4 16 

27. EA 3 3 2 2 10 

28. N 3 3 3 4 13 

 Jumlah 85 82 80 85 332 

 Rata-rata 3,03 2,92 2,85 3,03  

 

Semarang, 26 Maret 2014 

Obsever,  

 

 

 

 

Mega Sylviana 
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DATA NILAI ASPEK AFEKTIF KARAKTER SISWA 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN O2 SEMARANG 

SUKLUS III 

No Nama 
Skor setiap Indikator Karakter Siswa 

Jumlah 
1 2 3 4 

1. BAG - - - - - 

2. ITS 2 2 2 3 9 

3. AFS - - - - - 

4. AH 3 3 3 4 13 

5. AA 4 4 4 4 16 

6. ABS 4 4 4 4 16 

7. ABC 3 3 3 3 12 

8. AS 3 4 4 3 14 

9. AK 3 3 3 3 12 

10. CS 3 3 3 3 12 

11. DPA 4 4 4 4 16 

12. LIK 3 3 3 3 12 

13. NAB 3 3 3 3 12 

14. PPS 4 4 4 4 16 

15. RF 4 4 4 4 16 

16. RAZ 3 2 2 3 10 

17. SAZ 2 2 2 2 8 

18. FDC 4 4 4 4 16 

19. APW 4 3 4 3 14 

20. DCK 4 4 4 4 16 

21. DP 4 4 4 4 16 

22. DTAT 4 3 4 4 15 

23. FCI 4 4 4 3 15 

24. IS 3 3 3 3 12 

25. AAH 3 3 2 3 11 

26. DJN 4 4 4 4 16 

27. EA 3 3 3 3 12 

28. N 4 3 4 4 15 

 Jumlah 89 86 88 89 378 

 Rata-rata 3,42 3,30 3,34 3,42  

 

Semarang, 29 Maret 2014 

Obsever,  

 

 

 

 

Ana Setyaningsih 
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REKAPITULASI DATA NILAI ASPEK AFEKTIF KARAKTER SISWA 

SIKLUS I, II DAN III 

No Nama 
Skor yang diperoleh 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. BAG 4 8 - 

2. ITS 4 8 9 

3. AFS 12 15 - 

4. AH 8 12 13 

5. AA 13 16 16 

6. ABS 15 16 16 

7. ABC 9 12 12 

8. AS 10 13 14 

9. AK 8 9 12 

10. CS 8 10 12 

11. DPA 14 15 16 

12. LIK 7 9 12 

13. NAB 8 8 12 

14. PPS 12 12 16 

15. RF 14 15 16 

16. RAZ 5 8 10 

17. SAZ 4 8 8 

18. FDC 12 13 16 

19. APW 12 12 14 

20. DCK 13 15 16 

21. DP 14 16 16 

22. DTAT 11 14 15 

23. FCI 11 12 15 

24. IS 8 9 12 

25. AAH 6 8 11 

26. DJN 13 16 16 

27. EA 8 10 12 

28. N 11 13 15 

 Jumlah 264 332 378 

 Rata-rata 9,42 11,85 13,5 

 Kategori Cukup Baik Sangat Baik 

Mengetahui,     

Wali kelas VA 

 

 

 

 

Tri Wasana, S.Pd. 

NIP. 19590604 198103 2 006 
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LAMPIRAN 8 
 

Data Penelitian Aspek 
Psikomotorik Siswa 
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DATA NILAI ASPEK PSIKOMOTORIK 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

 SIKLUS I 

  

No Nama 
Skor setiap Indikator 

Jumlah Kategori 

1 2 

1. BAG 3 2 5 B 

2. ITS 3 2 5 B 

3. AFS 3 4 7 A 

4. AH 3 2 5 B 

5. AA 3 4 7 A 

6, ABS 3 4 7 A 

7. ABC 3 2 5 B 

8. AS 3 2 5 B 

9. AK 3 2 5 B 

10. CS 3 2 5 B 

11. DPA 3 4 7 A 

12. LIK 3 2 5 B 

13. NAB 3 2 5 B 

14. PPS 3 4 7 A 

15. RF 3 2 5 B 

16. RAZ 3 2 5 B 

17. SAZ 3 2 5 B 

18. FDC 3 2 5 B 

19. APW 3 2 5 B 

20. DCK 3 4 7 A 

21. DP 3 4 7 A 

22. DTAT 3 4 7 A 

23. FCI 3 2 5 B 

24. IS 3 2 5 B 

25. AAH 3 2 5 B 

26 DJN 3 2 5 B 

27. EA 3 2 5 B 

28. N 3 2 5 B 

Jumlah 84 72 156 

 
Rata-rata 3 2,5 5,57 

Kategori Baik 
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DATA NILAI ASPEK PSIKOMOTORIK 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

 SIKLUS II 

  

No Nama 
Skor setiap Indikator 

Jumlah Kategori 

1 2 

1. BAG 3 2 5 B 

2. ITS 3 2 5 B 

3. AFS 4 4 8 A 

4. AH 3 3 6 B 

5. AA 4 4 8 A 

6, ABS 4 4 8 A 

7. ABC 3 3 6 B 

8. AS 3 3 6 B 

9. AK 3 3 6 B 

10. CS 3 3 6 B 

11. DPA 4 4 8 A 

12. LIK 3 3 6 B 

13. NAB 4 3 7 A 

14. PPS 4 4 8 A 

15. RF 3 4 7 A 

16. RAZ 3 2 5 B 

17. SAZ 3 3 6 B 

18. FDC 4 4 8 A 

19. APW 4 4 8 A 

20. DCK 4 4 8 A 

21. DP 4 4 8 A 

22. DTAT 3 4 7 A 

23. FCI 4 3 7 A 

24. IS 3 3 6 B 

25. AAH 3 3 6 B 

26 DJN 3 4 7 A 

27. EA 3 3 6 B 

28. N 4 3 7 A 

Jumlah 96 93 189 

 
Rata-rata 3,42 3,32 6,75 

Kategori Baik 
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DATA NILAI ASPEK PSIKOMOTORIK 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

 SIKLUS III 

  

No Nama 
Skor setiap Indikator 

Jumlah Kategori 

1 2 

1. BAG - - - B 

2. ITS 3 3 6 B 

3. AFS - - - A 

4. AH 4 3 7 A 

5. AA 4 4 8 A 

6, ABS 4 4 8 A 

7. ABC 4 3 7 A 

8. AS 4 3 7 A 

9. AK 3 3 6 B 

10. CS 4 3 7 A 

11. DPA 4 4 8 A 

12. LIK 3 3 6 B 

13. NAB 4 3 7 A 

14. PPS 4 4 8 A 

15. RF 4 4 8 A 

16. RAZ 3 3 6 B 

17. SAZ 3 3 6 B 

18. FDC 4 4 8 A 

19. APW 4 4 8 A 

20. DCK 4 4 8 A 

21. DP 4 4 8 A 

22. DTAT 4 4 8 A 

23. FCI 3 4 7 A 

24. IS 3 3 6 B 

25. AAH 3 3 6 B 

26 DJN 4 4 8 A 

27. EA 3 3 6 B 

28. N 4 4 8 A 

Jumlah 95 91 186 

 
Rata-rata 3,65 3,50 7,15 

Kategori 
Sangat 

Baik 
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REKAPITULASI DATA NILAI ASPEK PSIKOMOTORIK 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

SIKLUS I, II, DAN III 

No 
Nama Siswa 

Siklus I Siklus II Siklus III 

 

Jumlah  Kriteria Jumlah  Kriteria Jumlah  Kriteria 

1. GS 5 B 5 B - B 

2. AR 5 B 5 B 6 B 

3. CTMW 7 A 8 A - A 

4. IPR 5 B 6 B 7 A 

5. MKM 7 A 8 A 8 A 

6. AP 7 A 8 A 8 A 

7. AME 5 B 6 B 7 B 

8. AAC 5 B 6 B 7 A 

9. AALW 5 B 6 B 6 A 

10. AFF 5 B 6 B 7 A 

11. DSL 7 A 8 A 8 A 

12. DKS 5 B 6 B 6 B 

13. DMMS 5 B 7 A 7 B 

14. DMO 7 A 8 A 8 A 

15. ERM 5 B 7 A 8 A 

16. GL 5 B 5 B 6 A 

17. HAP 5 B 6 B 6 A 

18. JRW 5 B 8 A 8 A 

19. LQN 5 B 8 A 8 A 

20. LPR 7 A 8 A 8 A 

21. LYF 7 A 8 A 8 A 

22. MIAP 7 A 7 A 8 A 

23. MDKA 5 B 7 A 7 A 

24. MYF 5 A 6 B 6 A 

25. NKR 5 B 6 B 6 A 

26. NM 5 B 7 A 8 A 

27. NKS 5 B 6 B 6 A 

28. PRF 5 B 7 A 8 A 

Jumlah Skor 156 186 186 

Rata-rata 5,57 6,75 7,15 

Kriteria Rata-rata B B A 
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LAMPIRAN 9 
 

Data Penelitian Angket 
Respon Siswa 
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REKAPITULASI HASIL ANGKET SISWA  

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

SIKLUS I 

 

Keterangan: 

Y : Ya   

T : Tidak  

 

No Nama 

Pertanyaan  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 BAG √     √ √     √ √   

2 ITS   √ √     √ 

 

√  √ 

 3 AFS √   √   √ 

 

√   √   

4 AH √   √  

 

√   √  

 

√   

5 AA √ 

 

√   √   √   √ 

 6 ABS √   √   √   √   √   

7 ABC √   √   √   √   √   

8 AS  √ 

 

√    √ 

 

√   √   

9 AK √   √   √   √   √   

10 CS √   √   √   √   √   

11 DPA √    √ 

 

√   √  

 

√   

12 LIK √   √   

 

√  

 

 √ √   

13 NAB √   √   √   √   √   

14 PPS √   √   √   √   √   

15 RF √   √   √   √   √   

16 RAZ √   √   √   √   √   

17 SAZ 

 

 √ 

 

√  √   √   

 

 √ 

18 FDC √  

 

√   √   √   √ 

 19 APW √   √   √   √   √   

20 DCK √   √   √   √   √   

21 DP √   √   √   √   √   

22 DTAT √   √   √   √   √   

23 FCI √   √   √   √   √   

24 IS √   √   √   √   √   

25 AAH √   

 

√  √     √ √  

 26 DJN √   √   √   √   √   

27 EA √   √   √   √   √   

28 N √   √   √   √   √   

Jumlah 26 2 25 3 26 2 24 4 27 1 

Persentase 
92,28 

% 

7,14 

% 

89,28 

% 

10,71 

% 

92,28 

% 

7,14 

% 

85,71 

% 

14,28 

% 

96,42 

% 

3,57 

% 
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REKAPITULASI HASIL ANGKET SISWA  

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

Keterangan: 

Y : Ya   

T : Tidak  

 

No Nama 

Pertanyaan  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 BAG √   √  

 

√   √  

 

√   

2 ITS √  

  

√  √ 

  

√ √   

3 AFS √   √   √   √   √   

4 AH √   √  

 

√   √  

 

√   

5 AA √ 

 

√   √   √   √ 

 6 ABS √   √   √   √   √   

7 ABC √   √   √   √   √   

8 AS √ 

 

√   √  

 

√   √   

9 AK √   √   √   √   √   

10 CS √   √   √   √   √   

11 DPA √   √ 

 

√   √  

 

√   

12 LIK √   √   √   √   √   

13 NAB √   √   √   √   √   

14 PPS √   √   √   √   √   

15 RF √   √   √   √   √   

16 RAZ √   √   √   √   √   

17 SAZ √   √   √   

 

√  √   

18 FDC √  

 

√   √   √   √  

 19 APW √   √   √   √   √   

20 DCK √   √   √   √   √   

21 DP √   √   √   √   √   

22 DTAT √   √   √   √   √   

23 FCI √   √   √   √   √   

24 IS √   √   √   √   √   

25 AAH √   √   √   √  

 

√  

 26 DJN √   √   √   √   √   

27 EA √   √   √   √   √   

28 N √   √   √   √   √   

Jumlah 28 0 29 1 28 0 26 2 28 0 

Persentase 
100 

% 

0 

% 

96,42 

% 

3,57 

% 

100 

% 

0 

% 

92,85 

% 

7,14 

% 

100 

% 

0 

% 
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REKAPITULASI HASIL ANGKET SISWA 

KELAS VA SDN BOJONG SALAMAN 02 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

Keterangan: 

Y : Ya   

T : Tidak  

 

No Nama 

Pertanyaan  

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 BAG -  - -  - -  - -  - - -  

2 ITS √ 

 

√   √  

 

√   √   

3 AFS - -  -  - - - -  - - -  

4 AH √   √  

 

√   √  

 

√   

5 AA √  

 

√   √   √   √  

 6 ABS √   √   √   √   √   

7 ABC √   √   √   √   √   

8 AS √  

 

√   √  

 

√   √   

9 AK √   √   √   √   √   

10 CS √   √   √   √   √   

11 DPA √   √  

 

√   √  

 

√   

12 LIK √   √   √   √   √   

13 NAB √   √   √   √   √   

14 PPS √   √   √   √   √   

15 RF √   √   √   √   √   

16 RAZ √   √   √   √   √   

17 SAZ √   √   √   √   √   

18 FDC √  

 

√   √   √   √  

 19 APW √   √   √   √   √   

20 DCK √   √   √   √   √   

21 DP √   √   √   √   √   

22 DTAT √   √   √   √   √   

23 FCI √   √   √   √   √   

24 IS √   √   √   √   √   

25 AAH √   √   √   √  

 

√  

 26 DJN √   √   √   √   √   

27 EA √   √   √   √   √   

28 N √   √   √   √   √   

Jumlah 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 

Persentase 
100 

% 

0 

% 

100 

% 

0 

% 

100 

% 

0 

% 

100 

% 

0 

% 

100 

% 

0 

% 
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LAMPIRAN 10 
 

Wawancara Guru 
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WAWANCARA GURU 

Pembelajaran IPS melalui The Power of Two Berbantuan Powerpoint  

Siklus I 

Nama Guru : Tri Wasana, S.Pd. 

Nama SD : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Kelas/Semester : V/ 2 

Materi : Peristiwa Rengasdengklok 

Hari/Tanggal  : Senin, 24 Maret 2014 

Pertanyaan:  

1. Apakah menurut Ibu pembelajaran IPS yang baru saja dilaksanakan sudah 

sesuai dengan sintaks dari strategi the power of two berbantuan powerpoint?  

Jawaban : sudah sesuai dan sudah lumayan baik 

2. Apakah menurut Ibu dengan media powerpoint lebih mudah dalam 

menyampaikan materi ajar? 

Jawaban : sudah baik dan menarik, namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih 

maksimal 

3. Bagaimanakah menurut Ibu keterampilan saya dalam mengajarkan IPS 

dengan menggunakan strategi the power of two berbantuan powerpoint? 

Adakah kekurangan-kekurangannya? 

Jawab  : ketrampilan guru sudah baik, hanya pengkondisian kelas dan 

manajemen waktu perlu ditingkatkan, dalam menjelaskan jangan terlalu cepat 

4. Apakah pelaksanaan pembelajaran menggunakan the power of two yang telah 

dilaksanakan tadi sudah dapat memperlihatkan aktivitas siswa yang baik 

dalam pembelajaran? 

Jawab: Sudah, siswa sudah memperlihatkan keaktifan, namun masih ada 

beberapa siswa yang belum termotivasi. 

5. Apa sajakah saran-saran perbaikan dari Ibu agar pembelajaran IPS dengan 

menggunakan strategi the power of two berbantuan powerpoint ini menjadi 

lebih baik? 

Jawab : jangan tergesa-gesa dalam menjelaskan, berikan perhatian lebih pada 

siswa, dan pengkondisian kelas lebih diperbaiki lagi. 
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WAWANCARA GURU 

Pembelajaran IPS melalui The Power of Two Berbantuan Powerpoint  

Siklus II 

Nama Guru : Tri Wasana, S.Pd. 

Nama SD : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Kelas/Semester : V/ 2 

Materi : Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi 

Hari/Tanggal  : Rabu, 26 Maret 2014 

Pertanyaan:  

1. Apakah menurut Ibu pembelajaran IPS yang baru saja dilaksanakan sudah 

sesuai dengan sintaks dari strategi the power of two berbantuan powerpoint?  

Jawaban : sudah lebih baik dan terlihat adanya peningkatan 

2. Apakah menurut Ibu dengan media powerpoint lebih mudah dalam 

menyampaikan materi ajar? 

Jawaban : setelah diamati anak menjadi semakin tertarik dan memperhatikan 

tayangan powerpoint dengan seksama 

3. Bagaimanakah menurut Ibu keterampilan saya dalam mengajarkan IPS 

dengan menggunakan strategi the power of two berbantuan powerpoint? 

Adakah kekurangan-kekurangannya? 

Jawab  : keterampilan sudah meningkat, hanya saja perlu perbaikan pada 

waktu yang terlalu lama dan tidak efisien 

4. Apakah pelaksanaan pembelajaran menggunakan the power of two yang telah 

dilaksanakan tadi sudah dapat memperlihatkan aktivitas siswa yang baik 

dalam pembelajaran? 

Jawab: Sudah, siswa semakin aktif dalam menjawab pertanyaan yang 

disampaikan guru, sehingga berebut menjawab 

5. Apa sajakah saran-saran perbaikan dari Ibu agar pembelajaran IPS dengan 

menggunakan strategi the power of two berbantuan powerpoint ini menjadi 

lebih baik? 

Jawab : pengkondisian kelas masih harus diperhatikan dan beri perhatian 

kepada siswa secara merata 
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WAWANCARA GURU 

Pembelajaran IPS melalui The Power of Two Berbantuan Powerpoint  

Siklus III 

 

Nama Guru : Tri Wasana, S.Pd. 

Nama SD : SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

Kelas/Semester : V/ 2 

Materi : Peristiwa Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 29 Maret 2014 

 

Pertanyaan:  

1. Apakah menurut Ibu pembelajaran IPS yang baru saja dilaksanakan sudah 

sesuai dengan sintaks dari strategi the power of two berbantuan powerpoint?  

Jawaban : pembelajaran sudah baik, meningkat mulai dari keterampilan guru 

dan aktivitas siswa sudah baik 

2. Apakah menurut Ibu dengan media powerpoint lebih mudah dalam 

menyampaikan materi ajar? 

Jawaban : tampilan powerpoint semakin menarik apalagi ditambah apresepsi 

menggunakan nyanyian yang ditayangkan dalam slide powwerpoint sehingga 

siswa semkin bersemangat belajar 

3. Bagaimanakah menurut Ibu keterampilan saya dalam mengajarkan IPS 

dengan menggunakan strategi the power of two berbantuan powerpoint? 

Adakah kekurangan-kekurangannya? 

Jawab  : ketrampilan guru sudah baik, sudah memberikan perhatian kepada 

siswa-siswanya 

4. Apakah pelaksanaan pembelajaran menggunakan the power of two yang telah 

dilaksanakan tadi sudah dapat memperlihatkan aktivitas siswa yang baik 

dalam pembelajaran? 

Jawab: siswa sudah aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran 
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5. Apa sajakah saran-saran perbaikan dari Ibu agar pembelajaran IPS dengan 

menggunakan strategi the power of two berbantuan powerpoint ini menjadi 

lebih baik? 

Jawab : pembelajaran sudah berjalan dengan baik, pertahankan dan terus 

berlatih lagi agar tetap baik dalan mengajar, dan maksimalkan penggunaan 

media sehingga pada akhirnya kualitas pembelajaran dapat meningkat. 
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LAMPIRAN 11 
 

Catatan Lapangan 
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Surat Permohonan Ijin 
Penelitian 
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Surat Keterangan 
Pelaksanaan Penelitian di 

SD 
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Dokumen Penelitian 
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NILAI TERENDAH DAN NILAI TERTINGGI SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



414 
 

 
 

NILAI TERENDAH DAN NILAI TERTINGGI SIKLUS II 
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NILAI TERENDAH DAN NILAI TERTINGGI SIKLUS III 
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CONTOH ANGKET RESPON SISWA 
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Foto-foto Penelitian 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDN BOJONG SALAMAN O2 SEMARANG 

Tempat Pelaksanaan Penelitian 
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Prakegiatan Apersepsi 

Guru Menjelaskan melalui 

tayangan powepoint 

Siswa aktif maju  

ke depan kelas 
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Siswa menjawab pertanyaan 

individu 

Siswa berpasangan dan guru 

membimbing diskusi 

Siswa membacakan hasil diskusi 

(presentasi) 

Guru memberikan reward pada 

siswa yang aktif 

Siswa mengerjakan soal  

evaluasi 

Guru menutup pembelajaran dan 

memberikan tindak lanjut 
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Prakegiatan Apersepsi 

Guru Menjelaskan melalui 

tayangan powepoint 

Siswa aktif maju  

ke depan kelas 

Siswa menjawab pertanyaan 

individu 

Siswa berpasangan dan guru 

membimbing diskusi 
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Siswa membacakan hasil diskusi 

(presentasi) 

Guru memberikan reward pada 

siswa yang aktif 

Siswa mengerjakan soal  

evaluasi 

Guru menutup pembelajaran dan 

memberikan tindak lanjut 
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Guru Menjelaskan melalui 

tayangan powepoint 

Siswa aktif maju  

ke depan kelas 

Siswa menjawab pertanyaan 

individu 

Siswa berpasangan dan guru 

membimbing diskusi 

Siswa membacakan hasil diskusi 

(presentasi) 

Guru memberikan reward pada 

siswa yang aktif 



423 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru bersama kolaborator dan siswa kelas VA  

SDN Bojong Salaman 02 Semarang 

 

 

 

Siswa mengerjakan soal  

evaluasi 

Guru menutup pembelajaran dan 

memberikan tindak lanjut 


