
  
 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE   

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL  

PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG 

 
SKRIPSI 

disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

Oleh 

WAHYU PITALOKA DWI LESTARI 

1401410135 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 



 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 
 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dari karya tulis orang lain baik 

sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

       

Semarang, 23 April 2014 

        Peneliti, 

 

       Wahyu Pitaloka Dwi Lestari 

       NIM. 1401410135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi atas nama Wahyu Pitaloka Dwi Lestari NIM 1401410135, dengan 

judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share 

dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang” 

telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi 

pada: 

Hari   : Rabu 

Tanggal : 30 April 2014 

 

 

 

 

Mengetahui 

      Semarang, 23 April 2014 

Menyetujui 

  Dosen Pembimbing 

   

 

  Masitah, S.Pd., M.Pd 

NIP. 195206101980032001 

 

 

 



 
 

iv 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi atas nama Wahyu Pitaloka Dwi Lestari NIM 1401410135, dengan 

judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share 

dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang” 

telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

pada: 

Hari  : Rabu  

Tanggal : 30 April 2014 

Panitia Ujian Skripsi, 

  Sekretaris 

 
 

  

 
PengujiUtama,  

  

 

 

 

Penguji I,  Penguji II, 

   

 

Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd  Masitah, S.Pd., M.Pd 

NIP. 196203121988032001  NIP. 195206101980032001 



 
 

v 
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

 (Al-Baqarah: 153)  

“Hidup ini hanya sementara, kebahagiaan dan kesulitan datang silih berganti. 

Selalu bersyukur, berusaha, dan berdoa sebaik yang kamu bisa. Pasti Tuhan 

memberikan yang terbaik untukmu” (peneliti)  

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

 Kedua orang tuaku (Ibu Rini dan Bapak Sarno) yang memberikan do’a 

dan dukungan disetiap waktu tanpa henti 

Almamaterku. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

PRAKATA 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

rahmat, karunia, dan berkah-Nya sehingga peneliti mendapat bimbingan dan 

kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Think Pair Share Dengan Media Audio 

Visual Pada Siswa Kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang”. Skripsi ini 

merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Di dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 

dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada semua 

pihak,  khususnya kepada: 

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

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan 

studi;  

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

memberi ijin melaksanakan penelitian; 

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

telah memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini; 

4. Masitah, S.Pd., M.Pd. Pembimbing I yang dengan sabar memberikan 

bimbingan dan arahan yang berharga; 

5. Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. Dosen Pendamping yang dengan sabar 

memberikan bimbingan dan arahan yang berharga; 

6. Dra. Sumilah, M.Pd. Penguji Utama yang telah memberikan  bimbingan 

dan arahan dengan penuh kesabaran selama ujian sampai skripsi ini dapat 

terselesaikan; 

7. Stefanus Sutriyono, S.Pd. selaku Kepala SDN Wonosari 03 Semarang 

yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian; 



 
 

vii 
 

8. Ambar KFM, S.Pd. guru kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang yang 

telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian; 

9. Teman-teman PPL SDN Wonosari 03 (Sinta, Triken, Niken, Desi, Yeni, 

Bagus, Bayu) yang telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian; 

10. Teman-teman seperjuanganku (Widi, Reni, Tika, Isna, Irma, Ayu, Tri, dan  

Ika) yang selalu ada untuk membantu; 

11. Kakak dan adik-adik kosku (Mbak Rena, Mbak Meta, Rumi, Syarifa, 

Anggi, Ajeng, Selly, dan Imah) yang selalu memberikan semangat 

untukku; 

12. Semua pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak  dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan bimbingan 

yang diberikan menjadi amal kebaikan dan skripsi ini dapat memberi manfaat 

kepada peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

Semarang, 23 April  2014 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ABSTRAK 
 

Lestari, Wahyu Pitaloka Dwi. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS 
Melalui Model Think Pair Share dengan Media Audio Visual pada Siswa 
Kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Masitah, S.Pd., M.Pd. 

 
Mata pelajaran IPS bertujuan untuk membina anak didik menjadi warga 

negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian 
sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan Negara. Dari refleksi 
yang telah dilakukan, kondisi siswa kelas VA saat pembelajaran IPS belum 
optimal, guru belum menggunakan model dan media pembelajaran yang variatif, 
siswa belum aktif berpartisipasi selama proses pembelajaran sehingga 
menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Nilai terendah adalah 20 dan nilai 
tertinggi 80, dengan rata-rata kelas 55,2. Siswa yang tuntas KKM sebanyak 37,5% 
dan siswa tidak tuntas sebanyak 62,5%. Untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran IPS di kelas VA diterapkan pembelajaran model think pair share 
dengan media audio visual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 
model think pair share dengan media audio visual dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 
di kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang? Tujuan penelitian adalah untuk 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPS di kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing 
terdiri dari satu pertemuan. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan 
tes dan nontes. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh skor 24 dengan kategori baik, siklus II memperoleh skor 31 dengan 
kategori sangat baik dan pada siklus III memperoleh skor 33 dengan kategori 
sangat baik. (2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 17,5 kategori baik, 
pada siklus II memperoleh skor 21 kategori baik dan pada siklus III  memperoleh 
skor 23,8 kategori sangat baik. (3) Persentase ketuntasan hasil belajar secara 
klasikal pada siklus I sebesar 65% , meningkat pada siklus II menjadi 75%, dan 
semakin meningkat pada siklus III  menjadi 88,6%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model think pair share dengan 
media audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi 
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Saran bagi guru adalah 
hendaknya dalam mengajar menggunakan model pembelajaran dan media yang 
bervariasi dan sesuai materi antara lain dengan menerapkan model think pair 
share dengan media audio visual. 

 
Kata kunci : Kualitas Pembelajaran, Think Pair Share, Audio Visual, IPS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki 

oleh manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dianugrahi akal pikiran oleh 

Tuhan yang Maha Esa untuk dapat menjalankan kehidupan serta dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya selama di dunia ini.  

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab I (2013: 

40), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Secara garis besar pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.   
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Dalam suatu sistem pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai 

sesuai dengan rencana maka dibutuhkan suatu peraturan mengenai pendidikan itu 

sendiri yang disebut kurikulum. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 

(19) Undang-undang Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan , isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Namun, seiring perkembangan jaman 

yang terjadi di era globalisasi ini, pemerintah melakukan berbagai perubahan yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, salah 

satunya adalah dengan mengganti kurikulum yang lama yaitu KTSP dengan 

kurikulum yang baru, yaitu Kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 

merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Secara lebih rinci 

pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

saintifik yang mencakup lima kegiatan inti, yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi / menalar serta mengkomunikasikan.  

Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, tentunya ada banyak hal 

yang ikut serta mengalami perubahan termasuk diantaranya tentang standar 

nasional pendidikan maupun tujuan dari kurikulum itu sendiri. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan ditetapkan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup 

materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan 
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kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program 

pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria 

tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan 

penguasaan kompetensi yang berjenjang.   

Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud nomor 

67 tahun 2013)  

Sejalan dengan tujuan tersebut, IPS merupakan salah satu mata pelajaran 

yang memegang peranan penting bagi terbentuknya sikap sosial siswa dalam 

bermasyarakat nantinya. Materi dari pembelajaran IPS itu sendiri merupakan 

materi sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga 

pembelajaran IPS akan sangat membantu siswa dalam berkehidupan sosial di 

masyarakat. Menurut Nursid Sumaatmadja (dalam Hidayati 2008:1.4) 

menyatakan bahwa Ilmu Sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku 

kelompok. Oleh karena itu Ilmu Sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah 

laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat.  

Pusat Kurikulum (2007:9) menyatakan IPS adalah suatu bahan kajian yang 

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

diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, 
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Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi. Tidak jauh berbeda dengan Pusat 

Kurikulum, menurut Saidiharjo (dalam Taneo 2008:1.8) IPS merupakan hasil 

kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran 

seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan politik. Mata pelajaran 

tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, oleh karena itu dipadukan menjadi satu 

bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Dengan adanya pembelajaran IPS, tentunya akan ada banyak ilmu 

pengetahuan yang dapat diperoleh siswa. Tidak hanya tentang bagaimana cara 

hidup di lingkungan sosial tetapi jauh lebih dalam lagi siswa akan dapat 

memahami budaya-budaya yang beraneka ragam dalam suatu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tentunya akan sangat bermanfaat 

bagi siswa.  

Dari berbagai pendapat yang telah dikutip peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa untuk mempelajari mata pelajaran IPS itu sendiri sangat penting sehingga 

perlu diterapkan pembelajaran yang inovatif yang dapat menarik minat siswa serta 

mengundang partisipasi aktif dari siswa. Dimulai dari hal tersebut, akan tercipta 

kesukarelaan siswa untuk mau dan mampu belajar yang nantinya akan berguna 

dalam kehidupan bermasyarakat selanjutnya. Sejalan dengan hal itu, tujuan 

pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja (dalam Hidayati 2008:1.24) 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. 
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Selain itu, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk 

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

keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

ditingkat lokal, nasional dan global (Hidayati, 2008: 1.24) 

Pembelajaran IPS di Indonesia dewasa ini lebih diwarnai oleh pendekatan 

yang menekankan pada model belajar konvensional yang lebih banyak diwarnai 

dengan ceramah, sehingga kurang mampu merangsang siswa untuk terlibat secara 

aktif dalam proses belajar-mengajar. Suasana belajar seperti ini semakin 

menjauhkan peran IPS dalam upaya mempersiapkan warga negara yang baik dan 

mampu bermasyarakat. Kondisi pembelajaran IPS khususnya pada jenjang  

sekolah dasar, menunjukkan indikasi bahwa pola pembelajaran yang 

dikembangkan oleh guru cenderung bersifat guru sentris sehingga siswa hanya 

menjadi objek pembelajaran (Jurnal Pendidikan IPS diakses pada 20/2/2014 pukul 

20.29)  

Data hasil refleksi yang dilakukan peneliti bersama guru kolabolator 

selama melaksanakan Pengalaman Praktik Lapangan (PPL) di kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang, juga menunjukkan bahwa hasil pembelajaran IPS masih 

belum maksimal, dikarenakan selama proses pembelajaran masih terdapat 

berbagai macam kendala, diantaranya selama proses pembelajaran guru masih 



6 
 

 
 

belum menggunakan model dan media yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan yang mengakibatkan kurang jelasnya penyampaian materi oleh guru. 

Pembelajaran hanya berpusat pada guru seperti guru hanya mendikte dan 

memberikan catatan tanpa adanya penjelasan tentang materi sehingga siswa 

kurang dilibatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Tidak adanya 

pengelompokkan saat pembelajaran serta siswa tidak mendapat kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat pribadinya. Hal tersebut mengakibatkan siswa cepat 

merasa bosan dan kurang berkonsentrasi selama proses pembelajaran 

dilaksanakan. Di samping itu, kondisi ruang kelas yang tergolong sempit untuk 40 

orang siswa semakin mendukung tidak kondusifnya pembelajaran yang 

berlangsung. Kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran IPS yang disebabkan 

karena penyampaian materi yang masih abstrak, pembelajaran yang kurang 

menarik, serta tidak adanya keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung 

semakin menambah buruknya hasil belajar siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi rendah yang ditunjukkan dengan data evaluasi pada mata pelajaran IPS 

masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan sekolah 

yaitu 62. Berdasarkan data nilai rata-rata ulangan IPS siswa kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang semester I tahun pelajaran 2013/2014, nilai terendah yang 

didapat siswa adalah 20 dan nilai tertinggi 80, dengan rata-rata kelas 55,2. Siswa 

yang tuntas diatas KKM sebanyak 37,5 % dan siswa tidak tuntas sebanyak 62,5 

%.  
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Sesuai dengan data yang telah diperoleh  peneliti di atas, dapat dirumuskan 

permasalah yang berpusat pada aktifitas guru dan siswa serta peningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang. Adapun pemilihan alternatif 

pemecahan masalah digunakan adalah dengan menggunakan model think pair 

share dengan media audio visual.  

Menurut Arends (dalam Trianto, 2011:9) enam model pengajaran yang 

sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu : presensi, pengajaran 

langsung, pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan 

masalah, dan diskusi kelas. Think pair share (TPS) atau berpikir berpasangan 

berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Strategi think pair share ini berkembang dari 

penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh 

Frang Lyman dan kolegannya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip Arends 

(1997), menyatakan bahwa think pair share merupakan suatu cara yang efektif 

untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Pada tahap ini, peneliti 

memilih model think pair share sebagai model yang paling sesuai untuk 

diterapkan pada pembelajaran IPS kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang. 

Dengan menggunakan model ini, peneliti yakin akan dapat meningkatkan aktifitas 

guru maupun siswa dalam proses pembelajaran IPS, serta akan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa-siswanya, karena tidak hanya melatih siswa 

untuk dapat berpikir secara individu, melalui model think pair share ini siswa 

juga akan dilatih untuk berpikir secara berkelompok dan mempresentasikan 

hasilnya didepan siswa lainnya. Dalam proses pembelajarannya, tahap pertama 
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yang dilakukan oleh guru adalah dengan mengajukan ide atu pertanyaan yang 

berkaitan dengan pelajaran IPS dan siswa diberi waktu untuk berpikir sendiri 

mengenai jawaban atau isu tersebut. Tahap kedua, guru meminta siswa untuk 

berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Kemudian, 

tahap terakhir guru meminta pasangan diskusi tersebut berbagi mengenai apa yang 

telah mereka diskusikan didepan kelas.  

Tidak cukup hanya dengan memilih model pembelajaran think pair share 

saja, agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal peneliti juga memilih 

media pembelajaran yang cocok digunakan selama pembelajaran berlangsung 

yaitu media audio visual. Penggunaan media audio visual ini, sebagai sarana 

untuk menarik minat, menumbuhkan motivasi, dan konsentrasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran IPS. Media audio visual merupakan kombinasi audio dan 

visual atau bisa disebut media pandang-dengar. Audio visual  akan menjadikan 

penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal (Hamdani, 2011 

: 249). Pengajaran melalui audio visual adalah produksi dan penggunaan materi 

yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya 

tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa (Arsyad, 

2013:32).  

Penggunaan media audio visual disini menjadikan pembelajaran IPS lebih 

kondusif dan efektif. Siswa tertarik dengan materi pembelajaran sehingga kondisi 

kelas lebih tenang dan konsentrasi akan terbangun dengan sendirinya pada diri 

masing-masing siswa. Materi yang disampaikan guru pun lebih terlihat konkrit 

dan jelas karena dengan bantuan media audio visual siswa dapat melihat serta 
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mendengar apa yang menjadi pokok pembelajaran saat itu. Apabila kondisi 

tersebut telah tercipta maka materi yang disampaikan guru pun akan dapat dengan 

mudah diserap oleh siswa. Jadi, dapat ditarik simpulan bahwa dengan adanya 

media yang relevan, maka pembelajaran IPS berjalan semaksimal mungkin.  

Dilihat dari permasalahan dan alternatif pemecahan masalah yang telah 

ditentukan, peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang pada mata pelajaran IPS dengan model think pair share 

dengan media audio visual. Guna mendukung terlaksanakannya penelitian 

tersebut, berikut peneliti telah menemukan penelitian lain yang relevan dengan 

kegiatan yang peneliti lakukan. Penelitian yang relevan tersebut antara lain adalah 

penelitian yang telah dilakukan oleh Habib Firdaus Tri Putra pada tahun 2013 

dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Penerapan 

Strategi Think-Pair-Share Berbantukan Media Foto pada Siswa Kelas II SDN 

Tugurejo 03 Kota Semarang”. Penelitian yang dilakukan oleh Habib pada 

matapelajaran Bahasa Indonesia dengan fokus materi untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi tersebut terbukti terjadi peningkatan. 

Dengan memilih model pembelajaran think pair share yang berbantukan media 

foto, peneliti melakukan dua kali siklus penelitian dengan hasil sebagai berikut. 

Persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus kesatu sebesar 68,16%, 

kemudian meningkat pada siklus kedua menjadi 83,55%. Dengan melihat hasil 

belajar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang menggunakan 

model pembelajaran think pair share tersebut berhasil.   
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Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Listyo Mahardhika 

pada tahun 2012 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Model Think pair sharedengan Permainan Undian Angka pada Siswa Kelas III B 

SD Negeri Wonosari 02 Kota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan model 

pembelajaran think pair share dengan permainan undian angka dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Keterampilan guru siklus I memperoleh 

skor 20 dalam kategori baik, siklus II dengan skor 23 dalam kategori sangat baik, 

dan siklus III dengan skor 26 dalam kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada 

siklus I diperoleh skor 12,3 dalam kategori baik, siklus II dengan skor 13,6 dalam 

kategori baik, dan siklus III dengan skor 15,6 dalam kategori baik. Ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa siklus I dengan persentase 73,7% (28 dari 38 siswa 

mencapai KKM, siklus II dengan persentase 78,9% (30 dari 38 siswa mencapai 

KKM), dan siklus III dengan persentase 84,2% (32 dari 38 siswa mencapai 

KKM). Dapat disimpulkan bahwa model think pair share dengan permainan 

undian angka dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS.  

Setelah melakukan refleksi terhadap permasalah yang ada pada siswa 

kelas VA SDN Wonosari 03 tersebut, peneliti telah menentukan upaya yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Model Think Pair Share dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang” 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Setelah mengkaji latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas VA SD 

Negeri Wonosari 03 Semarang? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:  

1) Apakah dengan menggunakan model Think Pair Share dengan media Audio 

Visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS kelas 

VA SD Negeri Wonosari 03 Semarang? 

2) Apakah dengan menggunakan model Think Pair Share dengan media Audio 

Visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas VA 

SD Negeri Wonosari 03 Semarang? 

3) Apakah dengan menggunakan model Think Pair Share dengan media Audio 

Visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas 

VA SD Negeri Wonosari 03 Semarang? 

1.2.2  Pemecahan Masalah  

Berdasarkan akar penyebab masalah yang ada, maka didapatkan 

alternative pemecahan yang sesuai yaitu dengan menggunakan Model Think Pair 

Share dengan media audio visual. Model pembelajaran think pair share 

merupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif sederhana yang 

dikembangkan oleh Frank Lyman.  
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Think pair share menurut Slavin, dalam Thobroni (2012:298) merupakan 

sebuah metode yang sederhana, tetapi sangat berguna yang dikembangkan oleh 

Frank Lyman dari Universitas Maryland. Ketika guru menerangkan pelajaran di 

depan kelas, siswa duduk berpasangan dalam kelompoknya. Guru memberikan 

pertanyaan di kelas. Lalu, siswa diperintahkan untuk memikirkan jawaban, 

kemudian siswa berpasangan dengan masing-masing pasangannya untuk mencari 

kesepakatan jawaban. Terakhir, guru meminta siswa untuk membagi jawaban 

kepada seluruh siswa di kelas.  

Menurut Lyman, dalam Thobroni (2012:299), langkah-langkah model 

think pair share, sebagai berikut: 

1) Langkah 1: Berpikir (Thinking) 

Langkah pertama, guru mengajukan pertanyaan atau isu yang terkait dengan 

pelajaran dan siswa diberi waktu untuk berpikir sendiri mengenai jawaban 

atau isu tersebut.  

2) Langkah 2: Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya, pada langkah kedua, guru meminta siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama periode 

ini dapat menghasilkan jawaban bersama jika suatu pertanyaan telah diajukan 

atau penyampaian ide bersama jika suatu isu khusus telah diidentifikasi. 

3) Langkah 3: Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir ini, guru memninta pasangan-pasangan tersebut untuk 

berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa 

yang telah mereka bicarakan. Pada langkah ini, akan menjadi efektif jika 
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berkeliling kelas dari pasangan yang satu ke pasangan yang lain sehingga 

seperempat atau separo dari pasangan-pasangan tersebut memperoleh 

kesempatan untuk melapor. 

Model pembelajaran think pair share ini memberi kesempatan lebih 

kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus bekerja sama dengan teman lainnya. 

Menurut Lie, dalam Thobroni (2012:301), keunggulan pada model think pair 

share lainnya adalah optimalisasi partisipasi siswa. Dengan metode klasikal yang 

memungkinkan hanya satu siswa yang maju dan membagikan hasilnya untuk 

seluruh kelas, model think pair share ini sedikitnya delapan kali lebih banyak 

kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasinya di depan 

orang lain. Selain itu, model think pair share dapat digunakan pada semua mata 

pelajaran dan semua tingkat usia anak didik.  

Jadi, dengan model pembelajaran think pair share ini siswa bisa berfikir 

secara mandiri lalu kemudian bertukar pendapat dan dituntut untuk berani 

mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Dengan demikian akan terjadi 

pembelajaran yang aktif bagi siswa.  

Sedangkan media audio visual menurut Hamdani (2011:249) merupakan 

kombinasi audio dan visual atau bias disebut media pandang-dengar. Audio 

visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan 

optimal. Selain itu, media ini dalam 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 
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siswa untuk belajar. Contoh media audio visual, diantaranya program video atau 

televisi, video atau televise instruksional, dan program slide suara (soundslide).  

Dengan adanya perpaduan antara model think pair share dan media audio 

visual tentunya akan membuat pembelajarannya semakin menarik dan bermakna 

bagi siswanya.  

Penggunaan langkah-langkah model think pair share dengan media audio 

visual dalam pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model think pair share 

menurut Lyman, dalam Thobroni (2012:299), dimodifikasi dengan menggunakan 

media audio visual, sebagai berikut : 

1) Siswa menyimak media audio visual yang ditayangkan oleh guru (menyimak 

– mengumpulkan informasi) 

2) Siswa mendapatkan pertanyaan seputar isi media pembelajaran yang telah 

diputar oleh guru (menanya) 

3) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru (Think) 

4) Beberapa siswa diminta untuk menyampaikan hasil pemikirannya 

(mengkomunikasikan) 

5) Siswa menyimak penyampaian garis besar materi (mengumpulkan informasi) 

6) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi bersama 

pasangannya tentang pertanyaan yang akan diajukan oleh guru (Pair) 

7) Siswa mendapat LKS untuk didiskusikan bersama pasangannya 

(mengasosiasi / menalar) 
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8) Siswa diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas (Share – mengkomunikasikan) 

9) Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju.  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa  kelas VA SD Wonosari 03 

Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

think pair share dengan media audio visual pada siswa kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang.  

2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think 

pair share dengan media audio visual pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang. . 

3) Meningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think 

pair share dengan media audio visual pada siswa kelas VA SDN Wonosari 

03. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu kontribusi terhadap 

pengembangan di berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

Manfaat yang ingin dicapai adalah :  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan akan dapat memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan, yaitu salah satunya menjadi bahan referensi untuk 
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kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS 

khususnya yang menggunakan model think pair share dengan media audio visual.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

1) Bagi Siswa 

Manfaat yang diperoleh siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

think pair share dengan media audio visual adalah sebagai berikut: (a) 

Membantu siswa untuk meningkatkan kecakapan berkomunikasi dan berpikir 

secara aktif dan kreatif, (b) sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS, dan (c) dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam bersosialisasi dengan siswa lain. 

2) Bagi Guru 

Dengan menerapkan model think pair share dengan media audio 

visual, diharapkan  guru  mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru 

tentang model pembelajaran yang lebih variatif, dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengajar, dan juga mampu menciptakan kegiatan 

belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswanya.  

3) Bagi sekolah  

Dengan dilaksanakannya penelitian yang menerapkan model think pair 

share dengan media audio visual ini diharapkan pengetahuan dan wawasan 

guru-guru dapat meningkat yang akhirnya akan berdampak baik pada 

peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di SDN Wonosari 03 Semarang.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI  

2.1.1. Hakikat Belajar  

Cukup banyak para ahli yang merumuskan tentang pengertian belajar, 

beberapa diantaranya adalah :  

a) Menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman 

(Thobroni, 2012 : 20)  

b) Witherington menyatakan bahwa  belajar adalah suatu perubahan di dalam 

kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi 

yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian 

(Thobroni, 2012 : 20) 

c) Slameto (1995) merumuskan belajar sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Kurnia, 2008 : 1.3)  

d) Spears berpendapat bahwa belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, 

mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk (Hamdani 

2011:20) 
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Berdasarkan uraian pengertian belajar dari beberapa ahli, maka peneliti 

dapat mengambil simpulan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah suatu 

proses interaksi individu dengan lingkungannya sehingga mengakibatkan suatu 

perubahan yang berupa tingkah laku, kepandaian, atau kecakapan pada diri 

individu tersebut dan bersifat tetap atau permanen.    

Suprijono (dalam Thobroni, 2012 : 21-22), menyatakan bahwa prinsip-

prinsip belajar terdiri dari tiga hal. Pertama, prinsip belajar adalah perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut:  

a) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang disadari.  

b) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya.  

c) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup.  

d) Positif atau berakumulasi.  

e) Aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan.  

f) Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar sebagai “any 

relatively permanent change in an organism’s behavioral repertoire that 

accurs as a result of experience”.  

g) Bertujuan dan terarah.  

h) Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan.  

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena dorongan 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah sistemik yang dinamis, 

konstruktif, dan organic. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai 

komponen belajar. Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman 

pada dasarnya adalah hasil interaksi antara peserta didik dan lingkungannya.  
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar ada tiga, yaitu 

belajar merupakan perubahan tingkah laku, belajar merupakan proses, serta 

belajar merupakan bentuk pengalaman bagi setiap individu, dimana antara 

individu satu dengan individu yang lain pasti berbeda-beda.  

Sedangkan Gagne (dalam Anni, 2010 : 84-85) berpendapat bahwa belajar 

merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling 

kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a) Peserta Didik 

Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga 

belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. Peserta 

didik memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap 

rangsangan; otak yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang 

menunjukkan apa yang telah dipelajari.  

b) Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang peserta didik disebut stimulus. Banyak 

stimulus yang berada di lingkungan seseorang. Agar peserta didik mampu 

belajar optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

c) Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan 

belajar sebelumnya. 

d) Respon 
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Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori 

memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta didikan 

diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau 

perubahan kinerja (performance). 

Jadi, dalam melaksanakan kegiatan belajar, ke-empat unsur yang meliputi 

peserta didik, rangsangan, memori, serta respon harus ada semua karena masing-

masing unsur memegang peran yang sama pentingnya dalam kegiatan belajar 

tersebut. Apabila salah satu unsur tidak ada maka proses belajar tidak bisa disebut 

sebagai suatu proses belajar.  

2.1.2. Hakikat Pembelajaran  

Beberapa ahli telah mendefinisikan tentang pengertian pembelajaran, 

beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :   

a) Cahyo (2013, 18) mengemukakan pembelajaran adalah usaha sadar guru 

untuk membantu siswa atau anak didik, agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya.  

b) Pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan 

suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran 

(Rombepajung, dalam Thobroni, 2012: 18). 

c) Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi 

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa (Sutikno, 

2013:31). 
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Dapat dilihat dari beberapa pengertian beberapa ahli tersebut, terdapat 

perbedaan dalam mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan 

pembelajaran, sehingga peneliti dapat menarik simpulan bahwa yang dimaksud 

dengan pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dengan 

memanipulasi sumber belajar  agar siswanya dapat memperoleh suatu 

keterampilan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan minat dan bakatnya.  

Sutikno (2013: 34-38) menjelaskan ada beberapa komponen pembelajaran, 

berikut ini:  

a) Tujuan pembelajaran  

Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah kemampuan-kemampuan yang 

diharapkan dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajar. Tujuan 

pembelajaran harus berpusat pada perubahan perilaku siswa yang diinginkan, 

dan karenanya dirumuskan secara operasional, dapat diukur, dan dapat diamati 

ketercapaiannya.  

b) Materi pembelajaran  

Materi pembelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang dipelajari oleh siswa.  

c) Kegiatan pembelajaran  

Dalam kegiatan pembelajaran, guru dan siswa terlibat dalam sebuah interaksi 

dengan materi pembelajaran sebagai mediumnya. Interaksi dikatakan 

maksimal bila terjadi antara guru dengan semua siswa, antara siswa dengan 

guru, antara siswa dengan siswa, siswa dengan materi pembelajaran dan media 
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pembelajaran, bahkan siswa dengan dirinya sendiri, namun tetap dalam 

kerangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.  

d) Metode  

Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  

e) Media  

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Dwyer (dalam Sutikno, 2013: 37) berpendapat 

bahwa belajar yang sempurna hanya dapat tercapai jika menggunakan  bahan-

bahan audio visual yang mendekati realitas.  

f) Sumber belajar  

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat 

dimana materi pembelajaran terdapat. Menurut Nasution (dalam Sutikno, 

2013: 37) berpendapat bahwa sumber belajar dapat berasal dari masyarakat 

dan kebudayaannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kebutuhan siswa.  

g) Evaluasi  

Wand dan Brown (dalam Sutikno, 2013: 38) berpendapat bahwa evaluasi 

adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu tindakan 

atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan aspek 

penting, yang berguna untuk mengukur dan menilai seberapa jauh tujuan 

pembelajaran telah tercapai atau hingga mana terdapat kemajuan belajar 
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siswa, dan bagaimana tingkat keberhasilan sesuai tujuan pembelajaran 

tersebut.   

Komponen pembelajaran tersebut merupan unsur-unsur yang terdapat 

ketika kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akan dapat berjalan dengan mulus apabila 

komponen-komponen tersebut dapat disusun secara sistematis dan sesuai 

kebutuhan.  

Piaget dalam Thobroni (2012: 96), berpendapat bahwa proses belajar harus 

disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Tahapan 

tersebut dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap pra-

operasional, tahap opersional konkret, dan tahap operasional formal. 

(1) Tahap sensori motor 

Pada tahap sensori motor (0-2 tahun), seorang anak belajar mengembangkan 

dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang 

bermakna. 

(2) Tahap pra-operasional 

Pada tahap pra-operasional (2-7 tahun), seorang anak masih sangat 

dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan 

indra sehingga ia belum mampu melihat hubungan-hubungan dan 

menyimpulkan sesuatu secara konsisten. 

(3) Tahap opersional konkret  

Pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), seorang anak dapat membuat 

kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda 
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konkret, dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara 

bersama-sama (misalnya, antara bentuk dan ukuran). 

(4) Tahap operasional formal 

Pada tahap operasional formal (11 tahun ke atas), kegiatan kognitif seseorang 

tidak mesti menggunakan benda nyata. Pada tahap ini, kemampuan menalar 

secara abstrak meningkat sehingga seseorang mampu untuk berpikir secara 

deduktif. Pada tahap ini pula,seorang mampu mempertimbangkan beberapa 

aspek dari situasi secara bersama-sama. 

Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif seorang anak juga 

dipengaruhi oleh kematangan dari otak sistem saraf anak, interaksi anak dengan 

objek-objek di sekitarnya (pengalaman fisik), kegiatan mental anak dalam 

menghubungkan pengalamannya kerangka kognitifnya (pengalaman fisik), 

kegiatan mental anak dalam menghubungkan pengalamannya dengan kerangka 

kognitifnya, dan interaksi anak dengan orang-orang di sekitarnya (Thobroni, 

2012: 98)  

Berdasarkan hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif 

seseorang di atas, para pengikut Piaget menyatakan pentingnya kegiatan dalam 

proses belajar. Mereka meyakini bahwa pengalaman belajar aktif cenderung 

meningkatkan perkembangan kognitif, sedangkan pengalaman belajar pasif 

cenderung mempunyai akibat yang lebih sedikit dalam meningkatkan 

perkembangan kognitif anak. Aktif dalam arti bahwa siswa melibatkan mentalnya 

selama memanipulasi benda-benda konkret.  
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Dengan demikian, pembelajaran IPS dengan menggunakan model think 

pair share akan dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dengan 

berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya disini yang di maksud adalah 

interaksi dengan teman-teman dan guru kelas pada saat pembelajaran 

berlangsung. Sedangkan melihat tahapan pembelajaran kognitif menurut Peaget di 

atas, siswa SD masih berada pada tahap operasional konkret (7-11 tahun) di mana 

pada saat guru menyampaikan materi harus di imbangi dengan media yang nyata 

saat pembelajaran berlangsung. Berpegang pada teori Peaget tersebut, peneliti 

memilih menggunakan media audio visual yang  sangat cocok digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran IPS di kelas VA tersebut. Dengan melihat 

dan mendengarkan materi pembelajaran, siswa akan lebih mudah memahami 

materi pembelajaran yang ada.  

2.1.3. Pembelajaran Dengan Pendekatan Scientific  

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific ini merupakan 

langkah-langkah yang digunakan pada pembelajaran dengan menggunakan 

kurikulum 2013, dimana pembelajaran ini dirancang sedemikian rupa agar  

peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan (Pusat 

Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemendikbud tahun 2013).  
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Menurut Kemendikbud (2013), tujuan  pembelajaran  dengan  pendekatan  

scientific  didasarkan  pada keunggulan   pendekatan  tersebut.  Beberapa  tujuan 

pembelajaran  dengan pendekatan scientific adalah: 

1) Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa. 

2) Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah 

secara sistematik. 

3) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu 

merupakan suatu kebutuhan.  

4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

5) Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam 

menulis artikel ilmiah 

6) Untuk mengembangkan karakter siswa 

Menurut Permendikbud nomor 81A, proses pembelajaran terdiri atas lima 

pengalaman belajar pokok yaitu: (1) mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan 

informasi; (4) mengasosiasi; dan (5) mengkomunikasikan. 

1) Mengamati 

Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningful learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media obyek secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya (Wagiran, 2014: 24). 

2) Menanya 
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Guru harus mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan dan pengetahuannya. Pada saat 

guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu siswa 

belajar dengan baik (Majid, 2014: 211-234). 

3) Mengumpulkan informasi 

Kegiatan Belajar yang dapat dilakukan melalui langkah ini adalah 

melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati 

objek/ kejadian/ aktivitas wawancara dengan nara sumber (Kemendikbud, 

2013). 

4) Mengasosiasi/menalar 

Kegiatan Belajar yang dapat dilakukan adalah: 

(1) Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil 

kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.  

(2) Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah 

keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 

bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang bertentangan (Kemendikbud, 2013) 

5) Mengkomunikasikan 

Kegiatan Belajar yang dapat dilakukan menurut Wagiran (2014:27-

28):menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya.  
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Pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 saat ini sudah 

diterapkan di beberapa sekolah-sekolah yang telah di tunjuk oleh pemerintah. 

Karena pemberlakuan kurikulum 2013 ini baru dilaksanakan pada tahun ini, maka 

penerapannya pun masih terbatas pada awal kelas rendah dan awal kelas tinggi, 

yaitu kelas I dan IV untuk tingkat sekolah dasar. Guna mempersiapkan penerapan 

kurikulum yang baru tersebut, maka peneliti telah memasukkan pendekatan 

scientific pada penelitian yang dilaksanakan pada pembelajaran IPS di kelas VA 

SDN Wonosari 03 Semarang.   

2.1.4. Kualitas Pembelajaran   

Etzioni, (dalam Hamdani, 2011: 194) berpendapat bahwa kualitas dapat 

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

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. 

Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di 

dalam maupun di luar diri seseorang. Efektivitas tidak hanya data dilihat dari sisi 

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

tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang. Daryanto (2010: 57) juga menjelaskan 

bahwa efektivitas belajar adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, 

termasuk dalam pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui 

proses pembelajaran. Secara operasional kualitas pembelajaran dapat diartikan 

sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis pendidik, peserta didik, 

kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam 
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menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikuler (Depdiknas, 2004: 7).  

Berdasarkan uraian tentang kualitas pembelajaran dari berbagai ahli 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran itu 

sendiri. Dimana untuk mencapai suatu tingkat keberhasilan tersebut dipengaruhi 

oleh berbagai hal seperti model dan media pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran akan dapat tercapai dan kualitas pembelajaranpun akan akan baik 

yang dapat di lihat hari hasil belajar yang diperoleh siswa. Disini, peneliti memilih 

menggunakan model think pair share dengan media audio visual yang diyakini 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas VA SDN Wonosari 

03 Semarang.  

2.1.5. Indikator Kualitas Pembelajaran  

Depdiknas (2004: 7-10) menyatakan bahwa indikator kualitas 

pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut:  

a) Perilaku pembelajaran guru, dapat dilihat melalui kinerjanya, meliputi : 

membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi 

pendidik, menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman 

jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan serta mampu memlilih, 

menata, mengemas dan mempresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa. 

b) Perilaku dan dampak belajar siswa, dapat dilihat dari kompetensinya sebagai 

berikut, memliki persepsi dan sikap postitif terhadap belajar, mau dan mampu 

mendapatkan dan mengintegraasikan pengetahuan dan keterampilan serta 
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membangun sikapnya, mau dan mampu memperluas serta memperdalam 

pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya, mau dan mampu 

menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya secara bermakna. 

c) Iklim pembelajaran, mencakup suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna, perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, 

prakarsa dan kreativitas guru. 

d) Materi pembelajaran yang berkualitas tampak dari : kesesuainnya dengan 

tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai siswa, ada 

keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia, materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, dapat 

mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 

e) Kualitas media pembelajaran tampak dari : dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang bermakna, mampu memfasilitasi proses interaksi antara guru dan 

siswa, siswa dan siswa, media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman 

belajar siswa, melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar 

dari siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa 

aktif berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang 

ada. 

f) Sistem pembelajaran mampu menunjukan kualitasnya jika : dapat 

menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan 

lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal maupun 
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secara eketernal, memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana 

strategis dan rencana operasional, agar semua upaya dapat dilaksanakan secara 

sinergis oleh seluruh komponen sistem pendidikan.  

2.1.6. Strategi Pencapaian Kualitas Pembelajaran  

Depdiknas (2004: 10-11) untuk mencapai kualitas pembelajaran dapat 

dikembangkan antara lain menggunakan strategi sebagai berikut:  

a. Di tingkat kelembagaan LPTK  

1. Perlu dikembangkan berbagai fasilitas kelembagaan dalam membangun 

sikap, semangat, dan budaya perubahan.  

2. Peningkatan kemampuan pembelajaran para dosen dapat dilakukan 

melalui berbagai kegiatan professional secara periodic dan berkelanjutan, 

misalnya sekali dalam setiap semester yang dilaksanakan oleh masing-

masing LPTK sebelum awal setiap semester dimulai.  

3. Peningkatan kemampuan pembimbingan professional mahasiswa calon 

guru bagi para guru pamong dari sekolah latihan melalui berbagai kegiatan 

professional di sekolah secara periodic, misalnya sekali setiap tahun yang 

dilaksanakan LPTK bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat.  

4. Peningkatan kualitas pelaksanaan praktek pengalaman lapangan (PPL) di 

sekolah latihan dan/atau tempat praktek lainnya, dengan menggiatkan 

kegiatan kolaborasi LPTK dengan sekolah latihan dan/atau tempat praktek 

lainnya serta menyelenggarakan uji kompetensi professional mahasiswa 

calon guru pada akhir program pendidikan sebelum mereka dinyatakan 
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lulus. Kolaborasi ini berlaku pula dengan asosiasi profesi lain yang 

relevan.  

b. Dari pihak individu Dosen  

Secara operasional hal yang terkait pada kinerja professional dosen adalah:  

1. Melakukan perbaikan pembelajaran secara terus menerus berdasarkan 

hasil penelitian tindakan kelas atau catatan pengalaman kelas dan/atau 

catatan perbaikan.  

2. Mencoba menerapkan berbagai model pembelajaran yang relevan untuk 

perkuliahan maupun kegiatan praktikum.  

3. Para dosen perlu dirangsang untuk membangun sikap positif terhadap 

belajar, yang bermuara pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar 

mahasiswa. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai kursus akademis antar 

dosen dalam menggali, mengkaji dan memanfaatkan berbagai temuan 

penelitian dan hasil kajian konseptual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dengan cara itu dosen pendidik guru secara perseorangan 

dan kelompok akan selalu didorong dan ditantang untuk selalu berusaha 

tampil beda dan unggul (striving for excellence).  

4. Komunitas dosen pendidik guru yang penuh dengan diskursus akademis 

dan professional dengan nuansa kesejawatan yang berorientasi pada 

peningkatan kinerja yang unggul tersebut akan memiliki dampak ganda. 

Di satu sisi komitmen dan kompetisi dosen pendidik guru akan selalu 

terjaga dan terpelihara, di sisi lain para mahasiswa calon guru akan 

mendapatkan tauladan nyata yang menjadikannya sebagai cermin 
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keunggulan (mirror of excellence). Diskursus akademis dan pedagogis 

mahasiswa dan dosen di kampus akan memberikan mahasiswa pngalaman 

langsung atau hands-on experience yang bermanfaat dalam menjalankan 

tugasnya kelak sebagai guru professional.  

Strategi-strategi tersebut, perlu ditata dan dilaksanakan secara sistematik 

dan sistemik, oleh karena itu, strategi apapun yang digunakan diperlukan kegiatan 

sebagai berikut:  

a. Penggunaan empat langkah bersiklus yang mencakup kegiatan merencanakan, 

mengerjakan, memeriksa dan mengambil langkah-langkah untuk memacu 

proses pembelajaran.  

b. Penggunaan data empirik dan kerangka konseptual untuk membangun 

pengetahuan, mengambil keputusan, dan menentukan efektivitas perubahan 

tingkah laku.  

c. Prediksi dan perbaikan penampilan selanjutnya secara artikulatif.  

d. Penggunaan pendekatan bersiklus dan terencana.  

Untuk mencapai suatu kualitas pembelajaran yang baik tentunya harus ada 

strategi yang harus dilaksanakan, penyusunan rencana yang matang dan 

berkesinambungan serta membangkitkan motivasi dari setiap dosen dan 

mahasiswa calon guru sangatlah penting dilaksanakan agar saat menjadi guru 

kelak dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin dalam mendidik siswa-

siswanya.  
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Berdasarkan konsep tentang kualitas pembelajaran, dalam penelitian ini 

dirangkum menjadi 3 fokus/ variabel penelitian yaitu: keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar. 

2.1.6.1.Keterampilan Guru  

Rusman (2013: 80) mengemukakan bahwa keterampilan dasar mengajar 

(teaching skill) merupakan suatu karakteristrik umum dari seseorang yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui 

tindakan. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah berubah bentuk-

bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang 

guru sebagai awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara 

terencana dan professional.  

Keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif indikatornya dapat 

digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar (Rusman, 2013: 80), yakni: 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

Kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting 

untuk dilakukan guru, karena dengan awal yang baik dalam proses belajar 

akan memengaruhi jalannya kegiatan belajar selanjutnya. Bila berhasil 

melakukan kegiatan pembukaan, maka sangat dimungkinan kegiatan inti dan 

penutup akan dapat berhasil pula. Uzer Usman (dalam Rusman, 2013: 81) 

menjelaskan komponen-komponen dalam membuka pelajaran, yaitu: 

(1) menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media 

pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi; 
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(2) menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, 

menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan 

memerhatikan minat atau interes siswa;  

(3) memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemuakan tujuan 

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

akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan 

mengajukan beberapa pertanyaan; 

(4) memberikan apersepsi (memberi kaitan antara materi sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari), sehingga materi yang dipelajari merupakan 

suatu kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. 

b) Keterampilan Bertanya (questioning skills) 

Memunculkan aktualisasi diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan cara bertanya. 

Untuk itu guru harus mampu memfasilitasi kemampuan bertanya untuk 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, karena bertanya memainkan peranan 

penting yaitu pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan 

pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan 

kreativitas siswa. 

Rusman (2013: 83-84) mengemukakan prinsip-prinsip pokok 

keterampilan bertanya yang harus diperhatikan guru antara lain: 

(1) berikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa di kelas. 

(2) berikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. 

(3) berikan kesempatan kepada yang bersedia menjawab terlebih dahulu. 
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(4) tunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk 

berpikir. 

(5) berikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. 

c) Keterampilan Memberi Penguatan (reinforcement skills) 

Guru yang baik harus selalu memberikan penguatan, baik dalam 

bentuk penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti 

betul, bagus, pintar, ya, seratus, tepat sekali, dan sebagainya), maupun 

nonverbal (biasanya dilakukan dengan gerak, elusan, isyarat, sentuhan, 

pendekatan, dan sebagainya) yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah 

laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan 

informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan yang baik sebagai suatu 

tindakan dorongan, sehingga perbuatan tersebut terus diulang (Rusman, 2013: 

84)  

Disini juga disebutkan cara untuk memberikan penguatan. Ada empat 

cara dalam memberikan penguatan, yaitu: 

(1) Penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus jelas kepada siapa 

ditujukan, yaitu dengan cara menyebutkan namanya, karena jika tidak 

jelas akan kurang efektif. 

(2) Penguatan kepada kelompok siswa. Caranya dengan memberikan 

penghargaan kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik. 
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(3) Pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan seharusnya diberikan 

sesegera mungkin setelah munculnya tingkah laku/respons siswa yang 

mendukung kegiatan belajar yang dilakukan. 

(4) Variasi dalam penguatan. Jenis penguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena akan menimbulkan 

kebosanan, dan lama kelamaan akan kurang efektif (Rusman, 2013: 85) 

d) Keterampilan Mengadakan Variasi (variation skills) 

Penggunaan variasi dalam pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton. Dengan 

mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran 

lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa menunjukkan 

ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran.  

Ada tiga prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi yang 

perlu diperhatikan guru, yaitu: 

(1) variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

(2) variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga 

tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan 

pembelajaran. 

(3) direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Rusman, 2013: 86)  

Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 

empat bagian, yakni :  



38 
 

 
 

(1) Variasi gaya mengajar : variasi suara (rendah, tinggi, besar, kecil), 

memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, mengadakan kontak 

pandang dengan peserta didik, variasi gerakan badan dan mimic, serta 

mengubah posisi (di depan kelas, keliling di tengah kelas, dan kebelakang 

tapi jangan mengganggu suasana pembelajaran) 

(2) Variasi penggunaan media dan sumber belajar : variasi alat dan bahan 

yang dapat dilihat, didengar, diraba, dimanipulasi, srta penggunaan sumber 

belajar yang ada di lingkungan sekitar.  

(3) Variasi pola interaksi : variasi dalam pengelompokkan peserta didik, 

variasi tempat kegiatan pembelajaran, variasi pola pengaturan guru, variasi 

dalam pengaturan hubungan guru dengan peserta didik.  

(4) Variasi dalam kegiatan pembelajaran: penggunaan metode pembelajaran, 

media dan sumber belajar, pemberian contoh dan ilustrasi, interaksi dan 

kegiatan peserta didik  (Mulyasa, 2013: 79 - 80) 

e) Keterampilan Menjelaskan (explaining skills)  

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan akibat. 

Penyampaian informasi yang terencana dengan baik disajikan dengan urutan 

yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan, yaitu: 
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(1) keterkaitan dengan tujuan. Apapun yang dilakukan guru dalam 

menjelaskan materi pelajaran harus bermuara pada pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan; 

(2) relevan antara penjelasan dengan karakteristik siswa; 

(3) kebermaknaan, apapun yang dijelaskan guru harus bermakna bagi siswa 

baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang; 

(4) dinamis, agar penjelasan lebih menarik, guru dapat memadukannya 

dengan tanya jawab, atau menggunakan media pembelajaran, agar 

penjelasan lebih menarik dan sistematis, penjelasan harus mudah dipahami 

oleh siswa; 

(5) penjelasan dilakukan dalam kegiatan pengahuluan, inti, dan kegiatan 

penutup. (Rusman, 2013: 88) 

f) 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. Untuk itu keterampilan guru harus 

dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk 

melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing 

diskusi kelompok kecil, yaitu: 

(1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, dengan cara 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, 
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kemukakanlah masalah-masalah khusus, catat perubahan atau 

penyimpangan diskusi dari tujuan dan merangkum hasil diskusi; 

(2) memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam 

memimpin diskusi soerang guru perlu memperjelas atau menguraikan 

permasalahan, meminta komemntar siswa, dan menguraikan gagasan 

siswa dengan memberikan informasi tambahan agar kelompok peserta 

diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas; 

(3) menganalisis pandangan siswa. Adanya perbedaan pendapat dalam 

diskusi,menuntut seorang guru harus menganalisis dengan cara 

memperjelas hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang perlu disepakati di 

samping meneliti apakah suatu alasan mempunyai dasar yang kuat; 

(4) meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan memberikan 

waktu untuk berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan penuh 

perhatian; 

(5) memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dilakuan dengan cara 

memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, memberikan 

kesempatan pada siswa yang belum bertanya (pendiam) terlebih dahulu, 

mencegah monopoli pembicaraan, dan mendorong siswa untuk 

berkomentar terhadap pertanyaan temannya; 

(6) menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi, menindaklanjuti 

hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil 

diskusi; 
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(7) hal-hal yang perlu dihindarkan adalah mendominasi/monopoli 

pembicaraan dalam diskusi, serta membiarkan terjadinya penyimpangan 

dalam diskusi (Rusman, 2013: 89-90). 

g) Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2013: 90) 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 penghargaan bagi siswa yang tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas atau penetapan norma kelompok yang produktif.  

Komponen-komponen dalam mengelola kelas adalah sebagai berikut: 

(1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, 

memberikan perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk yang jelas, menegur bila siswa melakukan tindakan menyimpang, 

memberikan penguatan. 

(2) keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang 

optimal, yaitu berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan siswa 

yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan 

remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal (Rusman, 

2013: 90). 

Sedangkan menurut Mulyasa (2013: 91) keterampilan mengelola kelas 

memiliki komponen sebagai berikut:  
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(1) Penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal : 

menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian secara visual dan verbal, 

memusatkan perhatian kelompok, member petunjuk yang jelas, memberi 

teguran secara bijaksana, serta memberi penguatan ketika diperlukan.  

(2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar 

yang optimal : modifikasi perilaku, pengelolaan kelompok, serta 

menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah.  

h) Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis 

untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. Guru dapat melakukan variasi, 

bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan 

sentuhan kebutuhan individual. Peran guru dalam pembelajaran perseorangan 

ini adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, 

dan sekaligus sebagai peserta kegiatan.  

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan 

pembelajaran perseorangan ini adalah: 

(1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

(2) keterampilan mengorganisasi. 

(3) keterampilan membinbing dan memudahkan belajar. 

(4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

(Rusman, 2013: 91-92)  

i) Keterampilan Menutup Pelajaran (closure skills) 
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Mulyasa (2013: 84) berpendapat bahwa menutup pelajaran merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, serta 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, guru dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  

(1) Menarik kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari(kesimpulan 

bisa dilakukan oleh guru, oleh peserta didik atas permintaan guru, atau 

oleh peserta didik bersama guru) 

(2) Mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian 

tujuan dan keefktifan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

(3) Menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari, dan tugas-

tugas yang harus dikerjakan (baik tugas individual maupun kelompok) 

sesuai dengan pokok bahasan yang telah dipelajari  

(4) Memberikan post tes baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan  

Jadi, dengan melihat sembilan keterampilan mengajar guru di atas, dapat 

disimpulkan bahwa betapa pentingnya peran guru dalam proses pembelajaran. 

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai maka guru dituntut agar mampu untuk 

melaksanakan kesembilan keterampilan mengajar tersebut, apabila keterampilan 

tersebut telah terlaksana maka kualitas pembelajaran pun akan dapat meningkat.  

Dalam penelitian ini keterampilan guru disesuaikan dengan komponen 

yang terdapat dalam sembilan keterampilan dasar mengajar guru melalui model 

think pair share dengan media audio visual dengan modifikasi sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran yang berlangsung. Keterampilan guru dalam 
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pembelajaran melalui model think pair share dengan media audio visual yang 

terdiri dari :  

a) Keterampilan membuka pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran ini, guru melaksanakan apersepsi, 

kegiatan yang dapat membangkitkan motivasi siswa serta menarik perhatian 

siswa, dan tidak lupa guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

b) Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 

Dalam penelitian ini komponen mangadakan variasi gaya mengajar 

meliputi suara guru dalam pembelajaran cukup jelas dan keras, posisi guru 

bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat), ada variasi kegiatan dalam kelas 

(klasikal, kelompok dan individu), dan adanya variasi dalam kegiatan 

pembelajaran (metode, media, dan sumber belajar) 

c) Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya disini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat menimbulkan rangsangan bagi siswa untuk berfikir tentang 

jawabannya tentunya pertanyaan yang dilontarkan oleh guru harus bermakna, 

intinya adalah pertanyaan tersebut harus berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Indikator keberhasilan dalam 

keterampilan bertanya ini adalah : pertanyaan diberikan secara hangat, 

pemberian waktu untuk berpikir, menunjuk pesrta didik untuk menjawab , 

serta memberikan penghargaan atas jawaban yang diberikan.   

d) Keterampilan pembelajaran perseorangan  
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Dalam pembelajaran perseorangan ini masuk ke dalam langkah think 

dalam pembelajaran model think pair share. Disini siswa dituntut untuk 

mampu berpikir secara mandiri, indikator dalam keterampilan pembelajaran 

perseorangan ini adalah keterampilan merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, serta keterampilan 

mengorganisasi.  

e) Keterampilan menjelaskan  

Keterampilan menjelaskan di sini, guru akan mengulas kembali materi 

yang telah diperoleh siswa melalui tayangan media audio visual yang telah 

disajikan di depan kelas. Selain itu, dalam memberikan penjelasan guru akan 

menyesuaikan dengan karakteristik siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang agar materi dapat diserap semaksimal mungkin serta penyampaian 

materi pun akan disampaikan secara runtut agar penanaman konsep tidak salah 

selama pembelajaran berlangsung. 

f) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

Dalam pembelajaran dengan menggunakan model think pair share ini, 

keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil sangat 

berpengaruh dalam proses pembelajaran. Indikator dari keterampilan ini 

antara lain adalah mengkoordinasikan siswa membentuk kelompok secara 

berpasangan, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, 

membimbing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan 

membimbing diskusi kelas agar mencapai suatu kesepakatan.  
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g) Keterampilan mengelola kelas 

Dalam keterampilan mengelola kelas ini, guru harus bisa menciptakan 

suasana belajar yang kondusif bagi siswa. Dengan kondisi belajar yang 

kondusif tersebut, siswa akan dengan mudah menerima materi pembelajaran 

dalam kelas. Menciptakan suasana yang dapat mengaktifkan siswa untuk 

dapat ikut berpartisipasi dalam pembelajaran sangat penting dilaksanakan, 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, membagi 

perhatian secara visual dan verbal pada siswa, melibatkan siswa secara 

optimal baik secara emosional, fisik dan intelektual, serta menemukan dan 

mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah.  

h) Keterampilan memberi penguatan 

Ada dua jenis pemberian penguatan yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu penguatan verbal dan non verbal. Penguatan verbal contohnya adalah 

dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan motivasi seperti “bagus”, “pinter”, 

“anak rajin”, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penguatan non verbal 

adalah penguatan yang diberikan oleh guru dalam bentuk gerakan, 

pendekatan, atau symbol dan benda.  Contoh penguatan non verbal adalah 

dengan memberikan tepuk tangan, pemberian hadiah, atau menepuk pundak 

siswa. Pemberian penguatan ini juga hendaknya ditujukan dengan jelas kepada 

siapa dan dilaksanakan sesegera mungkin agar siswa dapat memahami kenapa 

penguatan tersebut diberikan kepada dirinya atau kelompoknya.  

i) Keterampilan menutup pelajaran  
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Keterampilan menutup pelajaran ini meliputi beberapa kegiatan yang 

harus dilaksanakan oleh guru sebelum mengakhiri pembelajaran, yaitu 

memberikan simpulan materi pembelajaran, mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk mengukur pemahaman siswa, mengadakan tes evaluasi, serta 

memberikan tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya.  

Keterampilan diatas menjadi pedoman ketika guru mengadakan kegiatan 

belajar mengajar IPS dengan menggunakan model think pair share dengan media 

audio visual pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang. Keterampilan-

keterampilan guru dalam penelitian ini tentunya telah dimodifikasi sesuai dengan 

keperluan, keterampilan tersebut meliputi keterampulan membuka pelajaran, 

keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar, keterampilan bertanya, 

keterampilan pembelajaran perseorangan, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan memberi penguatan, dan keterampilan menutup pelajaran. 

2.1.6.2.Aktifitas Siswa  

Aktivitas siswa merupakan komponen utama dalam kegiatan pembelajaran 

yang harus dioptimalkan untuk mendukung situasi belajar yang kondusif dan aktif 

(Sardiman, 2012: 97). Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Siswa 

belajar sambil bekerja dengan bekerja mereka memperoleh pengetaluan 

pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan 

keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat (Hamalik, 2010: 17l-

172). 
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Aktivitas siswa dipengaruhi oleh tingkah laku baik secara fisik maupun 

mental. Sedangkan tingkah laku siswa dipengaruhi oleh karakteristik siswa, 

menurut Sutari (dalam Djamarah, 2010: 52) karakteristik siswa adalah :  

a) Belum memiliki kepribadian dewasa sehingga masih menjadi tanggung jawab 

guru 

b) Pada aspek tertentu masih memerlukan penyempurnaan sehingga masih 

menjadi tanggung jawab guru 

c) Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu 

meliputi aspek biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi, kemampuan bicara, 

anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang sosial, latar belakang biologis 

serta perbedaan individual. 

Dengan mengetahui karakteristik peserta didik guru dapat mengantisipasi 

kemungkinan selama proses pembelajaran. Guru mudah merencanakan 

pengalaman belajar dengan matang sebelumnya sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan maksimal.  

Di dalam belajar perlu ada aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar itu 

adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan aktivitas. 

Dierich (dalam Sardiman, 2012:101) menggolongkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sebagai berikut : 

a) Visual activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

b) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 
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c) Listening activities, contoh: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, angket, menyalin. 

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

f) Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

g) Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h) Emotional activities, misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Dari uraian di atas, peneliti dapat menarik simpulan bahwa aktifitas siswa 

merupakan segala aktifitas yang dilakukan oleh siswa dan guru ketika 

pembelajaran berlangsung dengan menitikberatkan pada keaktifan siswa selama 

pembelajaran. Aktifitas tersebut meliputi keaktifan siswa secara fisik, mental 

intelektual dan emosional selama proses pembelajaran berlangsung.  

Dalam penelitian ini, aktivitas siswa disesuaikan dengan penerapan model 

think pair share dengan media audio visual dimana peneliti akan mengamati 7 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran yang didalamnya meliputi kegiatan 

visual, kegiatan lisan (oral), kegiatan mendengarkan (listening), kegiatan menulis 

(writing), kegiatan mental, dan kegiatan emosional. Aktivitas siswa yang akan 

diamati dalam penelitian ini adalah:  

a) Kesiapan siswa menerima pelajaran (emotional activities) 
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Aktivitas yang diamati pada aspek ini yaitu kehadiran siswa yang tepat 

waktu, berdoa sebelum mengikutu pelajaran, mempersiapkan perlengkapan 

belajar sebelum pelajaran dimulai serta tidak gaduh saat pelajaran akan 

dimulai.  

b) Kemampuan siswa menyimak media audio visual (visual dan listening 

activities) 

Aktifitas yang dilakukan oleh siswa pada aspek ini adalah siswa 

mampu menyimak media pembelajaran yaitu audio visual dengan baik, 

ditandai dengan siswa dapat menyebutkan tema pembelajaran saat itu, 

berkonsentrasi ketika menyimak media pembelajaran, mampu menjelaskan isi 

materi dari pemutaran media pembelajaran serta siswa berani bertanya apabila 

ada materi yang belum dipahami.  

c) Menuliskan ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (Think) (writing 

activities) 

Aktifitas yang dilakukan pada aspek ini adalah ditandai dengan siswa 

terampil mengemukakan ide yaitu setelah memperhatikan penyampaian 

permasalahan dengan cermat siswa mampu menuliskan ide/jawaban sendiri 

sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh guru setelah mengamati 

media pembelajaran dengan tepat waktu.  

d) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) (emotional, mental, 

listening, oral activities) 

Aktfitas siswa pada aspek ini ditandai dengan siswa mampu berdiskusi 

secara berpasangan dengan teman sebangkunya, setelah itu mereka saling 



51 
 

 
 

bertukar pikiran tentang permasalahan yang telah diberikan oleh guru dan 

menuliskan hasil diskusinya pada selembar kertas. Semua kegiatan tersebut 

dilaksanakan siswa tepat waktu sesuai dengan waktu yang disediakan oleh 

guru.  

e) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (Share) (visual, 

mental dan oral activities)  

Untuk aktifitas pada aspek ini, siswa dituntut untuk berani maju ke 

depan kelas dan membacakan hasil diskusinya, sementara itu siswa lain 

memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan kelompok yang maju, 

merespon tanggapan yang muncul dari kelompok lain, begitu selanjutnya 

sampai waktu yang diberikan guru habis sehingga tercapai kesepakatan 

diskusi dan siswa mampu menerima pendapat atau kritikan dari kelompok lain 

sesuai hasil diskusi.  

f) Kemampuan menjawab pertanyaan guru (oral dan mental activity) 

Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, 

akan mampu merangsang siswa untuk berpikir tentang permasalah yang 

sedang di bahas dalam pembelajaran. Kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan 

ini memiliki beberapa indikator, yaitu menjawab pertanyaan dengan kalimat 

jelas, menjawab pertanyaan dengan tepat, menjawab pertanyaan sesuai dengan 

pemahamannya, serta menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan.  

g) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi (emotional, mental, visual, 

writing activities) 
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Aktifitas siswa dalam aspek ini adalah ditandai dengan siswa mampu 

mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri dan bersifat tenang dalam kelas. 

Selain itu, siswa juga mampu mengerjakan soal evaluasi sesuai waktu yang 

telah ditentukan oleh guru.  

Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran IPS pada siswa kelas VA 

SDN Wonosari 03 Semarang dengan menggunakan model think pair share 

dengan media audio visual aktivitas siswa dapat meningkat sesuai dengan 

indikator yang telah di sebutkan, yaitu : (1) Kesiapan belajar siswa (emotional 

activities), (2) Kemampuan siswa menyimak media audio visual (visual activities 

dan listening activities), (3) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan 

(Pair) (emotional activities, mental activities, listening activities, oral activities), 

(4) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (Share) (visual 

activities, mental activities, oral activities), (5) Menuliskan ide / gagasan hasil 

pemikiran secara individu (Think) (writing activities), (6) Kemampuan menjawab 

pertanyaan guru(oral dan mental activity), serta (7) Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi (emotional activities, mental activities, visual 

activities, writing activities).  

2.1.6.3.Hasil Belajar  

Pengertian hasil belajar menurut Suprijono (dalam Thobroni, 2012: 22) 

hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan. Tidak jauh berbeda dengan Suprijono, Anni 

(2007: 5) juga berpendapat bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-
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aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar.  

Merujuk pemikiran Gagne (dalam Thobroni, 2012: 22-23) hasil belajar 

berupa hal-hal berikut.  

a) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

b) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang.  

c) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Keterampilan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah.  

d) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani.  

e) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi 

dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-

nilai sebagai standar perilaku.  

Sedangkan menurut Bloom (dalam Thobroni, 2012: 23-24) hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

a) Domain kognitif mencakup: 

Knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis 



54 
 

 
 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluating (menilai). 

b) Domain afektif mencakup: 

Receving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing 

(nilai), organization (organisasi), dan characterization (karakterisasi). 

c) Domain psikomotor mencakup: 

Initiatory, pre-routine, rountinized, serta keterampilan produktif, teknik, fisik, 

sosial, manajerial, dan hasil intelektual. 

Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson Krathwohl 

dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar 

sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan 

pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan 

pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi: 

a. Perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level 

taksonomi. 

b. Perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkhis, namun urutan level 

masih sama yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar 

terletak pada level 5 dan 6. Perubahanperubahan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Pada level 1, knowledge diubah menjadi remembering (mengingat). 

2) Pada level 2, comprehension dipertegas menjadi understanding 

(memahami). 

3) Pada level 3, application diubah menjadi applying (menerapkan). 
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4) Pada level 4, analysis menjadi analyzing (menganalisis). 

5) Pada level 5, synthesis dinaikkan levelnya menjadi level 6 tetapi dengan 

perubahan mendasar, yaitu creating (mencipta). 

6) Pada level 6, Evaluation turun posisisinya menjadi level 5, dengan sebutan 

evaluating (menilai). (http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Master-

1222-081188230128%20Bab%20II.pdf/ diunduh pada Jumat 2 Mei 2014 

Pukul 21.00 WIB).  

Ranah Afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, 

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

kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang 

paling kompleks. Sedangkan untuk ranak psikomotor meliputi gerakan dan 

koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Ketrampilan ini 

dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut 

kecepatan, ketepatan, jarak, cara/teknik pelaksanaan.    

Dalam Kerucut Pengalaman Dale (Dale’s Cone Experience) menjelaskan 

bahwa hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung (kongkrit), 

kenyataan yang ada dilingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda 

tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin keatas puncak kerucut 

semakin abstrak media penyampai pesan itu. Proses belajar dan interaksi 

mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis 

pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok 

siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar.  
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Pembelajaran dikembangkan bila merujuk pada kerucut Edgar Dale diatas 

maka masuk pada seluruh bagian piramida Dale. Penguatannya pada bagian 

piramida terbawah yaitu benda tiruan dan pengalaman langsung melalui praktek.  

 

Berdasarkan pada kerucut Edgar Dale, dapat disimpulkan bahwa siswa 

dapat menyerap materi sebesar 10% dari apa yang mereka baca, 20% dari apa 

yang meraka dengar, 30% dari apa yang mereka lihat, 50% dari apa yang mereka 

dengar dan lihat, 70% dari apa yang mereka ucapkan, serta 90% dari apa yang 

mereka ucapkan dan lakukan. (http://ekasafitri22.wordpress.com/diakses pada 

Sabtu 3 Mei 2014 Pukul 03.30 WIB) 

Jadi dalam pembelajaran dengan menggunakan model think pair share 

dengan media audio visual pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang, 

maka siswa akan dapat menyerap sekitar 70% materi yang mereka diskusikan 
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serta 50% materi dari penggunaan media audio visual yang mereka lihat dan 

dengar.  

Dwyer juga berpendapat bahwa manusia belajar melalui 1% pengecapan, 

1,5% sentuhan, 3,5% penciuman, 11% pendengaran serta 83% penglihatan 

(nikiblogku.blogspot.com/diakses pada Sabtu 3 Mei 2014 Pukul 23.55 WIB). 

Penggunaan media audio visual juga didukung dengan adanya Teori Audio Visual 

Memory (AVM) yang dikemukakan oleh Johann Heinrich Pestalozzi, teori ini 

mengandung intisari bahwa melalui pengembangan AVM dapat dikembangkan 

potensi lain, seperti daya imajinasi, kreativitas, bakat, minat, dari seorang anak, 

karena melalui pengembangan :  

a. Auditory, anak dapat mengoptimalkan pendengarannya. 

b. Visual, anak dapat menggunakan penglihatannya dengan baik.  

c. Memory, anak dapat menggunakan dan melatih ingatan dengan baik.  

Oleh karena itu perkembangan belajar melalui AVM ini menjadikan 

proses belajar yang menyenangkan sehingga hal-hal yang paling sulit menjadi 

lebih mudah dan dari yang abstrak menjadi konkrit dan mudah disampaikan ke 

anak.(http://bagawanabiyasa.wordpress.com/2013/05/26/mediapembelajaran/diak

ses pada Sabtu 3 Mei 2014 Pukul 11.24 WIB) 

Menurut Hamdani (2011:303) dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, 

guru harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

a) Valid, penilaian hasil belajar harus mengukur pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan 

standar kompetensi lulusan. 
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b) Objektif, penilaian hasil belajar siswa hendaknya tidak dipengaruhi oleh 

subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, 

budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. 

c) Transparan, penilaian hasil belajar harus dapat diketahui oleh semua pihak 

yang berkepentingan. 

d) Adil, penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan siswa. 

e) Terpadu, penilaian hasil belajar merupakan salah satu komponen yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

f) Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian hasil belajar mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang 

sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan siswa. 

g) Bermakna, penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, mempunyai 

arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak. 

h) Sistematis, penilaian hasil belajar dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

i) Akuntabel, penilaian hasil belajar dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

j) Beracuan kriteria, penilaian hasil belajar didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu perubahan pada diri individu setelah melakukan tindakan 

belajar yang dapat di lihat dari tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, serta 

psikomotorik.   
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Penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap siswa terhadap standar 

yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, 

kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan 

proses (Permendikbud, 2013).  

Dilihat dari aspek kognitif, peneliti akan mengolah data berupa hasil tes 

evaluasi yang telah dilakukan oleh siswa sehingga akan diperoleh data berupa 

skor atau nilai dari masing-masing siswa. Pengukuran tingkat kesulitan soal 

yang dibuat peneliti dapat diukur dengan acuan Taksonomi Bloom. Untuk 

ranah kognitif, biasa dilambangkan dengan C, ada enam tingkatan domain 

dalam ranah kognitif tersebut, mulai dari C1 (Pengetahuan), C2 (Pemahaman), 

C3 (Aplikasi), C4 (Analisis), C5 (Evaluasi) sampai dengan C6 (Membuat / 

Berkreasi) (Poerwanti, 2008: 1.27). Untuk penyusunan tingkat kesulitan soal 

yang peneliti buat di dalam tes evaluasi disesuaikan dengan materi yang akan 

diajarkan. Sedangkan untuk penilaian aspek afektif dapat dikelompokkan 

menjadi lima tingkatan domain afektif (Poerwanti, 2008: 1.28) yaitu A1 

(Penerimaan), A2 (Responsi), A3 (Acuan Nilai), A4 (Organisasi), A5 

(Karakterisasi). Penilaian domain afektif dalam penelitian ini, ditekankan pada 

penilaian domain A5, yaitu pembentukan karakter pada diri siswa. Karakter 

yang diamati meliputi tanggungjawab, percaya diri, saling menghargai, jujur, 

serta bersikap santun (Mulyasa, 2013: 147) Sedangkan pada domain 

psikomotoriknya dapat dilihat dari aktifitas siswa ketika melaksanakan 



60 
 

 
 

kegiatan diskusi saat pembelajaran berlangsung.  Domain psikomotor berkaitan 

dengan kemampuan fisik peserta didik seperti keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Kategori jenis perilaku menurut 

Elizabeth simpson (Anni,2009: 89)  untuk ranah psikomotorik adalah persepsi 

(perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan 

terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), 

penyesuaian (adaptation), dan kreativitas (originality). Indikator ranah 

psikomotor dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan pendekatan think pair 

share dengan media audio visual diantaranya: 1) mengamati media audio 

visual (P1); 2) melaksanakan kegiatan belajar kelompok (P2); 3) menunjukkan 

hasil kegiatan kelompok(P3). Jadi berdasarkan ranah psikomotor tersebut 

peneliti menerapkan psikomotor P2 yaitu berdiskusi kelompok. 

2.1.7. Pembelajaran Pendidikan IPS  

Soewarso dan Susila (2010: 3) berpendapat bahwa IPS merupakan kajian 

tentang manusia dan dunia sekelilingnya. Yang menjadi kajian IPS ialah tentang 

hubungan manusia. Latar telaahnya adalah kehidupan nyata manusia. Sedangkan 

menurut Mulyono (dalam Hidayati, 2008: 1.7), IPS merupakan suatu pendekatan 

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

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi 

sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Hal ini lebih 

ditegaskan oleh Saidiharjo (dalam Hidayati, 2008: 1.7), IPS merupakan hasil 

kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran 

seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan politik. 
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Dilihat dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu 

pengetahuan sosial merupakan gabungan dari beberapa ilmu sosial seperti 

Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi dimana bidang bahasan dari IPS itu 

sendiri adalah manusia dan lingkungannya. Dengan adanya mata pelajaran ini, 

diharapkan siswa akan lebih siap untuk menghadapi tantangan global serta dapat 

menjadi warga negara yang demokratis dan cinta damai nantinya.  

2.1.7.1.Tujuan Pendidikan IPS  

Trianto (2013: 128) menyatakan tujuan utama ilmu pengetahuan sosial 

ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah 

yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang 

menimpa masyarakat.  

Selain itu, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk 

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

keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

ditingkat lokal, nasional dan global (Hidayati, 2008: 1.24)  

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti dapat mengambil garis 

besar tujuan dari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai mata 
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pelajaran yang diajarkan sebagai sarana untuk mempersiapkan siswa menjadi 

warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan Negara 

Indonesia nantinya.  

2.1.7.2.Karakteristik Pendidikan IPS  

Menurut Sadeli, dalam Hidayati (2008: 1.26), bidang studi IPS merupakan 

gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu, 

bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan 

tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Karena IPS terdiri dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial, dapat dikatakan bahwa IPS itu mempunyai ciri-ciri khusus atau 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi lainnya. 

Untuk melihat karakteristik IPS, dapat dilihat dari berbagai pandangan. 

Berikut ini karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampainnya. 

a) Materi IPS 

Menurut Tjokrodikaryo, dalam Hidayati (2008: 1.26), mempelajari IPS pada 

hakekatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan 

lingkungan. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari 

di masyarakat. 

Ada 5 macam sumber materi IPS antara lain: 

(1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

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

dan dunia dengan berbagai permasalahannya. 
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(2) Kegiatan manuasia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, dan transportasi. 

(3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak lingkungan anak yang terdekat sampai 

yang terjauh. 

(4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang 

tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian besar. 

(5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, 

pakaian, permainan, keluarga. 

Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi 

sumber materi IPS sekaligus juga menjadi laboraturiumnya. Pengetahuan 

konsep,teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan 

dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. 

Dalam penelitian ini, materi IPS yang akan diajarkan pada kelas VA 

SDN Wonosari 03 Semarang adalah materi tentang peristiwa yang terjadi di 

sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

b) Strategi Penyampaian Pengajaran IPS  

Menurut Mukminan (dalam Hidayati 2008: 1.27), 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.Tipe kurikulum seperti 
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ini disebut “The Wedining Horizon or Expanding Environment Curriculum”. 

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

dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan 

lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan 

sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran 

tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi 

unsur-unsur dunia yang lebih luas. 

2.1.8. Pembelajaran Kooperatif 

2.1.8.1.Teori konstruktivisme sebagai landasan pembelajaran kooperatif  

Slavin (dalam Trianto, 2011: 13) berpendapat bahwa teori konstruktifis 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan tersebut tidak lagi sesuai bagi siswa, agar siswa 

dapat benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka 

bekerja sendiri memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, 

dan berusaha dengan ide-ide yang ada.  

Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang 

bahwa perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif 

membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-

pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Menurut Piaget perkembangan 

kognitif sebagian besar bergantung pada seberapa jauh anak aktif memanipulatif 

dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya (Trianto, 2011: 14-16). 
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Vygotsky berpendapat seperti Piaget, bahwa siswa membentuk 

pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa sendiri melalui bahasa. 

Vygotsky berkeyakinan bahwa pengembangan tergantung baik pada faktor 

biologis menentukan fungsi-fungsi elementer memori, atensi, persepsi, dan 

stimulus-respon, faktor sosial sangat penting artinya bagi perkembangan fungsi 

mental lebih tinggi untuk perkembangan konsep, penalaran logis, dan 

pengambilan keputusan.  

Teori Vygotsky ini, lebih menekankan pada aspek sosial dari 

pembelajaran. Menurut Vygotsky bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika 

anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-

tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka disebut dengan zone of 

proximal development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit diatas daerah 

perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang 

lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan dan kerja sama antar 

individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu 

tersebut (Trianto, 2011: 26-27).  

Implikasi dalam pembelajaran tersebut adalah dengan brinteraksi sosial 

dalam proses pembelajaran siswa dapat membentuk pengertian spontan yang 

dapat dikembangkan menjadi pengertian ilmiah melalui proses berpikir dan 

komunikasi secara kelompok, sehingga siswa dapat belajar dan bekerja sama 

dalam mengkontruksi pengalamannya dan pengetahuan yang didapat menjadi 

sebuah pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas.  

2.1.8.2.Pembelajaran kooperatif  
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H. Karli dan Yuliariatiningsih, M.S. (dalam Hamdani, 2011: 165) 

berpendapat bahwa pembalajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar 

mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau 

membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih. Tidak jauh berbeda dengan 

pengertian di atas, Artz dan Newman (dalam Huda, 2013: 32) juga 

mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai small group of learners working 

together as a team to solve a problem, complete a task, or accomplish a common 

goal (kelompok kecil pembelajar / siswa yang bekerja sama dalam satu tim untuk 

mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai satu tujuan 

bersama). Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih 

mudah menemukan menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka 

saling berdiskusi dengan temannya (Trianto, 2011: 41).  

Selain itu, Eggen dan Kauchak (dalam Trianto, 2011: 42) juga berpendapat 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran 

yang melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.   

Dari uraian tinjauan tentang pembelajaran kooperatif ini, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tersebut memerlukan kerjasama antar 

siswa dan saling ketergantungan dalam struktur pencapaian tugas, tujuan, dan 

penghargaan. Keberhasilan pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan masing-

masing individu dalam kelompok, di mana keberhasilan tersebut sangat berarti 

untuk mencapai suatu tujuan yang positif dalam belajar kelompok.  
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Menurut Thobroni (2012: 291-292), kelebihan pembelajaran kooperatif, 

sebagai berikut. 

a) Jika dilihat dari aspek siswa, keunggulan pembelajaran kooperatif adalah 

memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu 

pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa belajar secara bekerja sama 

dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. 

b) Siswa dimungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar, melatih siswa 

untuk memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir (thinking skill) 

maupun keterampilan sosial (social skill). 

c) Siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena didorong dan 

didukung dari rekan sebaya. 

d) Siswa menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, kemampuan berpikir 

kritis. 

e) Siswa yang bersama-sama bekerja dalam kelompok akan menimbulkan 

persahabatan yang akrab yang terbentuk di kalangan siswa. 

f) Saling ketergantungan yang positif, adanya pengakuan dalam merespon 

perbedaan individu, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan 

kelas, suasana yang rileks dan menyenangkan, terjalinnya hubungan yang 

hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru. 

Slavin (2005: 4) berpendapat bahwa ada banyak alasan yang membuat 

pembelajaran kooperatif memasuki jalur utama praktik pendidikan. Salah satunya 

adalah berdasarkan penelitian dasar (yang dirangkum dalam buku ini) yang 

mendukung penggunaan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan pencapaian 
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prestasi para siswa, dan juga akibat-akibat positif lainnya yang dapat 

mengembagkan hubungan antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas 

yang lemah dalam bidang akademik, dan meningkatkan rasa harga diri. Alasan 

lain adalah tumbuhnya kesadaran bahwa para siswa perlu belajar untuk berpikir, 

menyelesaikan masalah, dan mengintegrasikan serta mengimplikasikan 

kemampuan dan pengetahuan mereka, dan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan sarana yang sangat baik untuk mencapai hal-hal semacam itu.  

2.1.8.3.Variasi dalam pembelajaran kooperatif  

Walaupun prinsip dasar pembelajaran kooperatif tidak berubah, terdapat 

beberapa variasi dari model tersebut. Setidaknya terdapat empat pendekatan yang 

seharusnya merupakan bagian dari kumpulan strategi guru dalam menerapkan 

model pembelajaran kooperatif. Yaitu STAD, JIGSAW, Investigasi Kelompok 

(Teams Games Tournaments atau TGT), dan pendekatan struktural yang meliputi 

Think Pair Share (TPS) dan Numbered Head Together (NHT).  

Dapat dilihat bahwa ada beberapa variasi model pembelajaran kooperatif 

yang telahkita kenal. Dalam penelitian ini, berdasarkan akar penyebab masalah 

yang ada, peneliti telah memilih model pembelajaran think pair share (TPS) 

dengan media audio visual yang akan digunakan dalam penelitian pada siswa 

kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang.  

2.1.9. Model Think Pair Share  

Think pair share menurut Slavin (dalam Thobroni 2012: 298) merupakan 

sebuah metode yang sederhana, tetapi sangat berguna yang dikembangkan oleh 

Frank Lyman dari Universitas Maryland. Ketika guru menerangkan pelajaran di 
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depan kelas, siswa duduk berpasangan dalam kelompoknya. Guru memberikan 

pertanyaan di kelas. Lalu, siswa diperintahkan untuk memikirkan jawaban, 

kemudian siswa berpasangan dengan masing-masing pasangannya untuk mencari 

kesepakatan jawaban. Terakhir, guru meminta siswa untuk membagi jawaban 

kepada seluruh siswa di kelas.  

Suprijono (2011: 91) juga berpendapat tentang model pembelajaran think 

pair share, seperti namanya “Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru 

mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh 

peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada mereka memikirkan 

jawabannya. Selanjutnya, “Pairing”, pada tahap ini guru meminta peserta didik 

berpasang-pasangan. Beri kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk 

berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban yang 

telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan pasangannya. Hasil diskusi 

intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh 

kelas. Tahap ini dikenal dengan “Sharing”. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi 

Tanya jawab yang mendorong pada pengonstruksian pengetahuan secara 

integratif. Peserta didik dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang 

dipelajarinya.  

Menurut Lyman, dalam Thobroni (2012: 299), langkah-langkah model 

think pair share, sebagai berikut: 

1) Langkah 1: Berpikir (Thinking) 



70 
 

 
 

Langkah pertama, guru mengajukan pertanyaan atau isu yang terkait dengan 

pelajaran dan siswa diberi waktu untuk berpikir sendiri mengenai jawaban 

atau isu tersebut.  

2) Langkah 2: Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya, pada langkah kedua, guru meminta siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama periode 

ini dapat menghasilkan jawaban bersama jika suatu pertanyaan telah diajukan 

atau penyampaian ide bersama jika suatu isu khusus telah diidentifikasi. 

3) Langkah 3: Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir ini, guru memninta pasangan-pasangan tersebut untuk 

berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa 

yang telah mereka bicarakan. Pada langkah ini, akan menjadi efektif jika 

berkeliling kelas dari pasangan yang satu ke pasangan yang lain sehingga 

seperempat atau separo dari pasangan-pasangan tersebut memperoleh 

kesempatan untuk melapor. 

Model pembelajaran think pair share ini memberi kesempatan lebih 

kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus bekerja sama dengan teman lainnya. 

Menurut Lie, dalam Thobroni (2012: 301), keunggulan pada model think pair 

share lainnya adalah optimalisasi partisipasi siswa. Dengan metode klasikal yang 

memungkinkan hanya satu siswa yang maju dan membagikan hasilnya untuk 

seluruh kelas, model think pair share ini sedikitnya delapan kali lebih banyak 

kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasinya di depan 
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orang lain. Selain itu, model think pair share dapat digunakan pada semua mata 

pelajaran dan semua tingkat usia anak didik.  

Penggunaan langkah-langkah model think pair share dengan media audio 

visual dalam pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model think pair share 

menurut Lyman, dalam Thobroni (2012: 299), dimodifikasi dengan menggunakan 

media audio visual, sebagai berikut : 

1) Siswa menyimak media audio visual yang ditayangkan oleh guru (menyimak 

– mengumpulkan informasi) 

2) Siswa mendapatkan pertanyaan seputar isi media pembelajaran yang telah 

diputar oleg guru (menanya) 

3) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru (Think) 

4) Beberapa siswa diminta untuk menyampaikan hasil pemikirannya 

(mengkomunikasikan) 

5) Siswa menyimak penyampaian garis besar materi (mengumpulkan informasi) 

6) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi bersama 

pasangannya tentang pertanyaan yang akan diajukan oleh guru (Pair) 

7) Siswa mendapat LKS untuk didiskusikan bersama pasangannya 

(mengasosiasi / menalar) 

8) Siswa diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas (Share – mengkomunikasikan) 

9) Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju.  

Beberapa kelebihan model pembelajaran think pairs share sebagai berikut:  
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1) Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. 

 Penggunaan metode pembelajaran think pair share menuntut siswa 

menggunakan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan 

yang diberikan oleh guru di awal pertemuan sehingga diharapkan siswa 

mampu memahami materi dengan baik sebelum guru menyampaikannya pada 

pertemuan selanjutnya. 

2) Memperbaiki kehadiran. 

 Tugas yang diberikan oleh guru pada setiap pertemuan selain untuk 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran juga dimaksudkan 

agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada setiap pertemuan. Sebab bagi 

siswa yang sekali tidak hadir maka siswa tersebut tidak mengerjakan tugas 

dan hal ini akan mempengaruhi hasil belajar mereka.  

3) Angka putus sekolah berkurang. 

 Model pembelajaran think pair share diharapkan dapat memotivasi siswa 

dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat lebih baik dari pada 

pembelajaran dengan model konvensional.  

4) Sikap apatis berkurang. 

 Sebelum pembelajaran dimulai, kencenderungan siswa merasa malas karena 

proses belajar di kelas hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru dan 

menjawab semua yang ditanyakan oleh guru. Dengan melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses belajar mengajar, metode pembelajaran think pair share 

akan lebih menarik dan tidak monoton dibandingkan metode konvensional. 

5) Penerimaan terhadap individu lebih besar. 
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 Dalam model pembelajaran konvensional, siswa yang aktif di dalam kelas 

hanyalah siswa tertentu yang benar-benar rajin dan cepat dalam menerima 

materi yang disampaikan oleh guru sedangkan siswa lain hanyalah 

“pendengar” materi yang disampaikan oleh guru. Dengan pembelajaran think 

pair share hal ini dapat diminimalisir sebab semua siswa akan terlibat dengan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

6) Hasil belajar lebih mendalam. 

 Parameter dalam PBM adalah hasil belajar yang diraih oleh siswa. Dengan 

pembelajaran think pair share perkembangan hasil belajar siswa dapat 

diidentifikasi secara bertahap. Sehingga pada akhir pembelajaran hasil yang 

diperoleh siswa dapat lebih optimal. 

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. 

Sistem kerjasama yang diterapkan dalam model pembelajaran think pair share 

menuntut siswa untuk dapat bekerja sama dalam tim, sehingga siswa dituntut 

untuk dapat belajar berempati, menerima pendapat orang lain atau mengakui 

secara sportif jika pendapatnya tidak diterima.  

(http://kanwar03oke.blogspot.com/2013/05/model-pembelajaran-think-pair-

share.html/ diunduh 31/12/ 2013 pukul 15.25).  

Model pembelajaran think pair share ini memberi kesempatan lebih 

kepada siswa untuk bekerja sendiri sekaligus bekerja sama dengan teman lainnya. 

Menurut Lie, dalam Thobroni (2012: 301), keunggulan pada model think pair 

share lainnya adalah optimalisasi partisipasi siswa. Dengan metode klasikal yang 

memungkinkan hanya satu siswa yang maju dan membagikan hasilnya untuk 
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seluruh kelas, model think pair share ini sedikitnya delapan kali lebih banyak 

kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasinya di depan 

orang lain. Selain itu, model think pair share dapat digunakan pada semua mata 

pelajaran dan semua tingkat usia anak didik.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan model think pair share sangat efektif dilaksanakan saat 

pembelajaran yang bertujuan untuk memgaktifkan siswa agar mampu 

berpartisipasi saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi disini peran siswa jauh 

lebih besar dibandingkan oleh guru, dengan demikian pemahaman yang diperoleh 

siswa pun akan lebih baik lagi.   

2.1.10. Media Pembelajaran  

2.1.10.1. Pengertian Media  

Heinich (dalam Susilana, 2009: 6) berpendapat bahwa media berasal dari 

bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara 

harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan 

penerima pesan (a receiver). Selain itu, Arsyad (2013: 2) juga berpendapat bahwa 

media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah 

pada khususnya.  

Jadi secara bahasa, media berarti pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. AECT (Association of Education and Communication 

Technology) memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Adapun National 
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Education Association (NEA) mengartikan media sebagai segala benda yang 

dapat dimanipulasikan; dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta 

instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut (Sukiman, 2012: 27-28) 

Sedangkan yang dimaksud dengan media pembelajaran menurut Anderson 

(dalam Sukiman, 2013: 28) adalah media yang memungkinkan terwujudnya 

hubungan langsung antara karya seseorang pengembang mata pelajaran dengan 

para siswa. Tidak jauh berbeda dengan Anderson, Sukiman (2013: 29) juga 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta 

kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam 

rangka mencapai tujuan pemelajaran secara efektif.  

Hamalik (dalam Arsyad, 2013: 19) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keingnan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. 

Dalam suatu pembelajaran, penggunaan media memang sangat diperlukan guna 

menunjang tercapaianya tujuan pembelajaran secara maksimal. selai sebagai alat 

untuk menyalurkan materi, media juga mampu membangkitkan minat dan 

motivasi siswa untuk belajar.  

2.1.10.2. Kriteria Pemilihan Media 

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah sesuai dengan 

tujuan pembelajaran atau  Sanjaya (dalam Hamdani, 2011: 257) mengungkapkan 
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pertimbangan lain dalam memilih media pembelajaranyang tepat, yaitu dengan 

menggunakan kata ACTION (acces, cost, technology, interactivity, organization, 

novelty). 

a) Acces, artinya kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam 

pemilihan media.  

b) Cost, artinya pertmbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan 

suatu media harus seimbang dengan manfaatnya.  

c) Technology, artinya ketersediaan teknologinya dan kemudahan dalam 

penggunaannya.  

d) Interactivity, artinya mampu menghindarkan komunikasi dua arah atau 

interaktivitas.  

e) Organization, artinya dukungan organisasi atau lembaga dan cara 

pengorganisasiannya.  

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

baru biasanya lebih menarik.   

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang 

digunakan untuk mempermudah penyampaian materi bagi siswa. Pemilhan materi 

yang utama adalah dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Dalam penelitian ini, media audio visual merupakan media pembelajaran 

yang paling cocok untuk dipergunakan dalam penyampaian materi pada 

pembelajaran IPS kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang.  

2.1.10.3. Jenis – Jenis Media Pembelajaran  
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Media pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang meliputi 

bahan dan peralatan. Dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam dunia 

pendidikan (misalnya teori/konsep baru dan teknologi), media pembelajaran terus 

mengalami perkembangan dan tampil dalam berbagai jenis dan format, dengan 

masing-masing cirri dan kemampuannya sendiri.  

Rudy Bretz (dalam Sukiman, 2012: 44-45) mengklasifikasikan media 

berdasarkan unsure pokoknya yaitu suara, visual (berupa gambar, garis, dan 

simbol), dan gerak. disamping itu juga Bretz membedakan antara media siar 

(telecommunication) dan media rekam (recording). Dengan demikian media 

menurut taksonomi Bretz dikelompokkan menjadi 8 kategori : (a) media audio 

visual gerak, (b) media audio visual diam, (c) media audio visual semi gerak, (d) 

media visual gerak, (e) media visual diam, (f) media semi gerak, (g) media audio, 

dan (h) media cetak.  

Sedangkan menurut Arshad (2013: 31-34) mengelompokkan media 

pembelajaran ke dalam empat kelompok, yaitu :  

d. Media hasil teknologi cetak  

Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto atau 

representasi fotografik dan reproduksi. 

e. Media hasil teknologi audio – visual  

Pengajaran melalui audio visual adalah produksi dan penggunaan materi yang 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya 

tergantung kepada pemahaman kata atau symbol-simbol yang serupa.  



78 
 

 
 

f. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer merupakan cara 

menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-

sumber yang berbasis mikroprosesor. pada dasarnya teknologi ini, 

menggunakan layar kaca untuk menyajikan informasikepada siswa.  

Teknologi berbasis komputer  

g. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer  

Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan 

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh komputer, contohnya hard disk dan videodisk player.  

2.1.10.4. Media Audio Visual  

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Dwyer (dalam Sutikno, 2013: 37) berpendapat 

bahwa belajar yang sempurna hanya dapat tercapai jika menggunakan  bahan-

bahan audio visual yang mendekati realitas. Berdasarkan pendapat tersebut, peneli 

berpijak bahwa penggunaan media audio visual pada penelitian ini akan sangat 

bermanfaat guna mendukung terjadinya kesempurnaan saat pembelajaran 

berlangsung.  

Sukiman (2012: 184) media pembelajaran berbasis audio visual adalah 

media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan 

penglihatan.  Sedangkan menurut Arsyad (2013: 32) pengajaran melalui audio 

visual adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui 

pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada 

pemahaman kata atau symbol-simbol yang serupa.  
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Hamdani (2011: 249) juga berpendapat bahwa media audio visual ini 

merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang – 

dengar. Berdasakkan pengertian media audio visual yang telah dikemukakan oleh 

beberapa ahli tersebut, peneliti dapat menberikan simpulan bahwa yang dimaksud 

dengan media audio visual merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dimana materi yang disampaikan tersebut dapat dilihat dan 

didengar oleh orang lain.  

Secara umum media audio visual menurut teori kerucut pengalaman Edgar 

Dale memiliki efektifitas yang tinggi daripada media visual atau audio. Di antara 

jenis media audio visual ini adalah media film, video dan televisi (TV) (Sukiman, 

2012: 184). Tidak jauh berbeda, Hamdani (2011: 249) juga memberikan contoh 

media audio visual menjadi beberapa program, yaitu video atau televise, video 

atau televise instruksional, dan program slide suara (soundslide).  

Pembagian media audio visual menurut Djamarah (2010: 124-125) ada 2 

jenis, yaitu  

a. Audio visual diam  

Yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam sepertinfilm bingkai 

suara (sound slides), film rangkai suara, dan cetak suara.  

b. Audio visual gerak  

Yaitu media yang dapat menampilkan unsure suara dan gambar yang bergerak 

seperti film suara dan video-cassette.  

Beberapa kelebihan media audio visual adalah :  
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a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata, tertulis atau lisan belaka) 

b) Mengatasi perbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti:  

1) Objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, filmbingkai, 

film atau model 

2) Obyek yang kecil dibantu dengan proyektor micro, film bingkai, film atau 

gambar 

3) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan tame 

lapse atau high speed photografi 

4) Kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat 

rekaman film,video, film bingkai, foto maupun secara verbal 

5) Obyek yang terlalu kompleks (mesin-mesin) dapat disajikan dengan 

model, diagram, dll 

6) Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dll) dapat di 

visualkan dalam bentuk film,film bingkai, gambar,dll. 

c) Media audio visual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial.  

(http://robiatulfazriah.blogspot.com/2011/05/media-audio-visual.html/diunduh 

1/1/2014:16.19) 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan media audio visual yang 

berjenis video untuk diterapkan bersama dengan model think pair share untuk 

mata pelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang. Peneliti 

memilih media audio visual dengan jenis video karena disesuaikan dengan materi 
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yang akan diajarkan kepada siswa, yaitu tentang peristiwa yang terjadi disekitar 

proklamasi kemerdekaan Indonesia.  

2.1.11. Penerapan model pembelajaran think pair share dengan media audio 

visual 

Dengan berpijak pada teori belajar konstruktivisme, pembelajaran dengan 

model think pair share dengan media audio visual ini peneliti kembangkan agar 

mampu membantu siswa dalam memahami materi-materi pembelajaran yang akan 

diajarkan oleh guru. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa teori 

konstruktivis ini merupakan teori baru dalam psikologi pendidikan. Menurut teori 

konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan 

adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. 

Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat 

memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan member kesempatan siswa 

untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa 

menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk 

belajar (Nur dalam Trianto, 2011: 13).  

Jadi dengan menggunakan model think pair share dan media audio visual 

ini, guru akan menjadi jembatan bagi siswa untuk dapat membangun sendiri 

pengetahuan siswa tentang materi yang diajarkan oleh guru, baik secara individu 

maupun secara berkelompok. Dengan demikian pembelajaran yang dilakukan 

oleh siswa akan lebih bermakna.  

Dalam penelitian ini, peneliti telah memilih model think pair share dengan 

media audio visual, sebuah model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan 

oleh Lyman, dimana dalam pembelajaran ini setiap siswa diberi kesempatan untuk 
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menunjukkan partisipssi kepada orang lain, mengemukakan pendapat, 

mendengarkan ide dari siswa lain, kemudian berbagi jawaban dengan siswa dalam 

kelas dengan bantuan media audio visual yang berisi materi – materi yang akan 

dipelajari oleh siswa. Dengan demikian pembelajaran akan berjalan dengan efektif 

dan tujuan pembelajarannya pun akan dapat tercapai sesuai dengan harapan.  

Penggunaan langkah-langkah model think pair share dengan media audio 

visual dalam pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model think pair share 

menurut Lyman, dalam Thobroni (2012: 299), dimodifikasi dengan menggunakan 

media audio visual, sebagai berikut : 

1) Siswa menyimak media audio visual yang ditayangkan oleh guru (menyimak 

– mengumpulkan informasi) 

2) Siswa mendapatkan pertanyaan seputar isi media pembelajaran yang telah 

diputar oleg guru (menanya) 

3) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru (Think) 

4) Beberapa siswa diminta untuk menyampaikan hasil pemikirannya 

(mengkomunikasikan) 

5) Siswa menyimak penyampaian garis besar materi (mengumpulkan informasi) 

6) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi bersama 

pasangannya tentang pertanyaan yang akan diajukan oleh guru (Pair) 

7) Siswa mendapat LKS untuk didiskusikan bersama pasangannya 

(mengasosiasi / menalar) 
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8) Siswa diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas (Share – mengkomunikasikan) 

9) Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju.  

  

2.2 KAJIAN EMPIRIS  

Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, peneliti telah 

menemukan beberapa penelitian yang relefan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Tentunya penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan oleh para 

pendahulu ini akan memperkuat peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS dengan model think pair share dengan 

media audio visual.  

Penelitian yang dilaksanakan oleh Tri Sulistiani tahun 2012 di Malang 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Think pair share (TPS) untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 SDN Donomulyo 07 

Kabupaten Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan keefektifan 

belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Donomulyo 07 dalam 

mata pelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran  Cooperative learning  

Tipe Think-Pair-Share. Adapun  hasil penelitiannya mengambarkan bahwa 

penerapan model pembelajaran TPS dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar IPS siswa. Pada siklus 1 persentase aktivitas siswa sebesar 64,55%, 

sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan dengan persentase 82,22%. 

Untuk hasil belajar IPS siswa mengalami peningkatan dari siklus ke siklus. Pada 

pratindakan rata-rata kelas sebesar 45,05 (5,55%), rata-rata kelas pada siklus 1 
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68,36 (33,33%) dan pada siklus 2 rata-rata kelas 75,38 (83,33%).Dengan 

perolehan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 

pembelajaran  Cooperative learning  Tipe  Think pair sharemaka hasil belajar 

siswa kelas V SDN Donomulyo 07 pada mata pelajaran IPS dapat ditingkatkan. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Erlina Novi Kusumayati pada tahun 

2012 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Pada Siswa Kelas VB SDN Tambakaji 01 

Semarang” mampu membuktikan bahwa terjadi peningkatan pembelajaran yang 

dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa yang terus mengalami peningkatan. Pada 

siklus I perolehan nialai rata-rata siswa 65,8 dengan ketuntasa belajar 65,71% 

dapat meningkat menjadi 71, 42% dengan nilai rata-rata 70,1 pada siklus II dan 

pada siklus III diperoleh nilai rata-rata kelas 75,86 dengan persentase ketuntasan 

hasil belajar mencapai 82,86%.   

Penelitian yang dilakukan oleh Donny Setyo Prabowo pada tahun 2013 

dengan judul penelitian “ Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share 

(TPS) Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Pada Siswa Kelas V SDN 

Pakintelan 03 Semarang” juga mengalami peningkatan. Hal tersebut di tunjukkan 

dari persentase tingkat ketuntasan hasil belajar siswa yang semakin meningkat. 

Pada siklus I nilai rata-rata siswa 62, 3 dengan ketuntasan 61,5% . kemudian pada 

siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 68,4 dengan ketuntasan 76,9%. 

Dan pada siklus III rata-rata nilai meningkat menjadi 75 dengan ketuntasan 

88,5%.   
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Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ana Najmatul La'ali di Malang 

dengan judul “Penerapan Model Think pair share (TPS) untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPS Kelas V SDN Sedayu 03 Kecamatan Turen Kabupaten 

Malang”. Peneliti bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dan prestasi 

belajar IPS  dengan menggunakan model think pair share. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut diperoleh tiga hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, 

penerapan model think pair share dapat meningkatkan pembelajaran IPS siswa 

kelas V SDN Sedayu 03 Turen. Penerapan model berturut-turut dari siklus I 

pertemuan ke-1 sampai siklus II pertemuan ke-2 Siswa yang mendapat kriteria 

tuntas belajar berturut-turut dari siklus I pertemuan ke-1 sampai siklus II 

pertemuan ke-2 sebanyak 25 siswa atau 69%, 21 siswa atau 58%, 27 siswa atau 

75%, dan 32 siswa atau 89%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran think pair share dapat meningkatkan 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Sedayu 03 Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang.   

Berdasarkan kajian empiris di atas, dapat dilihat bahwa dalam penelitian 

tindakan kelas yang menggunakan model pembelajaran think pair share tersebut 

terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, 

pembelajaran yang menggunakan model think pair share dapat dijadikan 

alternatif pemecahan masalah IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang. Penggunaan model think pair share yang akan dikombinasikan dengan 

media audio visual ini, diyakini akan dapat meningkatkan keterampilan guru, 
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aktifitas serta hasil belajar siswa dengan kriteria ketuntasan minimal 64 yang 

sudah disesuaikan dengan sekolah.  

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR  

Pendidikan pada hakikatnya merupakan kebutuhan bagi setiap orang. 

Dengan adanya pendidikan yang layak tentunya akan mencetak generasi-generasi 

muda yang unggul dan bertanggungjawab. Untuk mendukung hal tersebut maka 

diperlukan suatu kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan menjanjikan 

tentunya. Pembelajaran yang paling utama adalah saat anak berada pada jenjang 

sekolah dasar. Di sini anak akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan dasar 

yang nantinya akan dibawa pada pembelajaran yang lebih tinggi lagi.  

Pembelajaran yang berkualitas harus terlihat dari adanya interaksi guru 

dan siswa saat proses pembelajaran berlangsung, tidak hanya itu pemilihan model 

dan media yang sesuai dengan materi pembelajaran pun menjadi faktor utama 

tercapainya tujuan pembelajaran. Namun kenyataan yang ada di SDN Wonosari 

03 Semarang sangat berbeda jauh dengan kondisi ideal yang diharapkan. Proses 

pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut masih bersifat konfensional. Guru 

masih menjadi pemeran utama saat pembelajaran berlangsung, siswa masih 

memiliki peran yang sangat minim ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Metode yang digunakan oleh guru adalah ceramah, dengan penyampaian materi 

masih abstrak dan peran siswa hanya mencatat materi yang disampaikan oleh 

guru. Siswa tidak dilatih untuk mampu berfikir secara kritis, yang dapat dilihat 

dari belum adanya kerja kelompok antar siswa serta tidak adanya kesempatan bagi 
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siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Hal tersebut mengakibatkan 

pemahaman siswa rendahnya pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan 

oleh guru. Terbukti dari hasil pembelajaran IPS siswa kelas  yang masih rendah. 

Sebagian siswa mendapat nilai evaluasi di bawah KKM yang telah  tentukan oleh 

sekolah yaitu 62. Sebanyak 15 siswa atau 37,5 % siswa memperoleh nilai di atas 

KKM sedangkan sisanya sebanyak 25 siswa atau 62,5 % siswa nilainya masih 

berada di bawah KKM.  

Berdasarkan kondisi yang ada tersebut, perlu adanya suatu perbaikan 

pembelajaran IPS. Salah satu alternatif pemecahan masalahnya adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran think pair share dengan media audio visual. 

Dengan menggunakan model think pair share yang dipadukan dengan media 

audio visual ini, diharapkan akan dapat meningkatkan keterampulan guru, 

aktifitas siswa serta hasil belajar siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang.  
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Bagan kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir 

Kualitas Pembelajaran IPS rendah ditandai dengan : 
a. Guru  

Guru belum menggunakan model yang variatif 
Guru belum menggunakan media pembelajaran 
Tidak adanya interaksi guru dan siswa  

b. Siswa  
Siswa hanya mencatat materi  
Belum diberi kesempatan berpikir secara individu dan kelompok  
Tidak pernah mengkomunikasikan hasil pemikirannya 

c. Hasil belajar  
Banyaknya siswa yang mendapat nilai dibawah KKM, yaitu 62 pada semester I.  

Kondisi  
Awal 

Penggunaan langkah-langkah model think pair share dengan media audio 
visual dalam pembelajaran IPS mengacu pada sintaks model think pair share 
menurut Lyman, dalam Thobroni (2012: 299), dimodifikasi dengan 
menggunakan media audio visual, sebagai berikut : 
1) Siswa menyimak media audio visual yang ditayangkan oleh guru 

(menyimak – mengumpulkan informasi) 
2) Siswa mendapatkan pertanyaan seputar isi media pembelajaran yang telah 

diputar oleg guru (menanya) 
3) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru (Think) 
4) Beberapa siswa diminta untuk menyampaikan hasil pemikirannya 

(mengkomunikasikan) 
5) Siswa menyimak penyampaian garis besar materi (mengumpulkan 

informasi) 
6) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi bersama 

pasangannya tentang pertanyaan yang akan diajukan oleh guru (Pair) 
7) Siswa mendapat LKS untuk didiskusikan bersama pasangannya 

(mengasosiasi / menalar) 
8) Siswa diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas (Share – mengkomunikasikan) 
9) Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju.  

Pelaksanaan 
Tindakan 

Melalui Model 
Think Pair 

Share Dengan 
Media Audio 

Visual  

Kondisi 
Akhir 

a. Keterampilan guru dalam mengajar lebih meningkat, ditandai dengan penggunaan 
model pembelajaran yang bervariasi serta lebih mengaktifkan siswa dalam KBM 
dan dalam pembelajaran guru sudah menggunakan media pembelajaran.   

b. Aktivitas  siswa dalam pembelajaran meningkat, terlihat dari adanya partisipasi 
siswa dalam proses pembelajaran seperti adanya kegiatan berpikir secara individu 
dan kelompok, serta presentasi hasil diskusi siswa.  

c. Hasil belajar siswa yang berupa tes evaluasi meningkat diatas KKM yang telah 
ditetapkan sekolah yaitu 64 pada semester II.  
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2.4 HIPOTESIS  

Berdasarkan uraian pada kajian teori dan kerangka berpikir, maka 

hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah  

1. Penerapan model think pair share dengan media audio visual pada 

pembelajaran IPS dapat menngkatkan keterampilan guru kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang.  

2. Penerapan model think pair share dengan media audio visual pada 

pembelajaran IPS dapat menngkatkan aktifitas siswa kelas VA SDN Wonosari 

03 Semarang.  

3. Penerapan model think pair share dengan media audio visual pada 

pembelajaran IPS dapat menngkatkan hasil belajar siswa kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN  

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (classroom based action research). Menurut Arikunto (2010: 3), PTK 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tujuan 

PTK untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktek pembelajaran 

secara.Penelitian Tindakan Kelas ini mempunyai tujuan meningkatkan mutu hasil 

instruksional, mengembangkan keterampilan guru, meningkatkan efisiensi 

pengelolaan instruksional serta menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas 

guru. Selanjutnya, Suhardjono (Arikunto, 2009: 74) menerangkan bahwa dalam 

PTK terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

yang dilaksanakan dalam 3 siklus dengan 1 pertemuan pada setiap siklusnya. 

Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu :  (a) perencanaan, (b) 

pelaksanaan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi. Keempat kegiatan tersebut harus 

direncanakan dengan sebaik mungkin agar hasil yang dicapai kelak sesuai dengan 

keinginan peneliti dan sesuai dengan tujuan penelitian tindakan kelas.  
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Pelaksanaan 

Observasi 

Siklus I 

Perencanaan 

Refleksi 

Perencanaan 

Refleksi Siklus II Pelaksanaan 

Observasi 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi Siklus III 

Observasi 

? 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(Classroom based action research) menurut Arikunto (2011: 16) dengan prosedur 

penelitian sebagai berikut :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2011: 16) 

Bagan 3.1 Spiral Tindakan Kelas 

 

3.1.1 Perencanaan  

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilaksanakan. Rancangan 

dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan tahapan sebagai 

berikut :  
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1) Menelaah materi pembelajaran IPS dan indikator bersama tim kalaborasi. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument penilaian 

karakter siswa sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran dengan menggunakan model TPS.  

3) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran audio visual meliputi LCD dan 

speaker yang akan digunakan saat pembelajaran berlangsung.  

4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan LKS.  

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang telah ditetapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 2011: 18). 

Pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus. dalam setiap siklus terdiri 

dari satu kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan dilakukan tindakan yang 

diwujudkan dalam skenario pembelajaran (RPP). Setiap pertemuan dalam 

pembelajaran menerapkan model pembelajaran TPS dengan media audio visual.  

Siklus pertama, kedua, dan ketiga menggunakan kompetensi dasar yang 

sama, yaitu menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan tetapi tiap siklus memiliki indikator yang berbeda-beda dalam setiap 

pertemuannya. Siklus pertama yaitu dengan materi menyebutkan tokoh-tokoh 

yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok dan menceritakan peristiwa 
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Rengasdengklok yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan. Siklus kedua 

dengan materi menceritakan peristiwa perumusan teks proklamasi dan  

menceritakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Sedangkan pada 

siklus ketiga disajikan materi tentang membuat ringkasan tentang peranan tokoh-

tokoh penting dalam peristiwa proklamasi dan menyebutkan contoh sikap 

menghargai jasa tokoh- tokoh dalam peristiwa proklamasi. 

3.1.3 Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik yaitu kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat (Arikunto, 2011: 19). Kegiatan observasi ini 

dilaksanakan ketika peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS di kelas 

VA SDN Wonosari 03 Semarang. Lembar pengamatan observasi keterampilan 

mengajar guru diamati oleh guru kolabolator, sedangkan untuk lembar observasi 

aktifitas siswa, penilaian karakter, kinerja siswa, serta catatan lapangan diamati 

oleh tim kolabolator teman sejawat. 

3.1.4 Refleksi  

Arikunto (2011: 19) mengemukakan bahwa refleksi merupakan kegiatan 

untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini 

sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, 

kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi 

rancangan tindakan. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang telah dilakukan, berdasar data yang telah terkumpul, dan kemudian 

melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya.  

Dalam penelitian ini, proses pembelajaran yang dikaji adalah mengenai 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS 
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melalui model kooperatif tipe think pair share dengan media audio visual, apakah 

sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus 

pertama, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama. Kemudian peneliti bersama 

kolabolator membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya agar 

pelaksanaan pembelajaran lebih efektif dan dapat mengatasi permasalahan yang 

ada.  

 

3.2. SIKLUS PENELITIAN  

3.2.1. Siklus I  

1) Perencanaan  

a) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share pada kompetensi dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia 

dengan indikator sebagai berikut:   

(a) menceritakan penyebab terjadinya peristiwa Rengasdenglok  

(b) menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa 

Rengasdenglok. 
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b) Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai 

sumber dari internet yang relefan dan media pembelajaran audio visual 

dengan menampilkan materi tentang peristiwa Rengasdenglok. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.  

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model TPS.  

e) Menyiapkan lembar catatan lapangan dan angket respon siswa.  

2) Pelaksanaan Tindakan  

a) Siswa menyimak media audio visual yang ditayangkan oleh guru 

(menyimak – mengumpulkan informasi) 

b) Siswa mendapatkan pertanyaan seputar isi media pembelajaran yang telah 

diputar oleg guru (menanya) 

c) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru (Think) 

d) Beberapa siswa diminta untuk menyampaikan hasil pemikirannya 

(mengkomunikasikan) 

e) Siswa menyimak penyampaian garis besar materi (mengumpulkan 

informasi) 

f) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi bersama 

pasangannya tentang pertanyaan yang akan diajukan oleh guru (Pair) 

g) Siswa mendapat LKS untuk didiskusikan bersama pasangannya 

(mengasosiasi / menalar) 
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h) Siswa diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas (Share – mengkomunikasikan) 

i) Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju.  

3) Observasi  

a) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan lembar 

observasi keterampilan guru. 

b) Mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. 

c) Mengamati ketercapaian pembentukan karakter siswa melalui instrumen 

ketercapaian karakter bangsa.  

d) Mengamati kinerja siswa selama berdiskusi melalui instrument kinerja 

siswa. 

e) Mencatat temuan-temuan selama pembelajaran yang tidak tercantum 

dalam lembar observasi ke dalam catatan lapangan. 

f) Membagikan angket respon siswa untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.   

4) Refleksi 

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I  

b) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

think pair share dengan media audio visual kemudian mempertimbangkan 

langkah selanjutnya.  
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c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I yang diperkuat 

dengan catatan lapangan, sehingga guru dapat memperbaiki kesalahan dan 

meningkatkan pembelajaran untuk merencanakan tindak lanjut pada siklus 

II.  

3.2.2. Siklus II 

1) Perencanaan  

a) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share pada kompetensi dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia 

dengan indikator sebagai berikut:   

(a) menyebutkan tokoh yang berperan dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi  

(b) menceritakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan.  

b) Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai 

sumber dari internet yang relefan dan media pembelajaran audio visual 

dengan menampilkan materi tentang deti-detik proklamasi. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.  

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model TPS.  

e) Menyiapkan lembar catatan lapangan dan angket respon siswa.  
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2) Pelaksanaan  

a) Siswa menyimak media audio visual yang ditayangkan oleh guru 

(menyimak – mengumpulkan informasi) 

b) Siswa mendapatkan pertanyaan seputar isi media pembelajaran yang telah 

diputar oleg guru (menanya) 

c) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru (Think) 

d) Beberapa siswa diminta untuk menyampaikan hasil pemikirannya 

(mengkomunikasikan) 

e) Siswa menyimak penyampaian garis besar materi (mengumpulkan 

informasi) 

f) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi bersama 

pasangannya tentang pertanyaan yang akan diajukan oleh guru (Pair) 

g) Siswa mendapat LKS untuk didiskusikan bersama pasangannya 

(mengasosiasi / menalar) 

h) Siswa diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas (Share – mengkomunikasikan) 

i) Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju.  

3) Observasi  

a) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan lembar 

observasi keterampilan guru. 
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b) Mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa.  

c) Mengamati ketercapaian pembentukan karakter siswa melalui instrumen 

ketercapaian karakter bangsa.  

d) Mengamati kinerja siswa dalam berdiskusi melalui instrument kinerja 

siswa.  

e) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam 

lembar observasi ke dalam catatan lapangan.  

f) Membagikan angket respon siswa untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.   

4) Refleksi  

a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II.  

b) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

think pair share dengan media audio visual kemudian mempertimbangkan 

langkah selanjutnya.  

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II yang diperkuat 

dengan catatan lapangan, sehingga guru dapat memperbaiki kesalahan dan 

meningkatkan pembelajaran untuk merencanakan tindak lanjut pada siklus 

III.  

3.2.3. Siklus III 

1) Perencanaan  

a) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

pembelajaran, LKS, kunci jawaban LKS, kisi-kisi soal evaluasi, soal 
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evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share pada kompetensi dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia 

dengan indikator sebagai berikut:   

(a) membuat ringkasan tentang peranan tokoh-tokoh penting dalam 

peristiwa proklamasi  

(b) menyebutkan contoh sikap menghargai jasa tokoh- tokoh dalam 

peristiwa proklamasi  

b) Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai 

sumber dari internet yang relefan dan media pembelajaran audio visual 

dengan menampilkan materi tentang deti-detik proklamasi. 

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.  

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model TPS.  

e) Menyiapkan lembar catatan lapangan dan angket respon siswa..  

2) Pelaksanaan  

a) Siswa menyimak media audio visual yang ditayangkan oleh guru 

(menyimak – mengumpulkan informasi) 

b) Siswa mendapatkan pertanyaan seputar isi media pembelajaran yang telah 

diputar oleg guru (menanya) 

c) Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban secara individu tentang 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru (Think) 

d) Beberapa siswa diminta untuk menyampaikan hasil pemikirannya 

(mengkomunikasikan) 
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e) Siswa menyimak penyampaian garis besar materi (mengumpulkan 

informasi) 

f) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi bersama 

pasangannya tentang pertanyaan yang akan diajukan oleh guru (Pair) 

g) Siswa mendapat LKS untuk didiskusikan bersama pasangannya 

(mengasosiasi / menalar) 

h) Siswa diberi kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas (Share – mengkomunikasikan) 

i) Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju.  

3) Observasi  

a) Mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan lembar 

observasi keterampilan guru. 

b) Mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran IPS melalui penerapan 

model think pair share dengan media audio visual menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. 

c) Mengamati ketercapaian pembentukan karakter siswa melalui instrumen 

ketercapaian karakter bangsa.  

d) Mengamati kinerja siswa dalam berdiskusi dengan instrument kinerja 

siswa.  

e) Mencatat temuan-temuan dalam pembelajaran yang tidak tercantum dalam 

lembar observasi ke dalam catatan lapangan.  

4) Refleksi  
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a) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III.  

b) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model 

think pair share dengan media audio visual kemudian mempertimbangkan 

langkah selanjutnya.  

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III dengan 

diperkuat catatan lapangan yang ada,  sehingga guru dapat memperbaiki 

kesalahan dan meningkatkan pembelajaran untuk merencanakan tindak 

lanjut pada siklus berikutnya jika diperlukan atau menyusun laporan PTK  

jika indikator keberhasilan tercapai.  

 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti), siswa kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang dengan jumlah 40 siswa, yang terdiri dari 14 siswa laki-

laki dan 16 siswa perempuan, tahun ajaran 2013/ 2014, dan guru kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang yang bertindak sebagai observer. 

 

3.4. VARIABEL PENELITIAN  

Dalam penelitian tindakan kelas ini, yang dijadikan variabel adalah 

sebagai berikut :  

1. Keterampilan guru kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual. 

2.  Aktifitas siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang dalam pembelajaran 

IPS melalui model think pair share dengan media audio visual. 
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3. Hasil belajar siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual. 

 

3.5. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA  

3.5.1. Sumber Data  

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang 

diambil dari sumber yang tepat dan akurat (Arikunto, 2011: 129). Dalam PTK ini 

sumber  datanya  adalah sebagai berikut : 

1) Guru  

Sumber data keterampilan guru berasal dari lembar pengamatan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model think 

pair share dengan media audio visual.  

2) Siswa 

Sumber data aktifitas siswa berasal dari lembar pengamatan aktifitas 

siswa dan hasil belajar siswa yang diperoleh secara sistematik selama siklus 

pertama sampai terakhir.  

3) Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa data nilai awal dan nilai akhir setelah 

dilakukan tindakan penelitian kelas, catatan lapangan terhadap pembelajaran 

yang dilaksanakan serta foto dan video pembelajaran selama berlangsungnya 

penelitian tindakan kelas ini.  

4) Angket  
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Sumber data angket berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa mengenai keefektifan 

pembelajaran dengan model think pair share dengan media audio visual yang 

telah dilaksanakan.  

3.5.2. Jenis Data  

3.5.2.1.Data Kuantitatif  

Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara 

deskriptif (Arikunto, 2011: 131). Data kuantitatif pada penelitian ini diwujudkan 

dengan hasil belajar dalam nilai ulangan pada mata pelajaran IPS yang diperoleh 

siswa. Nilai diambil pada akhir pembelajaran di setiap siklus. Data ini berupa 

angka yang rentangannya mulai 0 sampai dengan 100. 

3.5.2.2.Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berupa kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman (kognitif), 

pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif) dan 

aktifitas siswa selama mengikuti pelajaran (diskusi kelompok) (psikomotor). Data 

kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dalam pembelajaran 

IPS menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru  dan aktivitas siswa 

selama kegiatan pembelajaran menggunakan model think pair share dengan 

media audio visual. 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data  

Secara umum ada dua macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes 

dan non tes. Dengan teknik tes, asesmen dilakukan dengan menguji peserta didik. 
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Sementara dengan teknik non tes, asesmen dilakukan tanpa menguji peserta didik. 

(Poerwanti 2008: 3.16).  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

teknik tes dan non tes yang dijabarkan sebagai berikut:   

3.5.3.1.Teknik Tes  

Tes adalah urutan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok guna pencapaian prestasi (Arikunto, 2009: 

266). 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Arikunto, Poerwanti (2008: 4.3) juga 

berpendapat bahwa tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan 

pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang harus 

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

tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta didik.  

Tes diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:  

a) Untuk keperluan seleksi  

b) Untuk menempatkan orang pada kelas-kelas tertentu 

c) Untuk mengetahui hasil belajar  

d) Untuk keperluan diagnostik 

e) Untuk keperluan uji coba (Poerwanti, 2008: 4.6).  

Sedangkan tujuan dari diadakannya tes dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan 
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menggunakan model think pair share yang dipadukan dengan media audio visual 

pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang.  

3.5.3.2.Teknik Non Tes  

Teknik penilaian nontes berarti melaksanakan penilain dengan tidak 

mengunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak 

secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, 

riwayat hidup dan lain-lain. Yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam 

pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Keberhasilan siswa 

dalam proses belajar-mengajar tidak dapat diukur dengan alat tes. Sebab masih 

banyak aspek-aspek kemampuan siswa yang sulit diukur secara kuantitatif dan 

mencakup objektifitas misalnya aspek efektif psikomotor. Teknik non-tes 

merupakan prosedur mengumpulkan data untuk memahami pribadi siswa pada 

umumnya bersifat kualitatif. Menurut Arikunto (2002:26) “teknik non tes meliputi 

skala bertingkat, kuisioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat 

hidup”.(http://anisyah27.blogspot.com/2013/05/teknik-non-tes-dan-jenis-

jenisnya.html/ diakses pada Jumat 2 Mei 2014 pukul 11.37 WIB) 

Dalam penelitian ini, teknik non tes yang digunakan peneliti meliputi :  

a) Observasi  

Sukmadinata (2013: 220) berpendapat bahwa observasi atau 

pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas 

siswa dan guru dalam proses pembalajaran menggunakan model think pair 
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share dengan media audio visual pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang.  

b) Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dlokumen 

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

(Sugiyono, 2010: 329). Pada penelitian ini, data dokumen yang diperoleh 

peneliti berupa data nama siswa dan daftar nilai siswa. Untuk dapat 

memberikan gambaran secara konkret mengenai kegiatan siswa baik individu 

maupun kelompok selama proses pembelajaran berlangsung maka peneliti 

menggunakan dokumentasi berupa foto dan video.  

c) Angket  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan 

data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan 

responden) (Sukmadinata, 2013: 219). Pada penelitian ini, angket yang 

digunakan peneliti berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

proses pembelajaran. Angket digunakan untuk mengetahui sejauh mana minat 

siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

d) Catatan lapangan  

Catatan lapangan berisi catatan guru selama pembelajaran berlangsung 

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

berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai 

masukan guru dalam mengambil hasil observasi (Arikunto, 2010: 268) 
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Catatan lapangan pada penelitian ini berisi tentang keberhasilan dan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran IPS dengan 

model think pair share dengan media audio visual. Catatan lapangan tersebut 

bertujuan untuk membantu peneliti apabila menemui kesulitan dalam proses 

pembelajaran, untuk mendeskripsikan kegiatan pembelajaran secara lebih 

detail yang tidak berupa data yang telah dipersiapkan instrumen 

pengamtannya dan sebagai bahan guru untuk melakukan refleksi. 

 

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA  

3.6.1. Kuantitatif  

Data kuantitatif dalam penelitian ini diukur dari hasil belajar kognitif siswa, 

yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan 

menentukan presentasi ketuntasan belajar dan mean (rerata) kelas. Data yang yang 

disajikan dalam penelitian ini adalah berupa angka. Jika penilaian menggunakan 

skor tertinggi (maksimal) 100, maka dapat diketahui rumus untuk menentukan 

skor pada siswa. Menurut Poerwanti (2008:6.15) skala 100 berangkat dari 

persentase yang mengatikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta 

didik pada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen 

(%). Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut: 

1) Menentukan skor berdasar proporsi 

 

  

Keterangan :  

Skor =  x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%) 
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B = Jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes bentuk 

penguraian). 

S  = skor teoritis  

2) Menentukan ketuntasan klasikal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 

dikontrakan dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai 

ketuntasan peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil 

perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kualifikasi Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

Kriteria Ketuntasan 

Minimal 

Kualifikasi 

>64 Tuntas 

<64 Tidak Tuntas 

(KKM mata pelajaran IPS kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang) 

Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

  

(Aqib, 2011: 41) 

Keterangan:   

p   = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa  

푝 =  
∑siswa yang tuntas belajar

∑ siswa × 100% 
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∑ siswa = jumlah siswa  

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

Tingkat 

Keberhasilan % 

Kualifikasi 

 

≥ 80% Sangat Baik (SB) 

60-79% Baik (B) 

40-59% Cukup (C) 

20-39% Kurang (K) 

≤ 20% Sangat Kurang 

 

(aqib, 2011: 41) 

 

Dalam penelitian ini, ketuntasan belajar klasikal dapat tercapai apabila 

≥ 85% dari keseluruhan obyek penelitian memperoleh hasil diatas KKM yang 

telah ditentukan (Hamdani, 2011: 60).  

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila siswa memiliki 

ketuntasan belajar klasikal sebesar  ≥85%  dari keseluruhan jumlah siswa 

kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang.  

3.6.2. Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menggunakan model think pair share dengan media 

audio visual, serta hasil catatan lapangan dan angket hasil respon siswa yang 

kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif kualitatif dipaparkan dalam kalimat 

yang dipisah-pisahkan menurut kategori dalam beberapa paragraf menurut kriteria 

agar diperoleh kesimpulan.  
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Adapun cara untuk menentukan klasifikasi berdasarkan skor, langkah 

langkah yang ditempuh yaitu:  

1) menentukan skor maksimal 

2) menentukan skor minimal  

3) menentukan jumlah kelas interval/klasifikasi/kategori (sangat baik (SB), baik 

(B), tidak baik (TB), sangat tidak baik (STB) sehingga ada 4. 

4) menentukan jarak interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

 

Pilihan respon skala empat mempunyai variabilitas respon lebih baik atau 

lebih lengkap dibandingkan skala tiga sehingga mampu mengungkap lebih 

maksimal perbedaan sikap responden. Selain itu juga tidak ada peluang bagi 

responden untuk bersikap netral sehingga memaksa responden untuk menentukan 

sikap terhadap fenomena sosial yang ditanyakan atau dinyatakan dalam instrumen 

(Widoyoko, 2013:106-110) 

Dari uraian langkah-langkah penentuan rumus di atas, maka dapat 

diketahui kategori dari sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik 

digunakan sebagai nilai kriteria ketuntasan atau sebagai nilai acuan yang 

digunakan untuk menilai keterampilan guru dan aktifitas siswa. Nilai yang didapat 

dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel kriteria ketuntasan data 

kualitatif. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi 

tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan 

aktivitas siswa sebagai berikut. 

i =    ( )
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3.6.2.1.Keterampilan Guru  

Pada penelitian ini terdapat 9 keterampilan guru. Skor maksimal 

adalah 36 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah kelas interval 4, 

sehingga diperoleh: 

R = Skor maksimal-skor minimal  (i) = 
  

 

 = 36 - 0          =  

= 36           = 9 

Dari perhitungan diatas maka tabel skor keterampilan guru adalah 

sebagai berikut:  

3.3 Tabel Kriteria Keterampilan Guru 

Skor Kategori 

28 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

19 s/d 27 Baik (B) 

10 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

3.6.2.2.Aktivitas siswa 

Pada penelitian ini terdapat 7 aktivitas siswa. Skor maksimal 

adalah 28 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah kelas interval 4, 

sehingga diperoleh: 

R = Skor maksimal-skor minimal  (i) = 
  

 

 = 28 - 0          =  

= 28           = 7 
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Dari perhitungan diatas maka tabel skor aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut:  

3.4 Tabel Kriteria Aktivitas Siswa  

Skor Kategori 

22 s/d 28 Sangat Baik (SB) 

15 s/d 21 Baik (B) 

8 s/d 14 Tidak baik (TB) 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN  

Pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio 

visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas VA SDN Wonosari 

03 Semarang dengan indikator sebagai berikut :  

a) Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media audio visual meningkat dengan kriteria minimal baik ≥ 19 

dalam lembar observasi pengamatan. 

b) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media audio visual meningkat dengan kriteria minimal baik ≥ 15 

dalam lembar observasi pengamatan.  

c) Siswa kelas VA SD Negeri 03 Semarang mengalami ketuntasan belajar 

klasikal sebesar ≥85% dengan KKM ≥ 64 dalam pembelajaran IPS melalui 

model think pair share dengan media audio visual.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN  

Hasil penelitian tindakan kelas melalui model think pair share dengan 

media audio visual yang diperoleh dari hasil tes dan nontes yang terlaksana dalam 

tiga siklus dengan setiap siklusnya satu kali pertemuan selama tiga jam pelajaran 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berupa keterampilan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar IPS siswa di kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang. Hasil tes tersebut diperoleh dari observasi pada saat pembelajaran dan 

evaluasi yang dilaksanakan di setiap akhir pertemuan pada setiap siklus untuk 

melihat dan mengukur peningkatan pemahaman materi yang diajarkan kepada 

siswa. Data kualitatif yang diperoleh yaitu berupa hasil observasi pada saat 

berlangsungnya pembelajaran yang berupa keterampilan guru dan aktivitas siswa 

yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil tes yang diperoleh di 

setiap evaluasi berupa data kuantitatif. Berikut ini akan dipaparkan hasil 

penelitian yang terdiri atas keterampilan  guru, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran IPS, dan hasil belajar IPS melalui model think pair share dengan 

media audio visual pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang. 

4.1.1. Deskripsi Data Pra Siklus  

Data awal hasil belajar yang diperoleh sebelum diadakan penelitian siklus 

I yaitu  rerata kelas yang didapat 55,2 dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 
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80, sehingga diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 37,5%. Jumlah siswa yang 

tuntas sebanyak 15 dan yang tidak tuntas sebanyak 25 dari jumlah 40 siswa. 

4.1.2. Deskripsi Data Siklus I 

4.1.2.1. Perencanaan  

a) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share pada kompetensi dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia 

dengan indikator sebagai berikut:   

(a) menceritakan penyebab terjadinya peristiwa Rengasdenglok  

(b) menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa 

Rengasdenglok. 

b) Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai 

sumber dari internet yang relefan dan media pembelajaran audio visual 

dengan menampilkan materi tentang peristiwa rengasdenglok.  

c) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.  

d) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan model TPS.  

e) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat hal-hal yang penting 

saat pembelajaran IPS berlangsung.  

4.1.2.2. Pelaksanaan  
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Pelaksanaan siklus I merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh 

peneliti guna meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VA 

SDN Wonosari 03 Semarang dengan menggunakan model think pair share 

dengan media audio visual. Pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal  : Rabu, 12 Maret 2014 

Pokok Bahasan          : peristiwa Rengasdenglok  

Kelas/Semester  : VA / 2 

Waktu   : 3 jam pelajaran ( 3 x 35 menit ) 

Pukul    : 07.00 – 08.45 WIB  

Kegiatan pada pertemuan siklus I ini meliputi pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup. 

1. Pendahuluan  

Kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan pembelajaran ini diawali 

dengan doa terlebih dahulu karena pembelajaran IPS dilaksanakan pada pukul 

07.00 WIB. Setelah selesai berdoa, guru melaksanakan presensi terlebih 

dahulu, apakah ada siswa yang tidak masuk sekolah pada pagi itu. Dari hasil 

presensi yang dilaksanakan oleh guru, semua siswa yang berjumlah 40 anak 

hadir semua. Kegiatan apersepsi dilaksanakan dengan mengajak siswa untuk 

menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tujuan siswa akan lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Tanya jawabpun terjadi setelah 

siswa selesai bernyanyi, “apakah kalian tau kapan bangsa Indonesia merdeka? 

Adakah yang tau tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar 

kemerdekaan bangsa Indonesia?” selanjutnya guru mengaitkan pengetahuan 
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awal siswa dengan materi yang akan dipelajari yaitu tentang peristiwa 

Rengasdenglkok.  

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti ini terdiri dari tiga tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, serta 

konfirmasi. Dalam kegiatan inti yang dilaksanakan, peneliti menambahkan 

lima kegiatan yang termasuk kedalam pendekatan saintifik, yaitu mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan 

(Permendikbud No. 81A).  

Eksplorasi merupakan kegiatan menggali kemampuan / pengetahuan 

siswa, dimana dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan peneliti ini adalah 

mengarahkan siswa untuk mengamati media audio visual yang berisi materi 

tentang peristiwa Rengasdengklok (mengamati dan mengumpulkan 

informasi). Setelah siswa selesai mengamati media audio visual siswa diberi 

pertanyaan (menanya) yang jawabannya dipikirkan secara individu oleh siswa, 

kemudian siswa diminta menuliskan jawaban pada buku mereka masing-

masing (think). Selain untuk melatih cara berpikir anak secara individu, 

pemberian pertanyaan tersebut juga bertujuan agar siswa memiliki catatan 

penting mengenai pembahasan materi yang dipelajari. Apabila siswa telah 

selesai menuliskan jawabannya, lalu beberapa siswa diminta untuk 

membacakan hasil pemikirannya didepan siswa yang lain 

(mengkomunikasikan).  Siswa lain yang memiliki jawaban yang belum tepat 

diberi kesempatan untuk membenarkan jawaban yang masih belum tepat 

tersebut.  
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Elaborasi disini merupakan berbagai kegiatan yang melibatkan peran 

aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dalam penelitian siklus I ini, 

kegiatan elaborasi yang dilaksanakan oleh peneliti meliputi pembentukan 

kelompok siswa dengan anggota 2 orang (teman sebangku) kemudian siswa 

diminta untuk mendiskusikan soal yang telah diberikan oleh guru (pair-

menalar). Kemudian beberapa siswa membacakan hasil diskusinya ke depan 

kelas diantaranya ada kelompoknya Feri dan Bayu, Karina dan Ajmal, Regina 

dan Alang, serta kelompoknya Alvito, sementara kelompok lain yang tidak 

maju mendengarkan dan menyampaikan pendapat apabila ada yang tidak 

sama (share-mengkomunikasikan).  

Konfirmasi dalam kegiatan inti ini peneliti memberikan penghargaan 

bagi siswa yang telah aktif selama proses pembelajaran berlangsung tadi. 

Selain itu guru memberikan konfirmasi dari pelaksanaan diskusi yang telah 

dilaksanakan oleh siswa.  

3. Penutup  

Dalam kegiatan penutup ini, kegiatan yang dilaksanakan peneliti 

adalah menanyakan kepada siswa apakah sudah memahami materi 

pembelajaran atau belum, apabila belum siswa diperbolehkan untuk 

mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami tersebut 

(menanya). Kemudian siswa diberi soal evaluasi yang harus dikerjakan guna 

mengukur seberapa jauh pemahaman siswa tentang pembelajaran yang telah 

dilaksanakan tadi. Pembelajaran berakhir dengan guru memberikan tindak 
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lanjut kepada siswa berupa tugas untuk mempelajari materi peristiwa 

perumusan teks proklamasi serta deti-detik proklamasi.  

4.1.2.3. Observasi  

Kegiatan observasi ini dilakukan secara langsung oleh observer pada 

saat proses pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media 

audio visual. Kegiatan yang diamati meliputi : (1) Keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual; 

(2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media audio visual; dan (3) Hasil belajar siswa melalui model think 

pair share dengan media audio visual.   

1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru  

Hasil dari pengamatan guru kolabolator selaku observer dengan 9 

kriteria penilaian keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

VA SDN Wonosari 03 Semarang dengan materi peristiwa Rengasdengklok 

melalui model pembelajaran think pair share dengan media audio visual 

diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model Think Pair Share 
dengan Media Audio Visual 

Perolehan 
Skor 

1 Keterampilan membuka pelajaran 2 
2 Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar  4 
3 Keterampilan bertanya 3 
4 Keterampilan pembelajaran perseorangan 2 
5 Keterampilan menjelaskan 3 
6 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 3 
7 Keterampilan mengelola kelas  2 
8 Keterampilan memberikan penguatan 3 
9 Keterampilan menutup pelajaran 2 

Jumlah skor yang diperoleh 24 
Rata-rata skor 2,67 
Kategori Baik 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar keterampilan guru adalah 

sebagai berikut. 

Skor Kategori 

28 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

19 s/d 27 Baik (B) 

10 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat simpulkan bahwa perolehan skor 

keterampilan guru selama melaksanakan penelitian siklus I adalah 24 poin 

dengan rata-rata skor 2,67 yang termasuk kedalam kategori baik.  

a) Keterampilan membuka pelajaran  

Perolehan skor keterampilan guru pada indikator keterampilan 

membuka pelajaran adalah 2 poin. Deskriptor yang tampak dalam 

pembelajaran adalah guru mengkondisikan suasana kelas agar tenang 
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terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, baru kemudian berdoa dan 

melakukan presensi kehadiran siswa. Kemudian untuk deskriptor kedua 

yang tampak adalah guru melakukan apersepsi dengan cara menyanyikan 

lagu perjuangan Hari Merdeka agar siswa lebih bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. Sedangkan untuk deskriptor yang belum tampak 

adalah guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi bagi 

siswa untuk mengikuti pembelajaran.  

b) Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar  

Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar yang telah 

dilaksanakan guru, perolehan skornya adalah 4 poin. Deskriptor pertama 

yang berkaitan dengan suara guru dalam pembelajaran sudah jelas dan 

keras,  sehingga seluruh siswa dalam ruangan dapat mendengarnya. Posisi 

guru pun tidak terpaku pada satu tempat saja, ada kalanya guru berada di 

depan saat menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual serta berada mengelilingi siswa saat membimbing diskusi. Untuk 

deskriptor yang ketiga guru juga sudah melaksanakan variasi dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas, siswa sudah dibentuk kelompok diskusi 

serta siswa juga sudah dilatih untuk dapat berpikir secara individu. 

Sedangkan untuk descriptor yang terakhir adalah variasi dalam 

pembelajaran, dapat terlihat dari penggunaan model think pair share serta 

media audio visual.  

c) Keterampilan bertanya  
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Dalam keterampilan bertanya ini, guru memperoleh skor 3 poin. 

Deskriptor yang tampak meliputi adanya pemberian waktu untuk berpikir, 

menunjuk peserta untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh 

guru, serta memberikan penghargaan bagi siswa yang telah berani 

menjawab pertanyaan. Penghargaan yang diberikan guru berupa pensil 

bagi yang berani menjawab pertanyaan dari guru dengan segera. 

Sedangkan untuk deskriptor yang belum tampak adalah pertanyaan belum 

diberikan secara hangat oleh guru.  

d) Keterampilan pembelajaran perseorangan  

Perolehan skor guru dalam keterampilan pembelajaran 

perseorangan adalah 2 poin. Deskriptor yang tampak adalah keterampilan 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran serta 

keterampilan membimbing dan memudahkan belajar yang terlihat dari 

adanya bimbingan dari guru untuk mengarahkan siswa menemukan 

jawaban yang dituju. Sedangkan deskriptor yang belum tampak adalah 

belum adanya pendekatan secara pribadi yang seharusnya dilakukan oleh 

guru ketika pembelajaran dan keterampilan mengorganisasi.  

e) Keterampilan menjelaskan  

Pada keterampilan menjelaskan ini, guru memperoleh skor 3 poin. 

Ketiga deskriptor yang tampak adalah penyampaianmateri sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan pada RPP, penjelasan 

yang disampaikan oleh guru juga sudah menarik karena menggunakan 

bantuan media audio visual disertai kegiatan tanya jawab sehingga 
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penyajian materi lebih nyata, dan penjelasan yang diberikan oleh guru 

sudah sesuai dengan karakter siswa yaitu dengan bahasa yang mudah 

dimengerti siswa. Guru kolabolator tidak memberikan skor pada 

deskriptor penjelasan yang diberikan guru runtut, dalam kegiatan awal, 

inti, dan akhir pembelajaran karena di akhir pemutaran media audio visual 

seharusnya guru menjelaskan garis besar materi yang telah disampaikan 

tetapi itu belum dilaksanakan oleh guru.  

f) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Skor yang diberikan oleh guru kolabolator adalah 3 poin. 

Deskriptor yang tampak adalah guru telah mampu mengkoordinasikan 

siswa membentuk kelompok secara berpasangan dengan teman 

sebangkunya, membimbing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi yang dilakukan setelah siswa menyelesaikan LKS yang telah 

dibagikan guru, serta guru membimbing diskusi kelas agar tercapai suatu 

kesepakan bersama tentang jawaban yang disampaikan oleh siswa. Untuk 

deskriptor yang tidak tampak adalah guru belum memusatkan perhatian 

siswa terhadap tujuan dan topik yang sedang didiskusikan oleh siswa.  

g) Keterampilan mengelola kelas  

Dalam keterampilan mengelola kelas ini, guru kolabolator 

memberikan skor 2 poin dengan hanya dua deskriptor yang tampak, yaitu 

guru sudah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta guru 

juga sudah melibatkan siswa secara optimal baik secara emosional, fisik 

maupun intelektual yang terlihat dari kegiatan siswa yang meliputi 
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berpikir, berdiskusi, serta mempresentasikannya di depan kelas. 

Sedangkan untuk deskriptor yang tidak tampak adalah guru belum mampu 

membagi perhatiannya secara visual dan verbal kepada siswa dan guru 

juga belum mampu menemukan serta mengatasi perilaku yang 

menimbulkan masalah selama pembelajaran berlangsung.  

h) Keterampilan memberikan penguatan  

Keterampilan memberikan penguatan, skor yang diperoleh guru 

adalah 3 poin yang meliputi ketercaian deskriptor penguatan diberikan 

dalam bentuk verbal (lisan) seperti pinter, bagus, dan juara, penguatan 

diberikan dalam bentuk non verbal seperti tepuk tangan dan pemberian 

pensil bagi yang aktif selama pembelajaran, serta pemberian penguatan 

juga ditujukan dengan jelas bagi siswa yang bersangkutan. Deskriptor lain 

yang tidak tampak adalah pemberian penguatan dilaksanakan dengan 

segera, yang terjadi saat pemberian penguatan berupa benda dilakukan 

diakhir pembelajaran sehingga tidak dilaksanakan dengan segera oleh 

guru.  

i) Keterampilan menutup pelajaran  

Pada keterampilan menutup pelajaran, guru kolabolator 

memberikan skor 2 poin. Deskriptor yang tampak meliputi melakukan 

penilaian / evalusi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dengan 

melakukan tes tertulis bagi siswa serta guru sudah menyampaikan rencana 

pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Sedangkan untuk 

deskriptor yang belum tampak adalah guru belum membimbing siswa 
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menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan dan 

mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa.  

Diagram 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

2. Deskripsi Observasi Aktifitas Siswa  

Hasil dari pengamatan observer dengan 7 kriteria penilaian aktifitas 

siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang yang berjumlah 40 orang siswa dengan materi peristiwa 

Rengassdenglok melalui model pembelajaran think pair share dengan media 

audio visual diperoleh data sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator Aktivitas Siswa Perolehan skor Jumlah 
skor 

Rata- 
rata 
Skor 0 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa menerima pelajaran - - 16 15 9 113 2,8 

2 Kemampuan siswa menyimak media - 5 30 5 - 80 2,0 

3 Menuliskan ide / gagasan hasil 
pemikiran secara individu (Think) 

- 6 23 4 7 92 2,3 

4 Kemampuan siswa berdiskusi secara 
berpasangan (Pair) 

- 2 22 8 8 102 2,6 

5 Kemampuan siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok (Share) 

- - 17 12 11 114 2,9 

6 Kemampuan menjawab pertanyaan 
guru 

- 6 12 14 8 104 2,6 

7 Kemampuan siswa mengerjakan soal 
evaluasi 

- 3 20 13 4 98 2,5 

Jumlah Skor yang diperoleh 703 
Rata-rata skor total 17,5 
Rata-rata skor 2,5 
Kategori Baik 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut. 

Skor Kategori 

22 s/d 28 Sangat Baik (SB) 

15 s/d 21 Baik (B) 

8 s/d 14 Tidak baik (TB) 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus I sebesar 17,5 dengan kategori 
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baik. Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut ini.  

a) Kesiapan siswa menerima pelajaran  

Kesiapan siswa dalam menerima sudah tergolong baik, untuk 

deskriptor siswa datang tepat waktu dan memasuki kelas sebelum 

pelajaran dimulai ada 6 siswa laki-laki yang masih ada diluar kelas ketika 

bel sekolah berbunyi, setelah siswa memasuki ruang kelas dan guru 

kolabolator sudah hadir semua siswa dalam kelas berdoa dengan tenang. 

Semua siswa membawa peralatan tulis dan buku pelajaran IPS yang akan 

digunakan untuk belajar serta sebagian besar siswa sudah tenang ketika 

pembelajaran akan dimulai.  

b) Kemampuan siswa menyimak media audio visual  

Pada indikator kemampuan siswa dalam menyimak media audio 

visual, memiliki rata-rata skor 2,0 tergolong cukup. Dengan menyimak 

media audio visual ini, siswa dapat menyebutkan tema pembelajaran yaitu 

tentang peristiwa Rengasdengklok, sebagian besar siswa juga sudah dapat 

berkonsentrasi ketika pemutaran media berlangsung, dapat menjelaskan isi 

media, namun untuk deskriptor keberanian siswa bertanya pada materi 

yang belum dipahami masih belum terlihat.  

c) Menulis ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (think) 

Untuk indikator menuliskan gagasan secara individu dari 

pertanyaan yang telah disampaikan oleh guru, siswa sudah memperhatikan 

penyampaian permasalahan dengan cermat dan menuliskan jawaban 
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dengan singkat dan jelas, namun untuk deskriptor yang lainnya seperti 

menuliskan gagasan secara mandiri belum sepenuhnya terpenuhi karena 

sebagian siswa masih ada yang saling menyontek serta untuk beberapa 

soal siswa masih meminta tambahan waktu untuk menjawab sehingga 

penulisan jawaban tidak tepat waktu.  

d) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Indikator kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan, siswa 

sudah berpasangan dengan teman sebangku, bertukar pikiran untuk 

menjawab pertanyaan namun ada beberapa siswa yang masih bergantung 

pada teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan seperti Frediska, 

Bayu, dan Yulianto. Siswa sudah menuliskan jawaban kelompok pada 

lembar yang disediakan guru dan siswa berdiskusi sesuai waktu yang 

ditentukan, meskipun ada beberapa kelompok yang selesai terlebih dahulu 

sehingga mereka ramai sendiri.  

e) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Kemampuan mempresentasikan jawaban (share) sudah cukup baik 

karena ada beberapa kelompok yang sudah berani mengajukan diri untuk 

menjawab pertanyaan, sedangkan untuk kemampuan memberi tanggapan 

terhadap hasil jawaban kelompok yang maju masih belum begitu telihat 

serta masih ada beberapa kelompok yang tidak memperhatikan kelompok 

yang maju.  

f) Kemampuan menjawab pertanyaan guru  
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Kemampuan menjawab pertanyaan yang ditunjukkan oleh siswa 

sudah menggunakan kalimat yang jelas, walaupun ada beberapa jawaban 

yang belum tepat, untuk sebagian siswa sudah berani mencoba menjawab 

pertanyaan yang dilontarkan guru namun ada beberapa siswa yang kurang 

aktif dan tidak berani menjawab pertanyaan walaupun sudah ditunjuk oleh 

guru seperti Arani.  

g) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi  

Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi sudah cukup 

baik, merngerjakan soal sesuai waktu yang ditentukan, namun ada 

beberapa siswa yang belum mengerjakan soal dengan tenang dan ada yang 

terlihat masih saling bekerja sama dalam mengerjakannya. Sedangkan 

untuk sebagian siswa yang sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, 

mereka cenderung gaduh sendiri.  

Diagram  4.2 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I 
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3. Deskripsi Hasil Belajar Siswa  

Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes individu dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual. 

Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I berjumlah 40 siswa. Tes pada siklus 

I dilakukan dengan cara mengerjakan soal evaluasi pada materi peristiwa 

Rengasdenglok. Hasil tes pada mata pelajaran IPS materi peristiwa 

rengasdenglok melalui model think pair share dengan media audio visual 

pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut.  

Tabel 4.3 Data Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus I 

No Pencapaian Data awal Data Siklus I 

1 Nilai terendah 20 43 

2 Nilai tertinggi 80 100 

3 Rata-rata 55,2 69,15 

4 Siswa yang memenuhi KKM  15 26 

5 Siswa yang belum memenuhi 

KKM 

25 14 

6 Jumlah siswa 40 40 

7 Ketuntasan Klasikal 37,5 % 65 % 

 

Berdasarkan  tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

siswa secara klasikal pada siklus I sebesar 65 % dengan perolehan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 43 Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 

26 siswa dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 14 siswa dengan 

pencapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 65 % dimana menurut 
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pendapat Aqib pencapaian tersebut termasuk dalam kategori baik 

(2009:161)  

Kenaikan hasil belajar siswa pada pra siklus dengan siklus I dapat 

dilihat pada diagram berikut ini.  

 

Gambar 4.3 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus dan 

Siklus I 

Dari diagram ketuntasan klasikal 4.3 dapat dilihat bahwa 

ketercapaian ketuntasan sebesar 65 %. Hasil tersebut belum mencapai 

kriteria ketuntasan yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu 85% 

(Hamdani 2011: 60). Sehingga masih perlu diadakan perbaikan pada siklus 

berikutnya.  

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair 

share dengan media audio visual pada siklus I dapat dipaparkan dalam 

tabel distribusi nilai sebagai berikut 
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Tabel 4.4 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus I 

No Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 Sangat kurang  ≤ 40  0 0,00 

2 Kurang baik 40 < skor ≤ 55 3 7,5 % 

3 Cukup baik 55 < skor ≤ 70 25 62,5 % 

4 Baik  70 < skor ≤ 85 7 17,5 % 

5 Sangat baik 85 < skor ≤ 100 5 12,5 % 

                         Jumlah                                                               40 100 % 

(Poerwanti, 2008 : 7.9) 
 

Berdasarkan  tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPS kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang pada nilai 

≤ 40 sebesar 0 % atau tidak ada siswa yang mendapatkan nilai pada 

rentangan tersebut. Sedangkan pada rentang nilai 41 - 55 ada 7,5 % atau 

sebanyak 3 siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Pada 

rentangan nilai tersebut siswa masuk ke dalam kategori kurang baik. 

Kemudian, pada rentang 56 - 70 sebesar 62,5 % atau sebanyak 25 siswa, 

untuk rentang nilai 71-85 yang berkisar sebesar 17,5% atau sebanyak 7 

siswa dikategorikan baik, sedangkan untuk rentangan nilai yang 

dikategorikan sangat baik adalah antara 86-100 dimana ada 12,5 % atau 

sebanyak 5 siswa yang masuk dalam kategori tersebut.  

4. Deskripsi Respon Siswa  

Deskripsi respon siswa yang diperoleh melalui pengisian angket oleh 

siswa terhadap pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan 

media audio visual diperoleh data sebagai berikut :  
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Persentase sebanyak 80 % siswa menyatakan bahwa mereka senang 

mengikuti pelajaran yang sudah dilaksanan. Respon yang diperlihatkan oleh 

siswa sudah cukup baik untuk pertemuan awal pembelajaran dengan 

pembelajaran menggunakan model think pair share dengan  media audio 

visual.  

Sebanyak 85 % siswa menyatakan tertarik terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. Pembelajaran yang dilakukan dengan cara belajar secara 

individu, berkelompok, serta menyimak media yang ditayangkan di depan 

kelas sangat menarik perhatian siswa ketika mengikuti pembelajaran IPS.  

Pertanyaan ketiga yang berisi tentang penggunaan model think pair 

share dalam pembelajaran, sebanyak 70 % siswa merespon memahami materi 

yang disampaikan. Pada pertanyaan nomor tiga ini, respon siswa terbilang 

belum terlalu tinggi, dikarenakan siswa belum memahami apa yang dimaksud 

dengan model think pair share.  

Sedangkan untuk penggunaan media audio visual yang telah 

dilaksanakan selama pembelajaran, siswa merespon cukup baik, yaitu sebanya 

82,5 % siswa tertarik dengan penggunaan media audio visual saat 

pembelajaran berlangsung. Dengan adanya gambar dan video ng ditampilkan 

oleh guru, membuat siswa semakin antusias memperhatikan pembelajaran 

yang berlangsung.  

Respon siswa untuk pertanyaan yang terakhir, sebanyak 77,5 % siswa 

menyatakan bahwa mereka bersedia jika dalam pembelajaran berikutnya 

menggunakan model think pair share dengan media audio visual. Pernyataan 
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yang telah diberikan siswa tersebut telah membuktikan bahwa respon siswa 

sangat baik terhadap penggunaan model think pair share dengan media audio 

visual dalam pembelajaran IPS. Tetapi, masih ada banyak hal yang perlu 

diperbaiki saat pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran yang tercipta 

dapat berjalan lebih maksimal lagi.  

Diagram respon siswa pada penggunaan model think pair share 

dengan media audio visual pada siklus I dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

Gambar 4.4 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus I 

Berdasarkan data yang ada, dapat dinyatakan bahwa respon siswa 

kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang termasuk positif terhadap pelaksanaan 

pembelajaran IPS menggunakan model think pair share dengan media audio 

visual.  

 

5. Deskripsi Karakter Siswa  

Pada pelaksanaan tindakan siklus I, hasil dari pengamatan observer 
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kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang yang berjumlah 40 siswa dengan 

materi peristiwa Rengasdengklok melalui model pembelajaran think pair 

share dengan media audio visual diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I 

No Indikator Karakter Siswa Perolehan skor Jumlah 
skor 

Rata- 
rata 
Skor 0 1 2 3 4 

1 Bertanggungjawab  - 3 10 24 3 107 2,67 

2 Percaya Diri  - 15 17 8 - 73 1,83 

3 Saling Menghargai  - - 25 12 3 98 2,45 

4 Jujur  - 7 17 9 7 96 2,4 

5 Bersikap Santun - 8 23 8 1 82 2,05 

Jumlah Skor yang diperoleh 456 
Rata-rata skor total 11,4 
Rata-rata skor 2,3 
Kategori Baik 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar karakter siswa adalah sebagai 

berikut. 

Skor Kategori 

16 s/d 20 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 15 Baik (B) 

6 s/d 10 Tidak baik (TB) 

0 s/d 5 Sangat Tidak Baik (STB) 

 



136 
 

 

 

Diagram  4.5 Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I  

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa karakter siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus I sebesar 11,4 dengan kategori 

baik. Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut ini.  

a) Bertanggungjawab  

Perolehan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator 

bertanggungjawab adalah 2,67. Pada pelaksanaan tindakan siklus I ini 

siswa sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya, 

sedangkan untuk deskriptor menaati tata tertib sekolah masih ada 6 anak 

yang ketika bel masuk sekolah mereka masih berada diluar ruangan, selain 

itu untuk deskriptor memelihara fasilitas dan kebersihan lingkungan 

sekolah masih terlihat sebagian besar anak anak ada yang kurang 

memperhatikan seperti menulis di meja siswa dengan tipe x dan 

membuang hasil rautan pensil di laci dan bawah meja.  

b) Percaya Diri  
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Pada indikator percaya diri, siswa memperoleh rata-rata skor yang 

paling rendah dibanding indikator lainnya. Sebagian besar siswa pada saat 

mengikuti pelajaran masih belum terlihat percaya diri ketika 

mengemukakan pendapatnya. Terlihat dari pencapaian deskriptor yang 

meliputi berani menyatakan pendapat, berani bertanya, mengutamakan 

usaha sendiri, serta berpenampilan tenang belum terlihat secara maksimal 

saat pembelajaran. Hanya beberapa anak saja yang sudah terlihat percaya 

diri untuk mengemukakan pendapatnya seperti Yesinta dan Diodarma.  

c) Saling Menghargai  

Indikator saling menghargai ini memperoleh rata-rata skor 2,45. 

Sebagian siswa sudah terlihat menerima perbedaan pendapat ketika terjadi 

diskusi kelompok, sebagian siswa sudah dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya walaupun ada sebagian dari mereka yang tidak ikut berpikir 

ketika mengerjakan lembar kerja siswa. Sedangkan untuk deskriptor 

mengakui kelebihan orang lain dan membantu orang lain belum begitu 

Nampak pada pelaksanaan tindakan siklus I ini.  

d) Jujur 

Perolehan rata-rata skor pada indikator jujur ini adalah 2,4. Siswa 

sudah terlihat mengemukakan pendapat apa adanya berdasarkan 

pemikirannya sendiri, termasuk berbicara terbuka di depan siswa lain 

ketika berpendapat, walaupun belum semua siswa terlihat 

melaksanakannya. Sedangkan untuk deskriptor menunjukkan fakta yang 
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sebenarnya dan mengakui kesalahannya m,asih belum maksimal terlihat 

pada pelaksanaan tindakan siklus I ini.  

e) Bersikap Santun  

Karakter siswa bersikap santun ini memperoleh rata-rata skor 

sebesar 2,05. Pada indikator ini perolehan skor tergolong cukup, siswa 

sudah menghindari permusuhan dengan teman saat pembelajaran, serta 

sebagian besar siswa sudah menerima nasuhat dari guru. sedangkan untuk 

deskriptor menjaga ketertiban dan berbicara dengan tenan belum terlihat 

secara maksimal dalam pembelajaran karena siswa masih terlihat ramai 

ketika pelaksaan diskusi berlangsung.  

 

6. Penilaian Kinerja  

Pada pelaksanaan tindakan siklus I ini, peneliti memilih melakukan 

penilaian kinerja dalam diskusi siswa. Hasil dari pengamatan observer dengan 

4 aspek yang diamati selama kegiatan diskusi dalam pembelajaran IPS pada 

siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang, dengan jumlah 40 siswa pada 

materi peristiwa Rengasdengklok melalui model pembelajaran think pair 

share dengan media audio visual diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Data Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus I 

No Aspek yang Diamati Perolehan skor Jumlah 
skor 

Rata- 
rata 
Skor 0 1 2 3 4 

1 Merencanakan pemecahan 
masalah 

- 9 23 5 3 82 2,05 

2 Aktivitas pemecahan masalah  - - 17 21 2 105 2,6 

3 Penyusunan laporan   - 7 24 7 2 84 2,1 

4 Pelaporan / presentasi - 20 7 10 3 76 1,9 

Jumlah Skor yang diperoleh 347 
Rata-rata skor total 8,7 
Rata-rata skor 2,2 
Kategori Tidak Baik 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar karakter siswa adalah sebagai berikut. 

Skor Kategori 

14 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 13 Baik (B) 

8 s/d 10 Tidak baik (TB) 

4 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

 

Diagram  4.6 Data Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus I  
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa diskusi siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus I sebesar 8,7 dengan kategori 

tidak baik. Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci 

sebagai berikut ini.  

1. Merencanakan Pemecahan Masalah  

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan penecahan 

masalah ini adalah 2,05. Ketika siswa memperoleh lembar kerja siswa, 

sebagian besar siswa sudah membaca soal namun masih dalam keadaan 

gaduh dan belum berkonsentrasi sepenuhnya pada permasalahan yang 

akan diselesaikan.  

2. Aktivitas Pemecahan Masalah  

Aspek pemecahan masalah ini, siswa sudah mau berpasangan 

dengan kelompoknya, namun kondisi masih terlihat gaduh ada yang gaduh 

karena berdiskusi dengan teman kelompoknya namun ada pula yang gaduh 

karena mengganggu kelompok lain. Perolehan rata-rata skor pada aspek 

ini adalah 2,6.  

3. Penyusunan Laporan  

Pada aspek penyusunan laporan, siswa memperoleh rata-rata skor 

2,1. Dimana aktivitas yang mendominasi adalah siswa sudah menuliskan 

hasil diskusi dengan singkat dan jelas namun penyelesaiannya tidak tepat 

waktu dan siswa masih terlihat gaduh.  

4. Pelaporan / Presentasi 
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Perolehan rata-rata skor pada aspek pelaporan ini adalah 1,9 

dimana perolehan tersebut paling rendah disbanding dengan aspek yang 

lainnya. Pada pembelajaran yang berlangsung, sebagian besar siswa masih 

pasif dan tidak berani maju ke depan kelas untuk membacakan hasil 

diskusi. Namun masih terlihat ada beberapa anak yang sudah berani maju 

ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya.  

 

4.1.2.4. Refleksi  

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian siklus I diperoleh data hasil 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual. 

Hasil dari refleksi ini akan dijadikan bahan perencanaan tindakan pada siklus II. 

Refleksi pada siklus I ini lebih difokuskan pada masalah yang muncul dan 

keberhasilan selama tindakan berlangsung. Berdasarkan deskripsi dan hasil 

observasi pada siklus I, permasalahan dan keberhasilan yang muncul dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1. Keterampilan guru  

Keterampilan mengajar guru ada banyak hal masih belum terlihat 

ketika pembelajaran berlangsung, diawal pembelajaran guru belum 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta belum memotifasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Ketika pembelajaran akan dimulai, guru belum 

menyampaikan kepada siswa untuk mempersiapkan alat tulis ketika 

pemutaran media audio visual akan disajikan. Penyampaian materi pun belum 
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dilaksanakan secara runtut, ketika pemutaran media audio visual berakhir guru 

seharusnya menyampaikan garis besar materi yang telah disajikan namun guru 

belum menyampaikannya. Ketika ada permasalahan dalam pembelajaran, guru 

belum mampu untuk mengatasinya, terlihat ketika ada siswa yang tidak mau 

maju menyampaikan hasil pemikirannya guru belum berhasil membimbing 

siswa tersebut untuk mau menyampaikan pemikirannya. Selain itu, pemberian 

reward berupa benda diberikan tidak sesegera mungkin ketika kegiatan pair 

berakhir. Kesalahan pun terlihat ketika diakhir pembelajaran guru belum 

membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  

2. Aktifitas siswa  

Pada aktifitas siswa ini, aktifitas siswa yang belum terlihat adalah saat 

tahap think dilaksanakan ada beberapa siswa yang mengerjakan soal dengan 

teman yang lain, saat penyampaian pendapat ada siswa yang tidak percaya diri 

dengan jawabannya sehingga tidak berani mengemukakan pendapatnya, saat 

diskusi kelompok ada beberapa siswa yang tidak ikut berpikir dengan 

pasangannya, serta pada saat penyampaian hasil diskusi, banyak kelompok 

lain yang belum memperhatikan penyampaian kelompok yang maju. Di akhir 

kegiatan diskusi, siswa banyak yang belum mengerti jawaban soal diskusi 

yang sedang dibahas, jadi mereka banyak yang maju kedepan kelas untuk 

menanyakannya, sehingga suasana tidak kondusif.  

3. Hasil belajar  

Hasil belajar siswa pada siklus I ini diperoleh rata-rata kelas 62,3 

dengan nilai terendah 35 dan nilai tertinggi 100. Sedangkan untuk ketuntasan 
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klasikal hasil belajar siswa hanya 61,5% atau sebanyak 16 dari 26 siswa tuntas 

belajar dan 38,5 % atau sebanyak 10 dari 26 siswa tidak tuntas belajar. Hasil 

tersebut belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

85% siswa tuntas belajar dengan memenuhi KKM ≥ 64.  

4. Karakter Siswa 

Pembentukan karakter siswa di pelaksanaan siklus I ini masih terbilang belum 

terlalu mengena pada siswa. Banyak deskriptor yang masih belum tampak 

pada saat pelaksanaan pembelajaran.  

5. Penilaian Kinerja  

Kegitan diskusi pada siklus I ini, siswa masih terlihat gaduh dan belum aktif 

saat presentasi berlangsung. 

6. Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran. Siswa berperan lebih aktif dalam 

pembelajaran.  

7. Siswa terlihat antusias dengan penggunaan media audio visual sehingga 

mereka memperhatikan penyampaian materi dengan seksama.  

 

4.1.2.5. Revisi  

Berdasarkan hasil refleksi permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual perlu 

diperbaiki dengan diadakannya pelaksanaan siklus II. Hal-hal yang perlu 

diperbaiki untuk tahap pelaksanaan tindakan selanjutnya adalah :  

1. Guru harus lebih meningkatkan indikator-indikator pada keterampilan guru 

yang sebelumnya belum tampak ketika pembelajaran berlangsung serta 
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memberikan tindakan khusus bagi anak yang belum berani menyampaikan 

pendapatnya di depan kelas misalnya dengan memberikan motivasi dan 

menuntun siswa menemukan jawaban pertanyaan yang sedang dikerjakan agar 

siswa lebih aktif, berani, dan percaya diri dalam mengungkapkan ide atau 

gagasan selama pembelajaran berlangsung.  

2.  Saat pembelajaran berlangsung siswa harus lebih diberikan motivasi agar 

memahami tahap pembelajaran dimana mereka harus berpikir secara mandiri 

atau berpikir secara berkelompok. ketika penyampaian hasil diskusi, siswa 

harus difokuskan pada siswa yang maju kedepan kelas sehingga mereka dapat 

memperhatikan dan menanggapi hasil diskusi kelas.  

3. Penanaman karakter siswa harus dilakukan dengan cara berulang-ulang pada 

siswa agar dapat terekam dalam ingatan sehingga akan diaplikasikan dalam 

perbuatan yang kemudian akan jadi kebiasaan siswa sehingga guru harus lebih 

sabar dan tegas lagi.  

4. Memberikan motivasi kepada siswa untuk mengerjakan soal evaluasi dengan 

sungguh-sungguh dan mandiri sehingga hasil belajar dapat mencapai 

ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan dalam indikator penelitian yaitu 

sebesar 85 %.  

 

4.1.3. Deskripsi Data Siklus II 

4.1.3.1. Perencanaan  

1. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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



145 
 

 
 

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share pada kompetensi dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia 

dengan indikator sebagai berikut:   

(a) menyebutkan tokoh yang berperan dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi  

(b) menceritakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan.  

2. Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai 

sumber dari internet yang relefan dan media pembelajaran audio visual 

dengan menampilkan materi tentang perumusan teks proklamasi serta 

detik-detik proklamasi.  

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

4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model TPS.  

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan dan angket respon siswa.   

4.1.3.2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan siklus II ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran 

siklus I yang dilakukan oleh peneliti guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang dengan 

menggunakan model think pair share dengan media audio visual. Pelaksanaan 

siklus II dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal  : Rabu, 26 Maret 2014 
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Pokok Bahasan          : Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi dan Detik-   

detik Proklamasi 

Kelas/Semester  : VA / 2 

Waktu   : 3 jam pelajaran ( 3 x 35 menit ) 

Pukul    : 07.00 – 08.45 WIB  

Kegiatan pada pertemuan siklus II ini meliputi pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup. 

1. Pendahuluan  

Sebelum pembelajaran dimualai, guru mengkondisikan siswa agar 

tenang terlebih dahulu. Kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan 

pembelajaran ini diawali dengan berdoa karena pembelajaran IPS 

dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB. Setelah selesai berdoa, guru 

melaksanakan presensi terlebih dahulu, apakah ada siswa yang tidak masuk 

sekolah pada pagi itu. Dari hasil presensi yang dilaksanakan oleh guru, ada 

empat anak yang tidak hadir, yaitu Alfito, Irma, Nurul, dan Renita dari siswa 

yang berjumlah 40 anak. Kegiatan apersepsi dilaksanakan dengan mengajak 

siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tujuan siswa akan lebih 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Tanya jawab pun terjadi setelah 

siswa selesai bernyanyi, “apakah ada yang mengetahui kapan bangsa 

Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya?” selanjutnya guru mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari yaitu tentang 

peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi.  

2. Kegiatan Inti  
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Kegiatan inti ini terdiri dari tiga tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, serta 

konfirmasi. Seperti pada pembelajaran siklus I, dalam kegiatan inti yang 

dilaksanakan, peneliti menambahkan lima kegiatan yang termasuk kedalam 

pendekatan saintifik, yaitu ada mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, dan mengkomunikasikan (Permendikbud No. 81A).  

Dalam kegiatan eksplorasi ini, siswa diminta peneliti untuk 

mempersiapkan alat tulis dan menyampaikan langkah pembelajarannya. Guru 

mengarahkan siswa untuk mengamati media audio visual yang berisi materi 

tentang peristiwa perumusan teks proklamasi (mengamati dan mengumpulkan 

informasi). Setelah siswa selesai mengamati media audio visual siswa diberi 

pertanyaan (menanya) yang jawabannya dipikirkan secara individu oleh siswa, 

kemudian siswa diminta menuliskan jawannya pada buku mereka masing-

masing (think). Selain untuk melatih cara berpikir anak secara individu, 

pemberian pertanyaan tersebut juga bertujuan agar siswa memiliki catatan 

penting mengenai pembahasan materi yang dipelajari. Apabila siswa telah 

selesai menuliskan jawabannya, lalu beberapa siswa diminta untuk 

membacakan hasil pemikirannya di depan siswa yang lain 

(mengkomunikasikan).  Siswa lain yang memiliki jawaban yang belum tepat 

diberi kesempatan untuk membenarkan jawaban yang masih belum tepat 

tersebut. Pemutaran media audio visual pun kembali dilanjutkan dengan 

langkah yang sama sampai pemutaran materi dalam media habis.  

Kegiatan elaborasi dalam penelitian siklus II ini, meliputi 

pembentukan kelompok siswa dengan anggota 2 orang (teman sebangku) 
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kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan soal yang telah diberikan oleh 

guru (pair-menalar). Guru memberikan waktu berpikir dan membimbing 

diskusi yang terjadi dalam kelompok. Setelah waktu berdiskusi habis, 

beberapa siswa membacakan hasil diskusinya kedepan kelas diantaranya ada 

kelompoknya Siti Asiyah dan Yulianto, Fahra dan Fatma, serta Jalal dan 

Verosi. Sementara kelompok lain yang tidak maju mendengarkan dan 

menyampaikan pendapat apabila ada jawaban yang tidak sama (share-

mengkomunikasikan).  

Konfirmasi dalam kegiatan inti ini guru memberikan penghargaan bagi 

siswa yang telah aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan 

memberikan motivasi bagi siswa yang masih kurang aktif agar pada 

pertemuan yang akan datang bisa lebih aktif lagi. Selain itu guru memberikan 

konfirmasi dari pelaksanaan diskusi yang telah dilaksanakan oleh siswa dan 

menanyakan materi yang belum jelas (menanya) 

3. Penutup  

Dalam kegiatan penutup ini, kegiatan yang dilaksanakan guru adalah 

menyimpulkan materi pembelajaran bersama-sama dengan siswa kemudian 

siswa diberi soal evaluasi yang harus dikerjakan guna mengukur seberapa jauh 

pemahaman siswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. 

Pembelajaran berakhir dengan guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

berupa tugas untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang meringkas 

peran tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menghargai jasa tokoh 

tersebut. .  
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4.1.3.3. Observasi  

Seperti halnya siklus I, pada pelaksanaan tindakan siklus II ini pun 

kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh observer pada saat proses 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual. 

Kegiatan yang diamati meliputi : (1) Keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS melalui model think pair share dengan media audio visual; (2) Aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media 

audio visual; dan (3) Hasil belajar siswa melalui model think pair share 

dengan media audio visual.   

1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari pengamatan guru kolabolator selaku observer dengan 9 

kriteria penilaian keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

VA SDN Wonosari 03 Semarang dengan materi peristiwa perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi melalui model pembelajaran think pair 

share dengan media audio visual diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model Think Pair 
Share dengan Media Audio Visual 

Perolehan Skor 

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 
2 Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar  4 
3 Keterampilan bertanya 4 
4 Keterampilan pembelajaran perseorangan 3 
5 Keterampilan menjelaskan 4 
6 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 3 
7 Keterampilan mengelola kelas  3 
8 Keterampilan memberikan penguatan 4 
9 Keterampilan menutup pelajaran 3 

Jumlah skor yang diperoleh 31 
Rata-rata skor 3,44 
Kategori Sangat Baik 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar keterampilan guru adalah 

sebagai berikut. 

Skor Kategori 

28 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

19 s/d 27 Baik (B) 

10 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat simpulkan bahwa perolehan skor 

keterampilan guru selama melaksanakan penelitian siklus II adalah 31 poin 

dengan rata-rata skor 3,44 yang termasuk kedalam kategori sangat baik. 

Dalam skor keterampilan guru yang telah diperoleh dapat dilihat adanya 

kenaikan dari siklus I yang hanya 24 poin menjadi 31 poin pada siklus II 

sebesar 7 poin atau sebesar 19,4 %. Kenaikan keterampilan mengajar guru 

dapat dilihat pada diagram berikut ini :   
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Gambar 4.7 Diagram Perbandingan Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

 

Diagram 4.8 Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II 

 

a) Keterampilan membuka pelajaran  

Dalam keterampilan membuka pelajaran ini, guru sudah 

memperoleh skor 3 poin dimana pada siklus I hanya memperoleh skor 2 

poin. Deskriptor yang tercantum dalam indikator membuka pelajaran ini 

sudah terlihat dalam pembelajaran siklus II ini, deskriptor tersebut 

meliputi mengkondisikan suasana kelas sebelum pembelajaran dimulai. 

Apersepsi berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang 

bertujuan agar membangkitkan semangat siswa. Guru juga membangun 
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pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan dipelajari kemudian 

memberikan motivasi pada siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Sedangkan deskriptor yang belum tampak adalah guru belum 

menyampaikan tujuan pembelajaran secara rinci kepada siswa. .  

b) Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar 

Skor yang diperoleh guru dalam keterampilan mengadakan variasi 

ini adalah 4 poin. Sama seperti pada siklus I, deskriptor yang telah berhasil 

dilaksanakan meliputi suara guru dalam proses pembelajaran cukup jelas 

dan keras, posisi guru selama pembelajaran berlangsung sudah bervariasi 

tidak terpaku pada satu tempat, kegiatan dalam kelaspun sudah bervariasi 

dengan adanya pembelajaran secara klasikal, kelompok, dan individu, 

serta penggunaan metode, media, dan sumber belajar pun sudah ada 

variasi.  

c) Keterampilan bertanya  

Pada keterampilan bertanya siklus II ini, guru memperoleh skor 4 

poin. Deskriptor yang tercantum dalam indikator keterampilan bertanya ini 

sudah tercapai semua yang meliputi pertanyaan yang diberikan secara 

hangat, guru juga sudah memberikan waktu untuk berpikir kepada siswa, 

ketika penyampaian jawaban guru sudah menunjuk siswa untuk 

membacakan jawabannya, ketika selesai menyampaikan jawaban guru 

memberikan penghargaan bagi siswa tersebut.  

d) Keterampilan pembelajaran perseorangan  
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Perolehan skor dalam keterampilan pembelajaran perseorangan ini, 

adalah 3 poin. Terjadi peningkatan satu poin dibandingkan pada siklus I. 

Deskriptor yang tampak adalah keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, keterampilan membimbing dan 

memudahkan belajar bagi siswa, serta keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi.. Sedangkan untuk satu deskriptor yang belum 

tampak adalah keterampilan mengorganisasikan.   

e) Keterampilan menjelaskan  

Keterampilan menjelaskan pun mengalami peningkatan yang 

dulunya pada pelaksaan siklus I mendapatkan skor 3 pada pelaksanaan 

siklus II naik menjadi 4 poin. Deskriptor pada keterampilan menjelaskan 

ini adalah penyampaian materi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

penjelasan yang disampaikan guru pun sudah menarik yaitu dengan 

bantuan media dan kegiatan tanya jawab antar siswa dan guru, penjelasan 

pun sudah diberikan sesuai dengan karakteristik siswa, dan yang terakhir 

adalah penjelasan yang diberikan guru sudah runtut mulai dari awal, inti 

serta akhir.  

f) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

Perolehan skor pada keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil adalah 3 poin dimana perolehan skor ini sama seperti pada siklus I. 

Deskriptor yang tampak adalah mengkoordinasikan siswa membentuk 

kelompok secara berpasangan, membimbing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan, serta membimbing 
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diskusi kelas agar mencapai suatu kesepakatan. Sedangkan untuk 

deskriptor yang belum tercapai adalah memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi.  

g) Keterampilan mengelola kelas  

Naik satu poin dari siklus I sebelumnya, pada siklus II ini 

keterampilan guru dalam mengelola kelas memperoleh skor 3 poin. 

Deskriptor yang tampak ketika pembelajaran IPS berlangsung adalah 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, membagi 

perhatian siswa secara visual dan verbal pada siswa, serta siswa 

melibatkan secara optimal baik secara emosional, fisik, dan intelektual. 

Sedangkan deskriptor yang belum tercapai adalah menemukan dan 

mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. 

h) Keterampilan memberikan penguatan  

Pada keterampilan memberikan penguatan ini, guru memperoleh 

skor sebanyak 4 poin. Perolehan skor pada siklus II ini naik satu poin dari 

siklus I. perolehan skor 4 poin tersebut menandakan bahwa deskriptor 

yang terdapat pada indikator keterampilan member pnguatan sudah 

tampak semua. Deskriptor tersebut meliputi penguatan yang diberikan 

kepada siswa dalam bentuk verbal (lisan), ada juga yang berbentuk non 

verbal (gerakan, pendekatan, symbol/benda), pemberian penguatan pun 

sudah ditujukan dengan jelas kepada penguatan tersebut diberikan serta 

dilaksanakan dengan segera.  

i) Keterampian menutup pelajaran  
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Skor yang diperoleh guru pada keterampilan menutup pelajaran ini 

adalah 3 poin, naik satu poin dari siklus I sebelumnya. Deskriptor yang 

sudah tampak ketika pembelajaran berlangsung adalah membimbing siswa 

untuk membuat simpulan dari materi yang telah dipelajari, melakukan 

penilaian / evaluasi terhadap kegiatanyang sudah dilaksanakan, serta 

menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. 

Deskriptor yang belum tampak adalah guru belum mengajukan beberapa 

pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang telah 

dipelajari.  

    

2. Deskripsi Observasi Aktifitas Siswa  

Pada pelaksanaan tindakan di siklus II, hasil dari pengamatan 

observer dengan 7 kriteria penilaian aktifitas siswa dalam pembelajaran 

IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang yang berjumlah 36 

siswa dari jumlah keseluruhan 40 siswa dengan materi peristiwa 

perumusan teks proklamasi dan detik-detik proklamasi melalui model 

pembelajaran think pair share dengan media audio visual diperoleh data 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator Aktivitas Siswa Perolehan skor Jumlah 
skor 

Rata- 
rata 
Skor 0 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa menerima pelajaran - - 3 23 10 115 3,19 

2 Kemampuan siswa menyimak media - 2 15 19 - 89 2,47 

3 Menuliskan ide / gagasan hasil 
pemikiran secara individu (Think) 

- - 15 15 6 99 2,75 

4 Kemampuan siswa berdiskusi secara 
berpasangan (Pair) 

- - 7 18 11 112 3,11 

5 Kemampuan siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok (Share) 

- - 5 20 11 114 3,17 

6 Kemampuan menjawab pertanyaan 
guru 

- - 4 22 10 114 3,17 

7 Kemampuan siswa mengerjakan soal 
evaluasi 

- - 3 25 8 113 3,14 

Jumlah Skor yang diperoleh 756 
Rata-rata skor total 21 
Rata-rata skor 3,00 
Kategori Baik 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut. 

Skor Kategori 

22 s/d 28 Sangat Baik (SB) 

15 s/d 21 Baik (B) 

8 s/d 14 Tidak baik (TB) 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa siklus II 

dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio 

visual memperoleh jumlah skor rata-rata sebesar 21 dengan kategori baik. 

Mengalami kenaikan dari perolehan skor siklus I, kenaikan yang dicapai 
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sebesar 3. Perolehan skor setiap indikator akan dijelaskan pada uraian berikut 

ini.  

a) Kesiapan siswa menerima pelajaran  

Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran pada siklus II ini 

terlihat meningkat dibandingkan pada siklus I, perolehan skor sebesar 3,19 

yang tergolong baik. Siswa sudah datang tepat waktu dan memasuki kelas 

sebelum pembelajaran dimulai. Dengan intruksi dari guru siswa memulai 

pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan alat tulis dan 

sudah sebagian besar siswa tidak gaduh ketika pembelajaran akan dimulai.  

b) Kemampuan siswa menyimak media audio visual  

Peningkatan juga terlihat pada kemampuan siswa menyimak media 

audio visual tentang peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi. Pada siklus II ini rata-rata jumlah skor yang diperoleh adalah 

2,47. Siswa jauh lebih dapat berkonsentrasi ketika mengamati pemutaran 

media ditandai dengan dapat menyebutkan tema pembelajaran yang akan 

dipelajari, apabila terjadi tanya jawab ketika pembelajaran berlangsung, 

siswa mampu menanggapi isi dari media yang sedang diamati tersebut. 

Hanya saja keberanian siswa bertanya apabila ada materi yang belum 

dipahami belum tampak ketika pembelajaran berlangsung.  

c) Menulis ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (think) 

Perolehan jumlah rata-rata skor pada kegiatan siswa menulis ide / 

gagasan secara individu pada pelaksanaan siklus II adalah 2,75. Ketika 

guru membacakan soal, siswa dengan seksama memperhatikan dan 



158 
 

 
 

menulis pada buku masing-masing. Mereka mengerjakan sesuai dengan 

waktu yang diberikan oleh guru serta jawaban ditulis dengan singkat dan 

jelas. Namun beberapa siswa masih terlihat ada yang bekerjasama ketika 

mengerjakan.  

d) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,11. Pelaksanaan 

diskusi siswa sudah berjalan dengan baik, dengan dibimbing guru siswa 

mengerjakan lembar kerja siswa dengan teman sekelompoknya dan 

menuliskan jawabannya pada lembar yang sudah disediakan oleh guru. 

Disini terlihat siswa aktif bertanya apabila ada soal yang tidak dimengerti, 

namun siswa berdiskusi melebihi waktu yang telah ditentukan oleh guru.  

e) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Pada siklus II ini siswa terlihat lebih antusias untuk 

mengemukakan pendapat kelompoknya ke depan kelas, siswa yang tidak 

maju pun terlihat lebih memperhatikan kelompok yang maju dan 

memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan, serta mampu 

menerima pendapat kelompok lain apabila ada jawaban yang tidak sama. 

Perolehan jumlah rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,17.  

f) Kemampuan menjawab pertanyaan guru  

Perolehan jumlah rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,17 

mengalami peningkatan dibanding dengan pelaksanaan siklus I yang telah 

lalu. Siswa jauh lebih aktif dan antusias untuk menjawab pertanyaan dari 

guru walaupun masih ada beberapa pertanyaan yang belum tepat 
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jawabannya, namun siswa sudah berani menjawab dengan jelas sesuai 

pemahamannya dan sesuai waktu yang ditentukan oleh guru.  

g) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi  

Peningkatan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi 

pun terlihat disini, perolehan jumlah rata-rata skornya adalah 3,14. Siswa 

sudah mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, dikerjakan secara 

mandiri, dan mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang diberikan oleh 

guru. Namun pada saat pengumpulan soal evaluasi, masih ada beberapa 

siswa yang masih meminta tambahan waktu untuk mengerjakan.  

Berikut ini akan peneliti sajikan diagram perolehan skor disetiap 

indikator pada siklus II serta peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus 

II dapat dilihat pada diagram berikut ini.  

 

Diagram  4.9 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 
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Gambar 4.10 Diagram Perbandingan Aktivitas Siswa Kelas VA Siklus I 

dan Siklus II 

 

3. Deskripsi Hasil Belajar  

Sama halnya dengan siklus I, hasil tes pada siklus II ini merupakan 

hasil tes individu dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media audio visual. Berbeda dengan siklus I yang telah lalu, 

pelaksanaan tes evaluasi pada siklus II ini diikuti oleh 36 siswa dari jumlah 

keseluruhan 40 siswa. Tes pada siklus II dilakukan dengan cara mengerjakan 

soal evaluasi pada materi peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi. Hasil tes evaluasi siklus II pada mata pelajaran IPS melalui model 

think pair share dengan media audio visual pada siswa kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.  
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Tabel 4.9 Perbandingan Data Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II  

No Pencapaian Data 

Siklus I 

Data 

Siklus II 

1 Nilai terendah 43 50 

2 Nilai tertinggi 100 100 

3 Rata-rata 69,15 72,28 

4 Siswa yang memenuhi KKM  26 27 

5 Siswa tang belum memenuhi 

KKM 

14 9 

6 Jumlah siswa 40 36 

7 Ketuntasan Klasikal 65 % 75 % 

 

Berdasarkan  tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

siswa secara klasikal pada siklus II sebesar 75 % dengan perolehan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 50. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 27 

siswa dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 9 siswa dan yang tidak 

masuk ada 4 siswa dari jumlah 40 siswa. Dengan demikian pencapaian 

ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 75 % dari jumlah siswa yang hadir 

yaitu 36 siswa. Dimana menurut pendapat Aqib pencapaian tersebut termasuk 

dalam kategori baik (2009:161). 

Kenaikan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat 

pada diagram berikut ini.  
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Gambar 4.11 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II 

Dari diagram ketuntasan klasikal 4.11 dapat dilihat bahwa 

ketercapaian ketuntasan sebesar 75 %. Hasil tersebut belum mencapai 

kriteria ketuntasan yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu 85% 

(Hamdani 2011: 60). Sehingga masih perlu diadakan perbaikan pada siklus 

berikutnya.  

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair 

share dengan media audio visual pada siklus II dapat dipaparkan dalam 

tabel distribusi nilai sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus II 
No Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 Sangat kurang  ≤ 40  0 0,00 

2 Kurang baik 40 < skor ≤ 55 3 8,33 % 

3 Cukup baik 55 < skor ≤ 70 15 41,67 % 

4 Baik  70 < skor ≤ 85 9 25 % 

5 Sangat baik 85 < skor ≤ 100 9 25 % 

                         Jumlah                                                               36 100 % 

(Poerwanti, 2008 : 7.9) 
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Berdasarkan  tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang pada nilai ≤ 40 

sebesar 0 % atau tidak ada siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan 

tersebut. Sedangkan pada rentang nilai 41 - 55 ada 8,3 % atau sebanyak 3 

siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Pada rentangan nilai 

tersebut siswa masuk ke dalam kategori kurang baik. Kemudian, pada rentang 

56 - 70 sebesar 41,7 % atau sebanyak 15 siswa, untuk rentang nilai 71-85 yang 

berkisar sebesar 25% atau sebanyak 9 siswa dikategorikan baik, sedangkan 

untuk rentangan nilai yang dikategorikan sangat baik adalah antara 86-100 

dimana ada 25 % atau sebanyak 9 siswa yang masuk dalam kategori tersebut.  

4. Deskripsi Respon Siswa  

Pada data pelaksanaan siklus II diperoleh deskripsi respon siswa yang 

didapat melalui pengisian angket terhadap pembelajaran IPS melalui model 

think pair share dengan media audio visual sebagai berikut:  

Terjadi peningkatan respon siswa pada pelaksanaan siklus II ini, 

sebanyak 91,7 % siswa atau 33 siswa dari jumlah 36 siswa kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang menyatakan bahwa mereka senang mengikuti 

pelajaran yang sudah dilaksanan. Respon yang diperlihatkan oleh siswa sudah 

baik untuk pertemuan kedua pembelajaran dengan menggunakan model think 

pair share dengan  media audio visual. Peningkatan yang terjadi sebanyak 

11,7 %.  
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Sebanyak 88,9 % siswa atau 32 siswa dari 36 siswa yang hadir 

menyatakan tertarik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan cara belajar secara individu, 

berkelompok, serta menyimak media yang ditayangkan di depan kelas sangat 

menarik perhatian siswa ketika mengikuti pembelajaran IPS. Dapat dilihat 

disini terjadi peningkatan sebanyak 3,9%.  

Pertanyaan ketiga yang berisi tentang penggunaan model think pair 

share dalam pembelajaran, sebanyak 83,3 % siswa atau 30 siswa dari jumlah 

36 siswa yang hadir merespon memahami materi yang disampaikan. Pada 

pertanyaan nomor tiga ini, respon siswa terbilang sudah baik karena tidak lagi 

menggunakan istilah model think pair share yang tidak dipahami siswa.  

Sedangkan untuk penggunaan media audio visual yang telah 

dilaksanakan selama pembelajaran, siswa merespon lebih baik lagi 

dibandingkan pada pertemuan siklus I, yaitu sebanya 97,2% siswa tertarik 

dengan penggunaan media audio visual saat pembelajaran berlangsung. 

Dengan adanya gambar dan video yang ditampilkan oleh guru, membuat 

siswa semakin bersemangat memperhatikan pembelajaran yang berlangsung.  

Respon siswa untuk pertanyaan yang terakhir, sebanyak 88,9 % atau 

32 siswa menyatakan bahwa mereka bersedia jika dalam pembelajaran 

berikutnya menggunakan model think pair share dengan media audio visual. 

Pernyataan yang telah diberikan siswa tersebut telah membuktikan bahwa 

respon siswa sangat baik terhadap penggunaan model think pair share dengan 

media audio visual dalam pembelajaran IPS. Untuk menciptakan 
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pembelajaran yang lebih maksimal lagi, tentunya masih ada kekurangan-

kekurangan yang perlu diperbaiki pada pemblajaran yang akan dilaksanakan 

pada siklus berikutnya.  

Diagram respon siswa pada penggunaan model think pair share 

dengan media audio visual pada siklus II dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

Gambar 4.12 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus II 

Berdasarkan data yang ada, dapat dinyatakan bahwa respon siswa 

kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang termasuk positif terhadap pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model think pair share dengan media audio 

visual.  

 

5. Deskripsi Karakter Siswa  

Pada pelaksanaan tindakan siklus II, hasil dari pengamatan observer 

dengan 4 kriteria penilaian karakter siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang yang berjumlah 36 siswa dari jumlah 
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keseluruhan 40 siswa dengan materi peristiwa penyusunan teks proklamasi 

dan detik-detik proklamasi melalui model pembelajaran think pair share 

dengan media audio visual diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus II 

No Indikator Karakter Siswa Perolehan skor Jumlah 
skor 

Rata- 
rata 
Skor 0 1 2 3 4 

1 Bertanggungjawab  - - 3 25 8 113 3,1 

2 Percaya Diri  - 1 16 19 - 90 2,5 

3 Saling Menghargai  - - - 29 7 115 3,2 

4 Jujur  - - 6 17 13 115 3,2 

5 Bersikap Santun  - - 6 23 7 103 2,9 

Jumlah Skor yang diperoleh 536 
Rata-rata skor total 14,9 
Rata-rata skor 2,98 
Kategori Baik  

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar karakter siswa adalah sebagai 

berikut. 

Skor Kategori 

16 s/d 20 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 15 Baik (B) 

6 s/d 10 Tidak baik (TB) 

0 s/d 5 Sangat Tidak Baik (STB) 
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Diagram  4.13 Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus II 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa karakter siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus II sebesar 14,9 dengan kategori 

baik. Dari perolehan skor tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

dibandingkan siklus I, peningkatan yang diperoleh sebesar 3,5 poin. Perolehan 

skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut ini.  

a) Bertanggungjawab  

Perolehan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator 

bertanggungjawab adalah 3,1, mengalami peningkatan disbanding siklus I. 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II ini siswa sudah melaksanakan tugas 

sesuai dengan kemampuannya, siswa juga sudah menaati tata tertib 

sekolah yaitu ketika bel masuk sekolah mereka langsung memasuki 

ruangan, untuk deskriptor memelihara fasilitas sekolah siswa sudah tidak 

ada yang mencoret meja dengan tipe x, namun deskriptor tentang menjaga 

kebersihan, masih terlihat siswa yang membuang sampah di bawah meja.  
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b) Percaya Diri  

Di siklus II ini untuk indikator percaya diri, siswa memperoleh 

rata-rata skor meningkat disbanding siklus I,  perolehannya sebesar 2,5. 

Sebagian besar siswa pada saat mengikuti pelajaran sudah terlihat percaya 

diri ketika mengemukakan pendapatnya. Terlihat dari pencapaian 

deskriptor yang meliputi berani menyatakan pendapat, mengutamakan 

usaha sendiri, serta berpenampilan tenang terlihat jauh lebih baik dinding 

pada pertemuan siklus I.  Sedangkan untuk deskriptor berani bertanya, 

masih belum ada siswa yang berani bertanya seputar materi yang belum 

mereka mengerti.  

c) Saling Menghargai  

Pada indikator saling menghargai ini, peneliti memperoleh rata-rata 

skor 3,2. Siswa sudah terlihat menerima perbedaan pendapat ketika terjadi 

diskusi kelompok, sebagian besar siswa sudah dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya saling bertukar pendapat dalam menjawab, namun masih 

saja terlihat beberapa anak yang hanya mengandalkan teman 

sekelompoknya. Sedangkan untuk deskriptor mengakui kelebihan orang 

lain dan membantu orang lain sudah mulai terlihat, yaitu ketika terjadi 

diskusi kelompok sebagian siswa saling bekerjasama dan saling membantu 

teman yang belum memahami materi.  

d) Jujur  

Perolehan rata-rata skor pada indikator jujur ini adalah 3,2. Siswa 

sudah terlihat mengemukakan pendapat apa adanya berdasarkan 
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pemikirannya sendiri, termasuk berbicara terbuka di depan siswa lain 

ketika berpendapat. Siswa juga sudah mulai menunjukkan fakta yang 

sebenarnya seperti mengakui kesalahannya apabila salah dalam 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru.  

e) Bersikap Santun  

Pada pelaksanaan tindakan siklus II ini, karakter siswa bersikap 

santun memperoleh rata-rata skor sebesar 2,9. Pada indikator ini perolehan 

skor tergolong baik, siswa sudah menghindari permusuhan dengan teman 

saat pembelajaran, serta sebagian besar siswa sudah menerima nasihat dari 

guru. Untuk deskriptor berbicara dengan tenang sudah terlihat lebih baik 

dalam pembelajaran kertika mereka menyampaikan hasil pemikirannya 

didepan kelas. Namun, kegaduhan masih terjadi ketika diskusi 

berlangsung, jadi ketertiban yang terjadi belum maksimal.  

 

Gambar 4.14 Diagram perbandingan karakter siswa siklus I dan II 
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6. Deskripsi Penilaian Kinerja  

Seperti halnya pada pelaksanaan tindakan siklus I, pelaksanaan siklus 

II pun peneliti memilih melakukan penilaian kinerja dalam diskusi siswa. 

Hasil dari pengamatan observer dengan 4 aspek yang diamati selama kegiatan 

diskusi dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang, dengan jumlah 36 siswa pada materi peristiwa perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi melalui model pembelajaran think pair 

share dengan media audio visual diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Data Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus II 

No Aspek yang Diamati Perolehan skor Jumlah 
skor 

Rata- 
rata 
Skor 0 1 2 3 4 

1 Merencanakan pemecahan 
masalah 

- - 12 21 3 99 2,8 

2 Aktivitas pemecahan masalah  - - 5 22 9 112 3,1 

3 Penyusunan laporan   - 1 13 17 5 98 2,7 

4 Pelaporan / presentasi - 11 5 11 9 90 2,5 

Jumlah Skor yang diperoleh 399 
Rata-rata skor total 11,1 
Rata-rata skor 2,8 
Kategori BAIK 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar karakter siswa adalah sebagai berikut. 

Skor Kategori 

14 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 13 Baik (B) 

8 s/d 10 Tidak baik (TB) 

4 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 
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Diagram  4.15 Data Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus II 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa diskusi siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus II sebesar 11,1 dengan kategori 

baik. Perolehan skor dari setiap aspek yang berbeda tersebut akan dijelaskan 

lebih rinci sebagai berikut ini.  

a) Merencanakan Pemecahan Masalah  

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan 

masalah ini adalah 2,8. Ketika siswa memperoleh lembar kerja siswa, 

sebagian besar siswa sudah membaca soal serta siswa aktif bertanya 

apabila ada soal yang tidak dimengerti. Akibat dari siswa yang aktif 

bertanya kepada guru, keadaan kelas menjadi gaduh.  

b) Aktivitas Pemecahan Masalah  

Aspek pemecahan masalah ini, siswa sudah bekerjasama dalam 

mengerjakan lembar kerja siswa secara bersama-sama, namun diskusi 
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yang terjadi berjalan agak gaduh. Perolehan rata-rata skor pada aspek ini 

adalah 3,1.  

c) Penyusunan Laporan  

Pada aspek penyusunan laporan, siswa memperoleh rata-rata skor 

2,7. Dimana aktivitas yang mendominasi adalah siswa sudah menuliskan 

hasil diskusi dengan singkat dan jelas, sebagiann besar siswa sudah 

menyelesaikan tugas tepat waktu namun keadaan kelas tergolong gaduh 

saat pelaksanaan diskusi.  

d) Pelaporan / Presentasi  

Perolehan rata-rata skor pada aspek pelaporan ini adalah 2,5. Siswa 

sudah lebih aktif ketika presentasi berlangsung, mereka antusias untuk 

maju ke depan kelas membacakan hasil diskusinya. Jawaban siswa pun 

sebagian besar sudah benar, namun untuk kelantangan suara siswa saat 

membacakan hasil diskusi masih kurang keras sehingga guru harus 

memperjelas jawaban siswa.  

 

Gambar 4.16 Diagram perbandingan diskusi siswa siklus I dan II 
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4.1.3.4. Refleksi  

Setelah pelaksanaan tindakan pada siklus II diperoleh data hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPS melalui model think pair share dengan media audio visual. Hasil dari refleksi 

ini akan dijadikan bahan perencanaan tindakan pada siklus III. Seperti pada siklus 

sebelumnya, refleksi pada siklus II ini juga difokuskan pada masalah yang muncul 

dan keberhasilan selama tindakan berlangsung. Berdasarkan deskripsi dan hasil 

observasi pada siklus II, permasalahan dan keberhasilan yang muncul dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1. Keterampilan Guru  

Keterampilan guru dalam mengajar mengalami peningkatan, dapat 

dilihat semakin banyaknya deskriptor yang tampak ketika pembelajaran 

berlangsung. Guru sudah memberikan motivasi bagi siswa ketika 

pembelajaran akan dimulai, penyampaian materi pun sudah runtut sesuai 

langkah-langkah pembelajaran. Guru juga sudah menyampaikan simpulan 

pembelajaran. Namun, ada juga keterampilan yang masih belum tampak saat 

pembelajaran berlangsung, seperti guru belum menyampaikan tyjuan 

pembelajaran secara lengkap kepada siswa, pada kegiatan diskusi terjadi 

kegaduhan ketika siswa meminta guru untuk membimbing siswa mengerjakan 

lembar kerja siswa. Ketika tahap share banyak siswa antusias untuk maju 

menyampaikan jawabannya, namun tidak semua siswa memperoleh 

kesempatan sehingga sebagian siswa merasa kecewa.  

2. Aktivitas Siswa  
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Peningkatan juga terjadi pada aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa, 

sebagian siswa sudah aktif dalam pembelajaran terbukti dari meningkatnya 

pencapaian deskriptor oleh siswa. Siswa juga sudah mulai memperhatikan 

penyampaian jawaban kelompok yang maju dan ikut memberikan tanggapan 

atas jawaban yang didiskusikan. Hanya saja disini siswa masih belum berani 

menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru, pemberian waktu 

untuk menjawab pertanyaan selalu dirasa kurang oleh siswa, selain itu ketika 

diskusi kelompok masih terlihat beberapa siswa yang gaduh dan mengganggu 

kelompok lain. 

3. Hasil Belajar  

Tidak hanya pada keterampilan guru dan aktivitas siswa saja, hasil 

belajar siswa pun ikut meningkat. Ketuntasan klasikal yang diperoleh pada 

pelaksanaan siklus II ini adalah 75%, mengalami peningkatan 10% dari siklus 

I. Hasil belajar siswa pada siklus II ini diperoleh rata-rata kelas 72,28 dengan 

nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 100. Walaupun demikian peningkatan 

hasil belajar tersebut masih berada dibawah kriteria yang diharapkan oleh 

peneliti, yaitu 85% siswa tuntas belajar dengan memenuhi KKM ≥ 64. Dengan 

demikian masih perlu diadakan tindakan pada siklus III untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

4. Karakter Siswa  

Berdasarkan hasil pengamatan observer, karakter siswa yang meliputi 

bertanggungjawab, percaya diri, saling menghargai, jujur, dan bersikap santun 

sudah mengalami peningkatan. Siswa terlihat lebih antusias dalam hal 
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kepercayaan dirinya menyampaikan pendapat, bekerjasama dengan 

kelompoknya, serta menjaga fasilitas dan kebersihan sekolah sudah meningkat 

disbanding siklus I. Namun, untuk indikator bersikap santu beberapa siswa 

masih terlihat siswa tidak menjaga ketertiban dalam berdiskusi serta siswa 

belum ada yang berani untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.  

5. Siswa sudah aktif dalam berdiskusi namun masih terlihat gaduh saat diskusi 

berlangsung.  

6. Secara keseluruhan siswa terlihat lebih antusias ketika pembelajaran 

berlangsung baik dalam mengemukakan pendapat, berdiskusi, ataupun 

menyimak media audio visual yang ditayangkan oleh guru.  

 

4.1.3.5. Revisi  

Berdasarkan refleksi permasalahan yang terjadi pada siklus II, maka 

diperlukan adanya perbaikan dan revisi untuk pelaksanaan tindakan pada siklus 

berikutnya, yang meliputi:  

1. Guru harus lebih meningkatkan indikator-indikator keterampilan guru yang 

belum tampak pada siklus III.  

2. Guru harus memberikan perhatian khusus bagi siswa yang yang gaduh dan 

suka menganggu siswa lain, misalnya dengan memberikan pertanyaan atau 

meminta siswa tersebut maju kedepan untuk mengemukakan pendapatnya 

tentang materi yang dipelajari.  

3. Guru harus lebih sabar dalam mengajar, dengan memberikan kesempatan 

berpikir lebih lama pada siswa untuk menjawab pertanyaan.  
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4. Guru harus lebih tegas lagi dalam membentuk karakter yang ingin dicapai 

agar karakter tersebut dapat tertanam pada diri siswa.  

5. Memberikan motivasi kepada siswa untuk mengerjakan soal evaluasi dengan 

sungguh-sungguh dan mandiri agar hasil yang diperoleh mencapai ketuntasan.  

 

4.1.4. Deskripsi Data Siklus III 

4.1.4.1. Perencanaan 

1. Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, media 

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

evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, kriteria penilaian, serta instrument 

penilaian karakter siswa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share pada kompetensi dasar menghargai 

peran tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan indonesia 

dengan indikator sebagai berikut:   

(a) membuat ringkasan tentang peranan tokoh-tokoh penting dalam 

peristiwa proklamasi  

(b) menyebutkan contoh sikap menghargai jasa tokoh- tokoh dalam 

peristiwa proklamasi  

2. Menyiapkan sumber belajar seperti buku mata pelajaran serta berbagai 

sumber dari internet yang relefan dan media pembelajaran audio visual 

dengan menampilkan materi tentang peranan tokoh dalam peristiwa 

proklamasi dan menghargai jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan. 

3. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.  
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4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model TPS.  

5. Menyiapkan lembar catatan lapangan dan angket siswa.  

 

4.1.4.2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan siklus III ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran 

siklus II yang dilakukan oleh peneliti guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang dengan 

menggunakan model think pair share dengan media audio visual. Pelaksanaan 

siklus III dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 29 Maret 2014 

Pokok Bahasan          : Peranan tokoh proklamasi dan menghargai jasa 

para tokoh proklamasi  

Kelas/Semester  : VA / 2  

Waktu   : 3 jam pelajaran ( 3 x 35 menit ) 

Pukul    : 07.00 – 08.45 WIB  

Kegiatan pada pertemuan siklus III ini meliputi pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup. 

1. Pendahuluan  

Seperti biasanya sebelum pembelajaran dimualai, guru mengkondisi-

kan agar tenang terlebih dahulu. Kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan 

pembelajaran ini diawali dengan berdoa karena pembelajaran IPS 

dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB. Setelah selesai berdoa, guru 
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melaksanakan presensi terlebih dahulu, apakah ada siswa yang tidak masuk 

sekolah pada pagi itu. Dari hasil presensi yang dilaksanakan oleh guru, ada 

lima anak yang tidak hadir, yaitu Alfito, Irma, Nurul, Putri Andriani, dan 

Alang dari siswa yang berjumlah 40 anak. Kegiatan apersepsi pun 

dilaksanakan dengan mengajak siswa untuk menyanyikan lagu 

Mengheningkan Cipta, selain agar siswa lebih bersemangat menyanyikan lagu 

tersebut juga bertujuan untuk mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Tanya jawab pun terjadi setelah siswa selesai bernyanyi, “anak-

anak, lagu mengheningkan cipta ini biasa dinyanyikan pada saat apa? Apa 

tujuan di setiap kali upacara lagu mengheningkan cipta tersebut selalu 

dinyanyikan?” selanjutnya guru mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan 

materi yang akan dipelajari yaitu tentang peran tokoh proklamasi dan 

menghargai jasa para pahlawan proklamasi.  

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti ini terdiri dari tiga tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, serta 

konfirmasi. Seperti pada pembelajaran siklus II, dalam kegiatan inti yang 

dilaksanakan, peneliti menambahkan lima kegiatan yang termasuk kedalam 

pendekatan saintifik, yaitu ada mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, dan mengkomunikasikan (Permendikbud No. 81A).  

Dalam kegiatan eksplorasi ini, siswa diminta peneliti untuk 

mempersiapkan alat tulis dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. Guru mengarahkan siswa untuk mengamati media 

audio visual yang berisi materi tentang peristiwa perumusan teks proklamasi 
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(mengamati dan mengumpulkan informasi). Setelah siswa selesai mengamati 

media audio visual siswa diberi pertanyaan (menanya) yang jawabannya 

dipikirkan secara individu oleh siswa, kemudian siswa diminta menuliskan 

jawannya pada buku mereka masing-masing (think). Selain untuk melatih cara 

berpikir anak secara individu, pemberian pertanyaan tersebut juga bertujuan 

agar siswa memiliki catatan penting mengenai pembahasan materi yang 

dipelajari. Apabila siswa telah selesai menuliskan jawabannya, lalu beberapa 

siswa diminta untuk membacakan hasil pemikirannya di depan siswa yang lain 

(mengkomunikasikan).  Siswa lain yang memiliki jawaban yang belum tepat 

diberi kesempatan untuk membenarkan jawaban yang masih belum tepat 

tersebut. Pemutaran media audio visual pun kembali dilanjutkan dengan 

langkah yang sama sampai pemutaran materi dalam media habis.  

Kegiatan elaborasi dalam penelitian siklus III ini, meliputi 

pembentukan kelompok siswa dengan anggota 2 orang (teman sebangku) 

kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan soal yang telah diberikan oleh 

guru (pair-menalar). Guru memberikan waktu berpikir dan membimbing 

diskusi yang terjadi dalam kelompok. Setelah waktu berdiskusi habis, 

beberapa siswa membacakan hasil diskusinya kedepan kelas diantaranya ada 

kelompoknya Renita dan Santika, Eko dan Diva, serta Arani dan Retno. 

Sementara kelompok lain yang tidak maju mendengarkan dan menyampaikan 

pendapat apabila ada jawaban yang tidak sama sampai tercapai kesepakatan 

jawaban dalam diskusi kelas tersebut (share-mengkomunikasikan).  
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Konfirmasi dalam kegiatan inti ini guru memberikan penghargaan bagi 

siswa yang telah aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan 

memberikan motivasi bagi siswa yang masih kurang aktif agar pada 

pertemuan yang akan datang bisa lebih aktif lagi. Selain itu guru memberikan 

konfirmasi dari pelaksanaan diskusi yang telah dilaksanakan oleh siswa dan 

menanyakan materi yang belum jelas (menanya) 

3. Penutup  

Dalam kegiatan penutup ini, kegiatan yang dilaksanakan guru adalah 

menyimpulkan materi pembelajaran bersama-sama dengan siswa yang 

diselingi dengan tanya jawab untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian 

siswa diberi soal evaluasi yang harus dikerjakan siswa secara individu. 

Pembelajaran berakhir dengan guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

berupa tugas untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.  

 

4.1.4.3. Observasi  

Seperti halnya siklus I dan II, pada pelaksanaan tindakan siklus III ini 

pun kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh observer pada saat 

proses pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio 

visual. Kegiatan yang diamati meliputi : (1) Keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual; 

(2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 
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dengan media audio visual; dan (3) Hasil belajar siswa melalui model think 

pair share dengan media audio visual.   

1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Hasil dari pengamatan guru kolabolator selaku observer dengan 9 

kriteria penilaian keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

VA SDN Wonosari 03 Semarang dengan materi peristiwa peran para tokoh 

proklamasi dan menghargai jasa tokoh proklamasi melalui model 

pembelajaran think pair share dengan media audio visual diperoleh data 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator Keterampilan Guru Menggunakan Model Think Pair 

Share dengan Media Audio Visual 

Perolehan Skor 

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 
2 Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar  4 
3 Keterampilan bertanya 4 
4 Keterampilan pembelajaran perseorangan 3 
5 Keterampilan menjelaskan 4 
6 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 3 
7 Keterampilan mengelola kelas  4 
8 Keterampilan memberikan penguatan 4 
9 Keterampilan menutup pelajaran 4 

Jumlah skor yang diperoleh 33 
Rata-rata skor 3,67 
Kategori Sangat Baik 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar keterampilan guru adalah sebagai 

berikut.  
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Skor Kategori 

28 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

19 s/d 27 Baik (B) 

10 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat simpulkan bahwa perolehan skor 

keterampilan guru selama melaksanakan penelitian siklus III adalah 33 poin 

dengan rata-rata skor 3,67 yang termasuk kedalam kategori sangat baik. 

Dalam skor keterampilan guru yang telah diperoleh dapat dilihat adanya 

kenaikan dari siklus II yang hanya 31 poin menjadi 33 poin pada siklus III 

sebesar 2 poin. Kenaikan keterampilan mengajar guru dapat dilihat pada 

diagram berikut ini :  

 

Gambar 4.17 Diagram perbandingan keterampilan guru siklus II dan III 

30

30.5

31

31.5

32

32.5

33

Siklus 2 Siklus 3

31

33



183 
 

 

 

Diagram 4.18 Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III 

 

a) Keterampilan membuka pelajaran  

Dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang perolehan skor guru dalam keterampilan mengajar adalah 3 

poin. Deskriptor yang telah tercapai meliputi mengkondisikan suasana 

kelas, memberikan apersepsi berupa menyanyikan lagu Mengheningkan 

Cipta yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada 

pembelajaran. Guru juga telah memberikan motivasi bagi siswa sebelum 

pembelajaran akan dilaksanakan. Sedangkan untuk deskriptor yang belum 

tampak adalah guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran secara 

lengkap kepada siswa.  

b) Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar  

Pada keterampilan mengadakan variasi ini, perolehan skor guru 

adalah 4 poin. Perolehan skor ini sama seperti pada pembelajaran siklus 

yang ke II. Deskriptor yang tercapai meliputi suara guru ketika 

pembelajaran berlangsung sudah keras dan lantang, posisi guru berfariasi 
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dalam proses pembelajaran sehingga tidak terpaku pada satu tempat saja, 

kegiatan dalam kelas pun sudah bervariasi seperti ada pembentukan 

kelompok, klasikal, dan individu. Selain itu yang tidak kalah penting 

adalah adanya variasi pembelajaran yang meliputi metode, media, dan 

sumber belajar.  

c) Keterampilan bertanya  

Sama halnya dengan pertemuan pada siklus II yang telah lalu, 

keterampilan bertanya ini guru memperoleh skor 4 poin. Deskriptor yang 

tampak meliputi pertanyaan yang diajukan oleh guru diberikan secara 

hangat, memberikan waktu bagi siswa untuk berpikir, guru juga sudah 

menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan, dan memberikan 

penghargaan atas jawaban yang telah diberikan.  

d) Keterampilan pembelajaran perseorangan  

Sama seperti pertemuan pada siklus II, perolehan skor untuk 

keterampilan pembelajaran perseoranganskor yang diperoleh peneliti 

adalah 3 poin. Tiga poin tersebut diperoleh berdasarkan tiga deskriptor 

yang telah dicapai yaitu keterangan merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang terlihat dari pembelajaran yang dapat berjalan 

dengan baik ketika siklus III dilaksanakan. Keterampilan memimbing 

yang memudahkan siswa serta mengadakan pendekatan secara pribadi. 

Sedangkan untuk deskriptor yang belum tercapai adalah keterampilan 

mengorganisasi.  

e) Keterampilan menjelaskan  
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Skor yang diperoleh guru dalam keterampilan menjeladkan ini 

adalah 4 poin. Deskriptor yang tampak meliputi penyampaian materi 

sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, penjelasan pu sudah diberikan 

guru dengan menarik dengan bantuan media dan tanya jawab, penjelasan 

yang diberikan sesuai dengan karakteristik siswa, dan penjelasan diberikan 

secara runtut yaitu dalam kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran.  

f) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

Seperti halnya pelaksanaan siklus II yang telah lalu, perolehan skor 

pada pelaksanaan siklus III ini adalah 3 poin. Untuk deskriptor yang 

tampak meliputi mengkoordinasikan siswa membentuk kelompok secara 

berpasangan, membimbing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas serta membimbing diskusi kelas agar mencapai 

suatu kesepakatan jawaban.  

g) Keterampilan mengelola kelas  

Keterampilan mengelola kelas yang dilaksankan oleh guru 

memperoleh skor 4 poin. Deskriptor yang tampak meliputi menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, membagi perhatian secara 

visual dan verbal pada siswa, melibatkan siswa secara optimal baik secara 

emosional, fisik dan intelektual. Guru juga sudah berhasil menemukan dan 

mengatasi masalah yang terjadi dalam kelas, seperti menjaga agar suasana 

kelas tetap kondusif dan tidak terlalu gaduh.  

h) Keterampilan memberikan penguatan  
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Skor yang diperoleh guru dalam keterampilan memberikan 

penguatan adalah 4 poin. Deskriptor yang tercapai meliputi penguatan 

diberikan dalam bentuk verbal, nonverbal, ditujukan dengan jelas kepada 

siapa, serta pemberian penguatan dilaksanakan dengan segera.  

i) Keterampilan menutup pelajaran  

Pada keterampilan menutup pelajaran ini, guru memperoleh skor 4 

poin. Deskriptor yang tercapai meliputi membimbing siswa membuat 

simpulan dari materi yang telah dipelajari, mengajukan beberapa 

pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa, melakukan evaluasi bagi 

siswa serta menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya.  

 

2. Deskripsi Observasi Aktifitas Siswa  

Pada pelaksanaan tindakan siklus III, hasil dari pengamatan observer 

dengan 7 kriteria penilaian aktifitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang yang berjumlah 35 siswa dari jumlah 

keseluruhan 40 siswa dengan materi peranan tokoh dalam peristiwa 

proklamasi dan menghargai jasa para pahlawan proklamasi melalui model 

pembelajaran think pair share dengan media audio visual diperoleh data 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III 

No Indikator Aktivitas Siswa Perolehan skor Jumlah 
skor 

Rata- 
rata 
Skor 0 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa menerima pelajaran - - - 11 24 129 3,69 

2 Kemampuan siswa menyimak media - - 4 31 - 101 2,89 

3 Menuliskan ide / gagasan hasil 
pemikiran secara individu (Think) 

- - 2 15 18 121 3,46 

4 Kemampuan siswa berdiskusi secara 
berpasangan (Pair) 

- - 3 15 17 119 3,40 

5 Kemampuan siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok (Share) 

- - 2 16 17 120 3,43 

6 Kemampuan menjawab pertanyaan 
guru 

- - 3 18 14 116 3,31 

7 Kemampuan siswa mengerjakan soal 
evaluasi 

- - 2 10 23 126 3,60 

Jumlah Skor yang diperoleh 832 
Rata-rata skor total 23,8 
Rata-rata skor 3,4 
Kategori Sangat Baik 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar aktivitas siswa adalah sebagai 

berikut. 

Skor Kategori 

22 s/d 28 Sangat Baik (SB) 

15 s/d 21 Baik (B) 

8 s/d 14 Tidak baik (TB) 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa aktivitas siswa siklus III 

dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio 

visual memperoleh jumlah skor rata-rata sebesar 23,8 dengan kategori sangat 

baik. Mengalami kenaikan dari perolehan skor siklus II, kenaikan yang dicapai 
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sebesar 2,8. Perolehan skor setiap indikator akan dijelaskan pada uraian 

berikut ini.  

a) Kesiapan siswa menerima pelajaran 

Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran pada siklus III ini 

terlihat meningkat dibandingkat pada siklus sebelumnya, perolehan skor 

pada siklus III ini adalah sebesar 3,69. Siswa sudah datang tepat waktu dan 

memasuki kelas sebelum pembelajaran dimulai. Dengan intruksi dari guru 

siswa memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan 

alat tulis dan siswa tidak gaduh saat pembelajaran akan dimulai.  

b) Kemampuan siswa menyimak media  

Peningkatan juga terlihat pada kemampuan siswa menyimak media 

audio visual tentang peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi. Pada siklus III ini rata-rata jumlah skor yang diperoleh adalah 

2,89. Siswa jauh lebih dapat berkonsentrasi ketika mengamati pemutaran 

media ditandai dengan dapat menyebutkan tema pembelajaran yang akan 

dipelajari, ketika terjadi tanya jawab pembelajaran berlangsung, siswa 

mampu menanggapi isi dari media yang sedang diamati tersebut. Tetapi 

kekurangan masih terjadi pada deskriptor keberanian siswa bertanya 

apabila ada materi yang belum dipahami belum tampak ketika 

pembelajaran berlangsung.  

c) Menuliskan ide / gagasan hasil pemikiran secara individu (Think) 

Pada deskriptor menuliskan gagasan hasil pemikiran secara 

individu ini siswa memperoleh jumlah rata-rata skor sebesar 3,46. Ketika 
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guru membacakan soal, siswa dengan seksama memperhatikan dan 

menulis pada buku masing-masing. Mereka mengerjakan sesuai dengan 

waktu yang diberikan oleh guru serta jawaban ditulis dengan singkat dan 

jelas. Sebagian besar siswa pun sudah mampu mengerjakan soal secara 

mandiri.   

d) Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (Pair) 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,40. Pelaksanaan 

diskusi siswa sudah berjalan dengan baik disbanding pada siklus 

sebelumnya, dengan dibimbing guru siswa mengerjakan lembar kerja 

siswa dengan teman sekelompoknya dan menuliskan jawabannya pada 

lembar yang sudah disediakan oleh guru. Sebagian besar siswa juga sudah 

mengerjakan lembar kerja siswa sesuai waktu yang ditentukan oleh guru.  

e) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (Share) 

Peningkatan kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi 

dari siklus II ke siklus III ini adalah sebesar 0,26. Perolehan jumlah rata-

rata skor pada siklus III ini adalah 3,43. Saat pembelajaran berlangsung, 

siswa terlihat lebih antusias untuk mengemukakan pendapat kelompoknya 

ke depan kelas, sebagian besar siswa yang tidak maju pun terlihat lebih 

memperhatikan kelompok yang maju dan memberikan tanggapan atas 

jawaban yang disampaikan, serta mampu menerima pendapat kelompok 

lain apabila ada jawaban yang tidak sama.   

f) Kemampuan menjawab pertanyaan guru 
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Perolehan jumlah rata-rata skor yang diperoleh siswa pada siklus 

III adalah 3,31 mengalami peningkatan dibanding dengan pelaksanaan 

siklus I yang telah lalu. Siswa jauh lebih aktif dan antusias untuk 

menjawab pertanyaan dari guru, jawaban yang dikemukakan pun 

mayoritas benar. Selain itu siswa pun sudah berani menjawab dengan jelas 

sesuai pemahamannya dan sesuai waktu yang ditentukan oleh guru.  

g) Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi 

Peningkatan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi 

pun terlihat disini, perolehan jumlah rata-rata skornya adalah 3,60. Siswa 

sudah mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, dikerjakan secara 

mandiri, dan mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan waktu yang 

diberikan oleh guru. 

Berikut ini akan peneliti sajikan diagram perolehan skor disetiap 

indikator pada siklus II serta peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus 

II dapat dilihat pada diagram berikut ini.  

 

Diagram  4.19 Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III  
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Gambar 4.20 Diagram perbandingan aktivitas siswa siklus II dan III 

 

3. Deskripsi Hasil Belajar  

Pada hasil tes pada siklus III ini merupakan hasil tes individu dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual. 

Pelaksanaan tes evaluasi pada siklus III ini diikuti oleh 35 siswa dari jumlah 

keseluruhan 40 siswa. Tes pada siklus III dilakukan dengan cara mengerjakan 

soal evaluasi pada materi peran tokoh proklamasi dan menghargai jasa tokoh 

pahlawan proklamasi Hasil tes evaluasi siklus III pada mata pelajaran IPS 

melalui model think pair share dengan media audio visual pada siswa kelas 

VA SDN Wonosari 03 Semarang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.  
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Tabel 4.15 Perbandingan Data Hasil Belajar Siswa Siklus II dan III  

No Pencapaian Data Siklus II Data Siklus III 

1 Nilai terendah 50 58 

2 Nilai tertinggi 100 100 

3 Rata-rata 72,3 88,9 

4 Siswa yang memenuhi KKM  27 31 

5 Siswa tang belum memenuhi KKM 9 4 

6 Jumlah siswa 36 35 

7 Ketuntasan Klasikal 75 % 88,6 % 

 

Berdasarkan  tabel 4.15 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

siswa secara klasikal pada siklus III sebesar 75 % dengan perolehan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 58. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 31 

siswa dan yang belum memenuhi KKM sebanyak 4 siswa dan yang tidak 

masuk ada 5 siswa dari jumlah 40 siswa. Dengan demikian pencapaian 

ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 88,6 % dari jumlah siswa yang hadir 

yaitu 35 siswa. Dimana menurut pendapat Aqib pencapaian tersebut termasuk 

dalam kategori sangat baik (2009:161). 

Kenaikan hasil belajar siswa pada siklus II ke siklus III dapat dilihat 

pada diagram berikut ini.  
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Gambar 4.21 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siklus II dan III 

Dari diagram ketuntasan klasikal 4.21 dapat dilihat bahwa 

ketercapaian ketuntasan sebesar 88,6 %. Hasil tersebut sudah mencapai 

kriteria ketuntasan yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu ≥85% (Hamdani 

2011: 60). Sehingga tidak perlu diadakan tindakan pada siklus berikutnya.  

Nilai siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media audio visual pada siklus III dapat dipaparkan dalam tabel 

distribusi nilai sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Distribusi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VA Siklus III 

No Kategori Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 Sangat kurang  ≤ 40  0 0,00 

2 Kurang baik 40 < skor ≤ 55 0 0,00 

3 Cukup baik 55 < skor ≤ 70 4 11,43 % 

4 Baik  70 < skor ≤ 85 7 20,00% 

5 Sangat baik 85 < skor ≤ 100 24 68,57 % 

                         Jumlah                                                               35 100 % 

(Poerwanti, 2008 : 7.9) 
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Berdasarkan  tabel 4.16 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang pada nilai ≤ 40 

sebesar 0 % atau tidak ada siswa yang mendapatkan nilai pada rentangan 

tersebut. Sedangkan pada rentang nilai 41 - 55 ada 0 % atau tidak ada siswa 

yang mendapatkan nilai pada rentangan tersebut. Pada rentangan nilai tersebut 

siswa masuk ke dalam kategori kurang baik. Kemudian, pada rentang 56 - 70 

sebesar 11,43 % atau sebanyak 4 siswa, untuk rentang nilai 71-85 yang 

berkisar sebesar 20 % atau sebanyak 7 siswa dikategorikan baik, sedangkan 

untuk rentangan nilai yang dikategorikan sangat baik adalah antara 86-100 

dimana ada 68,57 % atau sebanyak 24 siswa yang masuk dalam kategori 

tersebut.  

4. Respon Siswa  

Pada data pelaksanaan siklus III diperoleh deskripsi respon 35 siswa 

yang didapat melalui pengisian angket terhadap pembelajaran IPS melalui 

model think pair share dengan media audio visual adalah sebagai berikut:  

Sama halnya dengan siklus II, terjadi peningkatan respon siswa pada 

pelaksanaan siklus III ini, sebanyak 33 siswa atau 94,29% siswa kelas VA 

SDN Wonosari 03 Semarang menyatakan bahwa mereka senang mengikuti 

pelajaran yang sudah dilaksanan. Respon yang diperlihatkan oleh siswa sudah 

baik untuk pertemuan kedua pembelajaran dengan menggunakan model think 

pair share dengan  media audio visual.   



195 
 

 
 

Sebanyak 91,43 % siswa atau 32 siswa dari 35 siswa yang hadir 

menyatakan tertarik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan cara belajar secara individu, 

berkelompok, serta menyimak media yang ditayangkan di depan kelas sangat 

menarik perhatian siswa ketika mengikuti pembelajaran IPS. Dapat dilihat 

disini terjadi peningkatan sebanyak 2,54%.  

Pertanyaan ketiga yang berisi tentang penggunaan model think pair 

share dalam pembelajaran, sebanyak 88,57 % siswa atau 31 siswa dari jumlah 

35 siswa yang hadir merespon memahami materi yang disampaikan. Pada 

pertanyaan nomor tiga ini, respon siswa terbilang sudah baik karena tidak lagi 

menggunakan istilah model think pair share yang tidak dipahami siswa.  

Sedangkan untuk penggunaan media audio visual yang telah 

dilaksanakan selama pembelajaran, siswa merespon lebih baik lagi 

dibandingkan pada pertemuan siklus II sebelumnya, yaitu sebanya 100 % 

siswa atau semua siswa yang mengikuti pembelajaran tertarik dengan 

penggunaan media audio visual saat pembelajaran berlangsung. Dengan 

adanya gambar dan video yang ditampilkan oleh guru, membuat siswa 

semakin bersemangat memperhatikan pembelajaran yang berlangsung.  

Respon siswa untuk pertanyaan yang terakhir, sebanyak 100 % atau 35 

siswa menyatakan bahwa mereka bersedia jika dalam pembelajaran berikutnya 

menggunakan model think pair share dengan media audio visual. Pernyataan 

yang telah diberikan siswa tersebut telah membuktikan bahwa respon siswa 
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sangat baik terhadap penggunaan model think pair share dengan media audio 

visual dalam pembelajaran IPS.   

Diagram respon siswa pada penggunaan model think pair share 

dengan media audio visual pada siklus III dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

Gambar 4.22 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus III 

Berdasarkan data yang ada, dapat dinyatakan bahwa respon siswa 

kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang terhadap pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model think pair share dengan media audio visual terbilang 

sangat memuaskan sehingga tidak perlu adanya pelaksanaan tindakan pada 

pertemuan selanjutnya.  

5. Karakter Siswa  

Pada pelaksanaan tindakan siklus III, hasil dari pengamatan observer 

dengan 4 kriteria penilaian karakter siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang yang berjumlah 35 siswa dari jumlah 

keseluruhan 40 siswa dengan materi peranan tokoh dalam peristiwa 
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proklamasi dan menghargai jasa para pahlawan proklamasi melalui model 

pembelajaran think pair share dengan media audio visual diperoleh data 

sebagai berikut : 

Tabel 4.17 Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus III 

No Indikator Karakter Siswa Perolehan skor Jumlah 
skor 

Rata- 
rata 
Skor 0 1 2 3 4 

1 Bertanggungjawab  - - 1 12 22 126 3,6 

2 Percaya Diri  - - 3 23 9 111 3,2 

3 Saling Menghargai  - - 1 21 13 117 3,3 

4 Jujur  - - - 16 19 122 3,5 

5 Bersikap Santun - - 1 17 17 119 3,4 

Jumlah Skor yang diperoleh 595 
Rata-rata skor total 17 
Rata-rata skor 3,4 
Kategori Sangat Baik 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar karakter siswa adalah sebagai 

berikut. 

Skor Kategori 

16 s/d 20 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 15 Baik (B) 

6 s/d 10 Tidak baik (TB) 

0 s/d 5 Sangat Tidak Baik (STB) 
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Diagram  4.23 Data Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa karakter siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus III sebesar 17 dengan kategori 

sangat baik. Dari perolehan skor tersebut dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan dibandingkan siklus II, peningkatan yang diperoleh sebesar 3,1 

poin. Perolehan skor yang berbeda tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut ini.  

a) Bertanggungjawab  

Perolehan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator 

bertanggungjawab adalah 3,6 mengalami peningkatan disbanding siklus II. 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III ini siswa sudah melaksanakan tugas 

sesuai dengan kemampuannya, siswa juga sudah menaati tata tertib 

sekolah, sebagian besar siswa juga sudah terlihat menjaga fasilitas sekolah 

dan menjaga kebersihan kelas.  

b) Percaya Diri  
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Di siklus II ini untuk indikator percaya diri, siswa memperoleh 

rata-rata skor meningkat disbanding siklus II,  perolehannya sebesar 3,2. 

Sebagian besar siswa pada saat mengikuti pelajaran sudah terlihat percaya 

diri ketika mengemukakan pendapatnya. Terlihat dari pencapaian 

deskriptor yang meliputi siswa antusias untuk maju menyampaikan 

pendapatnya, mengutamakan usaha sendiri, serta berpenampilan tenang 

ketika menyanyampaikan pendapatnya. Sedangkan untuk deskriptor berani 

bertanya, masih belum ada siswa yang berani bertanya seputar materi yang 

belum mereka mengerti tetapi ada beberapa siswa yang sudah berani 

menanyakan jawaban apabila tidak sesuai dengan pembahasan diskusi 

kelompok.  

c) Saling Menghargai  

Pada indikator saling menghargai ini, peneliti memperoleh rata-rata 

skor 3,3. Siswa sudah terlihat menerima perbedaan pendapat ketika terjadi 

diskusi kelompok, sebagian besar siswa sudah dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya saling bertukar pendapat dalam menjawab, siswa juga 

mampu mengakui kelebihan orang lain yang terlihat apabila jawabannya 

salah dan mengakui jawaban siswa lain yang lebih benar serta untuk 

deskriptor membantu orang lain sudah mulai terlihat, yaitu ketika terjadi 

diskusi kelompok sebagian siswa saling bekerjasama dan saling membantu 

teman yang belum memahami materi.  

d) Jujur  
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Perolehan rata-rata skor pada indikator jujur ini adalah 3,5. Siswa 

sudah terlihat mengemukakan pendapat apa adanya berdasarkan 

pemikirannya sendiri, termasuk berbicara terbuka di depan siswa lain 

ketika berpendapat. Sebagian besar siswa juga sudah mulai menunjukkan 

fakta yang sebenarnya seperti mengakui kesalahannya apabila salah dalam 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru.  

e) Bersikap Santun  

Pada pelaksanaan tindakan siklus III ini, karakter siswa bersikap 

santun memperoleh rata-rata skor sebesar 3,4. Pada indikator ini semua 

siswa sudah menghindari permusuhan dengan teman saat pembelajaran, 

serta sebagian besar siswa sudah menerima nasihat dari guru. Untuk 

deskriptor berbicara dengan tenang sudah terlihat lebih baik dalam 

pembelajaran kertika mereka menyampaikan hasil pemikirannya didepan 

kelas. Siswa pun tidak begitu gaduh ketika diskusi berlangsung, jadi 

ketertiban pun sudah terlihan baik pada siklus III ini.   

 

Gambar 4.24 Diagram perbandingan karakter siswa siklus II dan III 
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6. Penilaian Kinerja  

Seperti halnya pada pelaksanaan tindakan siklus II, pelaksanaan siklus 

III pun peneliti memilih melakukan penilaian kinerja dalam diskusi siswa. 

Hasil dari pengamatan observer dengan 4 aspek yang diamati selama kegiatan 

diskusi dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang, dengan jumlah 35 siswa pada materi peran tokoh dalam peristiwa 

proklamasi dan menghargai jasa tokoh tersebut melalui model pembelajaran 

think pair share dengan media audio visual diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.18 Data Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus III 

No Aspek yang Diamati Perolehan skor Jumlah 
skor 

Rata- 
rata 
Skor 0 1 2 3 4 

1 Merencanakan pemecahan 
masalah 

- - 5 17 13 113 3,2 

2 Aktivitas pemecahan masalah  - - - 11 24 129 3,7 

3 Penyusunan laporan   - - 1 20 14 114 3,3 

4 Pelaporan / presentasi - 16 - 8 11 84 2,4 

Jumlah Skor yang diperoleh 440 
Rata-rata skor total 12,6 
Rata-rata skor 3,1 
Kategori BAIK 

 

Klasifikasi kategori nilai untuk lembar karakter siswa adalah sebagai berikut. 

Skor Kategori 

14 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 13 Baik (B) 

8 s/d 10 Tidak baik (TB) 

4 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 
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Diagram  4.25 Data Hasil Pengamatan Diskusi Siswa Siklus III 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa diskusi siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual 

memperoleh jumlah rata-rata skor pada siklus III sebesar 12,6 dengan kategori 

baik. Perolehan skor dari setiap aspek yang berbeda tersebut akan dijelaskan 

lebih rinci sebagai berikut ini.  

1. Merencanakan Pemecahan Masalah  

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan 

masalah ini adalah 3,2. Siswa sudah membaca soal dengan cermat, 

bertanya apabila ada soal yang tidak dipahami, serta sebagian besar siswa 

sudah bersikap tenang.  

2. Aktivitas Pemecahan Masalah  

Aspek pemecahan masalah ini, siswa sudah bekerjasama dalam 

mengerjakan lembar kerja siswa secara bersama-sama, serta diskusi 

berjalan lebih tenang disbanding siklus II sebelumnya. Perolehan rata-rata 

skor pada aspek ini adalah 3,7.  
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3. Penyusunan Laporan  

Pada aspek penyusunan laporan, siswa memperoleh rata-rata skor 

3,3. Dimana aktivitas yang mendominasi adalah siswa sudah menuliskan 

hasil diskusi dengan singkat dan jelas, sebagian besar siswa sudah 

menyelesaikan tugas tepat waktu serta bersikap tenang saat diskusi 

berlangsung.  

4. Pelaporan / Presentasi  

Perolehan rata-rata skor pada aspek pelaporan ini adalah 2,4. Siswa 

sudah lebih aktif ketika presentasi berlangsung, mereka antusias untuk 

maju ke depan kelas membacakan hasil diskusinya. Jawaban siswa pun 

sebagian besar sudah benar serta beberapa siswa sudah membacakan hasil 

diskusi dengan keras 

 

Gambar 4.26 Diagram perbandingan karakter siswa siklus II dan III 

 

4.1.4.4. Refleksi  

Secara garis besar kegiatan pembelajaran pada siklus III ini sangat baik. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian siklus III diperoleh data hasil observasi 
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keterampilan guru, observasi aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual.  

Seperti pada pelaksanaan siklus I dan II yang telah lalu, refleksi pada siklus III ini 

pun difokuskan pada masalah yang muncul dan keberhasilan selama pelaksanaan 

siklus III berlangsung. Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus III, 

permasalahan dan keberhasilan yang muncul dalam pembelajaran adalah sebagi 

berikut :  

1. Keterampilan Guru  

Keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS melalui 

model think pair share dengan media audio visual meningkat. Peningkatan 

tersebut terlihat dari perolehan skor keterampilan guru sebesar 34 poin, 

meningkat 2 poin dari siklus lalu. Sedangkan untuk deskriptor yang belum 

Nampak adalah guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa 

dengan jelas, dalam mengorganisasikan pembelajaran perseorangan masih 

kurang, serta guru belum memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi yang dibahas. Namun, walaupun demikian secara keseluruhan 

keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran sudah sangat baik, guru 

sudah melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang ada, pembelajaran yang 

dilaksanakan guru pun sudah luwes terbukti dengan penerapan model think 

pair share dengan media audio visual dalam pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar.  

2. Aktivitas Siswa  
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Aktivitas siswa dalam pembelajaran pun dapat meningkat, terlihat dari 

dilaksanakannya tindakan pada siklus I, II, dan III terus terjadi peningkatan 

hingga mencapai skor rata-rata 23,78 yang dikategorikan sangat baik. Siswa 

mampu melaksanakan pembelajaran baik secara individi ataupun 

berkelompok, siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran yang terlihat dari 

keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat baik pendapat, selain itu 

siswa pun dapat lebih berkonsentrasi dalam memperhatikan penyampaian 

materi melalui media audio visual sehingga materi pembelajaran dapat lebih 

dipahami siswa. Namun, disamping semua keberhasilan yang telah tercapai 

tersebut, ada beberapa aktivitas siswa yang belum tampak, yaitu siswa belum 

berani menanyakan materi yang tidak dipahami dan pada kegiatan tertentu 

saat pembelajaran masih ada beberapa siswa yang terlihat gaduh.  

3. Hasil Belajar  

Data hasil belajar siswa siklus III menunjukkan bahwa 88,57% (31 

dari 35 siswa) mengalami ketuntasan klasikal, sedangkan 11,43% (4 dari 35 

siswa) belum tuntas, sedangkan nilai rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 

88,86. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketuntasan yang dicapai siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model think pair share dengan media audio visual 

sudah memenuhi indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu siswa 

mengalami ketuntasan belajar individu ≥ 64 dan ketuntasan klasikal minimal 

sebesar 85%.  

4. Karakter Siswa  
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Pada observasi karakter siswa siklus III ini, secara keseluruhan 

karakter yang diharapkan peneliti dapat dikatakan berhasil karena indikator 

ketercapaiannya sudah mencapai skor 17 yang berarti sangat baik. Hanya saja 

untuk beberapa deskriptor seperti siswa dituntut berani bertanya dan menjaga 

ketertiban terlihat belum tercapai secara maksimal karena belum ada siswa 

yang berani bertanya materi yang belum dipahami serta siswa masih terlihat 

gaduh disetiap ada kesempatan.  

5. Penilaian Kinerja  

Pelaksanaan diskusi yang terjadi pada siklus III ini sudah berjalan 

tenang dan siswa sudah aktif ketika diskusi berlangsung.  

Berdasarkan hasil refleksi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui 

model think pair share dengan media audio visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang, yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar sehingga penelitian 

berhenti pada siklus III.  

 

4.1.4.5. Rekapitulasi Data Pra siklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

Secara keseluruhan rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa dari pra siklus, siklus I, siklus II, dan siklus III dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.19  

Rekapitulasi Persentase Data Pra Siklus, Siklus I, Siklus II Dan Siklus III 

No Sumber Data Prasiklus  Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Keterampilan guru - 66,7% 86,1% 91,7% 

2 Aktivitas siswa - 62,8% 75% 84,9% 

3 Hasil belajar siswa 37,5% 65% 75% 88,6% 

4 Karakter Siswa - 57% 74,4% 85% 

5 Penilaian Kinerja - 54,4% 69,4% 78,8% 

 

Berdasarkan data tabel 4.18 menunjukkan bahwa pada kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil 

belajar siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang terus mengalami 

peningkatan mulai dari siklus I, siklus II, sampai siklus III.   

1. Keterampilan guru  

 

Gambar 4.27 Perbandingan Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III 
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Berdasarkan diagram keterampilan guru 4.27 dapat dilihat bahwa 

terjadi peningkatan mulai dari siklus I sampai ke siklus III. Pada siklus I 

persentase keterampilan guru yang diperoleh guru sebesar 66,7%, pada siklus 

II meningkat menjadi 86,1%, dan yang terakhir pada siklus III keterampilan 

guru memperoleh persentase 91,7%.  

2. Aktivitas siswa  

 

Gambar 4.28 Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III 

 

Berdasarkan diagram aktivitas siswa 4.28 dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan mulai dari siklus I sampai ke siklus III. Pada siklus I persentase 
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aktivitas siswa yang diperoleh siswa sebesar 62,8%, pada siklus II meningkat 

menjadi 75%, dan yang terakhir pada siklus III aktivitas siswa memperoleh 

persentase 84,9%.  

3. Hasil belajar  

 

Gambar 4.29 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I, II, dan III 

 

Dari diagram 4.29 dapat disimpulkan bahwa selama pelaksanaan 

tindakan pembelajaran baik siklus I, II, atau pun siklus III telah terjadi 

peningkatan hasil belajar. Ketuntasan klasikal yang diperoleh siswa pra siklus 

adalah sebesar 37,5%, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I ketuntasan 

klasikalnya naik menjadi 65%. Peningkatan ketercapaian hasil belajar tidah 

berhenti sampai siklus I, pada siklus II pun ketuntasan klasikal siswa naik 

menjadi 75%, hasil tersebut belum memenuhi indikator ketercapaian yang 

ditentukan peneliti sehingga perlu diadakan tindakan pada siklus III, hasil 
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belajar klasikal yang diperoleh pada siklus III adalah 88,6%. Hasil belajar 

tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan peneliti, 

yaitu ≥85%, sehingga penelitian dihentikan pada siklus III ini.  

4. Karakter Siswa  

 

Gambar 4.30 Perbandingan Karakter Siswa Siklus I, II, dan III 

 

Berdasarkan diagram karakter siswa 4.30 dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan mulai dari siklus I sampai ke siklus III. Pada siklus I persentase 

karakter siswa yang diperoleh siswa sebesar 57%, pada siklus II meningkat 

menjadi 74,4%, dan yang terakhir pada siklus III aktivitas siswa memperoleh 

persentase 85%.  
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5. Penilaian Kinerja  

 

Gambar 4.31 Perbandingan Penilaian Kinerja Siswa Siklus I, II, dan III 

Berdasarkan diagram kinerja siswa 4.31 dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan mulai dari siklus I sampai ke siklus III. Pada siklus I persentase 

diskusi siswa yang diperoleh siswa sebesar 54,4%, pada siklus II meningkat 

menjadi 69,4%, dan yang terakhir pada siklus III aktivitas siswa memperoleh 

persentase 78,8%.  
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pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang. Secara rinci peneliti sajikan 

pembahasan indikator dari tiap siklus sebagai berikut:  

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru  

Hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model 

think pair share dengan media audio visual dari siklus I, siklus II, dan siklus III 

terus mengalami peningkatan. Berikut ini akan peneliti paparkan hasil observasi 

keterampilan guru disetiap siklusnya.  

a. Siklus I  

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada siklus I, keterampilan 

guru dalam mengelola pembelajaran terdapat 9 aspek keterampilan guru yang 

diamati dengan pencapaian skor 24 dengan kategori baik, penjabaran dari 

setiap indikator adalah sebagai berikut:  

1. Keterampilan membuka pelajaran  

Perolehan skor keterampilan guru pada indikator keterampilan 

membuka pelajaran adalah 2 poin. Deskriptor yang tampak dalam 

pembelajaran adalah guru mengkondisikan suasana kelas agar tenang terlebih 

dahulu sebelum pembelajaran dimulai, baru kemudian berdoa dan melakukan 

presensi kehadiran siswa. Kemudian untuk deskriptor kedua yang tampak 

adalah guru melakukan apersepsi dengan cara menyanyikan lagu perjuangan 

Hari Merdeka agar siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

dan melakukan tanya jawab seputar isi lagu untuk mengaitkan materi yang 

akan dipelajari siswa. Sesuai dengan pendapat Mulyasa (2013: 84), membuka 

adalah perbuatan guru untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan 
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perhatian anak didik agar terpusat pada yang akan disajikan. Oleh karena itu, 

guru telah melaksanakan kegiatan membuka pembelajaran dengan baik, 

melalui pemusatan perhatian pada siswa dan memberikan pertanyaan yang 

dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Sedangkan untuk deskriptor 

yang belum tampak adalah guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan guru belum secara maksimal memotivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Hal tersebut diperkuat dengan adanya catatan lapangan yang 

menyatakan bahwa tujuan dan motivasi bagi siswa belum disampaikan secara 

jelas oleh guru.  

2. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar  

Pada keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar yang telah 

dilaksanakan guru, perolehan skornya adalah 4 poin. Deskriptor pertama yang 

berkaitan dengan suara guru dalam pembelajaran sudah jelas dan keras,  

sehingga seluruh siswa dalam ruangan dapat mendengarnya. Posisi guru pun 

tidak terpaku pada satu tempat saja, ada kalanya guru berada di depan saat 

menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan media audio visual serta 

berada mengelilingi siswa saat membimbing diskusi. Untuk deskriptor yang 

ketiga guru juga sudah melaksanakan variasi dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas, siswa sudah dibentuk kelompok diskusi serta siswa juga sudah dilatih 

untuk dapat berpikir secara individu. Sedangkan untuk deskriptor yang 

terakhir adalah variasi dalam pembelajaran, dapat terlihat dari penggunaan 

model think pair share serta media audio visual. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Rusman (2013: 85) bahwa penggunaan variasi dalam pembelajaran 
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ditujukan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena 

pembelajaran yang monoton. Dengan mengadakan variasi dalam kegiatan 

pembelajaran diharapkan pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga 

siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran 

3. Keterampilan bertanya  

Dalam keterampilan bertanya ini, guru memperoleh skor 3 poin. 

Deskriptor yang tampak meliputi adanya pemberian waktu untuk berpikir, 

menunjuk peserta untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru, 

serta memberikan penghargaan bagi siswa yang telah berani menjawab 

pertanyaan. Dengan adanya kegiatan tanya jawab akan dapat munculkan 

aktualisasi diri siswa. Untuk itu guru harus mampu memfasilitasi kemampuan 

bertanya untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran, karena bertanya 

memainkan peranan penting yaitu pertanyaan yang tersusun dengan baik dan 

teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif 

terhadap aktivitas dan kreativitas siswa (Rusman, 2013: 82).  

4. Keterampilan pembelajaran perseorangan  

Perolehan skor guru dalam keterampilan pembelajaran perseorangan 

adalah 2 poin. Deskriptor yang tampak adalah keterampilan merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan pembelajaran serta keterampilan membimbing dan 

memudahkan belajar yang terlihat dari adanya bimbingan dari guru untuk 

mengarahkan siswa menemukan jawaban yang dituju. Keterampilan tersebut 

sesuai dengan peran guru dalam pembelajaran perseorangan yaitu sebagai 
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organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, dan sekaligus sebagai 

peserta kegiatan (Rusman, 2013: 91). Sedangkan deskriptor yang belum 

tampak adalah belum adanya pendekatan secara pribadi yang seharusnya 

dilakukan oleh guru ketika pembelajaran dan keterampilan mengorganisasi. 

Hal tersebut terlihat dari adanya catatan lapangan dimana terlihat siswa masih 

ada yang bekerjasama dan siswa belum terlihat aktif.  

5. Keterampilan menjelaskan  

Pada keterampilan menjelaskan ini, guru memperoleh skor 3 poin. 

Ketiga deskriptor yang tampak adalah penyampaian materi sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah dicantumkan pada RPP, penjelasan 

yang disampaikan oleh guru juga sudah menarik karena menggunakan 

bantuan media audio visual disertai kegiatan tanya jawab sehingga penyajian 

materi lebih nyata, dan penjelasan yang diberikan oleh guru sudah sesuai 

dengan karakter siswa yaitu dengan bahasa yang mudah dimengerti siswa. Hal 

tersebut sudah sesuai dengan pendapat Rusman (2013: 88) yang menjelaskan 

bahwa kegiatan menjelaskan harus dinamis agar penjelasan lebih menarik, 

guru dapat memadukannya dengan tanya jawab atau menggunakan media 

pembelajaran, agar penjelasan lebih menarik dan sistematis, sehingga 

penjelasan mudah dipahami oleh siswa.  

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

Skor yang diberikan oleh guru kolabolator adalah 3 poin. Deskriptor 

yang tampak adalah guru telah mampu mengkoordinasikan siswa membentuk 

kelompok secara berpasangan dengan teman sebangkunya, membimbing 
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kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan setelah siswa 

menyelesaikan LKS yang telah dibagikan guru, serta guru membimbing 

diskusi kelas agar tercapai suatu kesepakan bersama tentang jawaban yang 

disampaikan oleh siswa. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh guru tersebut 

sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 99) yaitu diskusi kelompok 

merupakan salah satu strategi yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi 

secara kooperatif, membagi informasi, membuat keputusan dan suatu konsep 

atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses terstruktur dan 

melibatkan proses berpikir dan saling menghargai. Selain itu, Suprijono 

(2013: 91) juga mengemukakan bahwa hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap 

pasangan hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas.  

7. Keterampilan mengelola kelas  

Dalam keterampilan mengelola kelas ini, guru kolabolator memberikan 

skor 2 poin dengan hanya dua deskriptor yang tampak, yaitu guru sudah 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta guru juga sudah 

melibatkan siswa secara optimal baik secara emosional, fisik maupun 

intelektual yang terlihat dari kegiatan siswa yang meliputi berpikir, berdiskusi, 

serta mempresentasikannya di depan kelas. Sedangkan untuk deskriptor yang 

tidak tampak adalah guru belum mampu membagi perhatiannya secara visual 

dan verbal kepada siswa dan guru juga belum mampu menemukan serta 

mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah selama pembelajaran 

berlangsung. Deskriptor yang tercantum dalam keterampilan mengelola kelas 

tersebut sudah sesuai dengan pendapat Uzer Usman (dalam Rusman, 2013: 
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90) yang mengemukakan 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 

penghargaan bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas atau 

penetapan norma kelompok yang produktif. 

8. Keterampilan memberikan penguatan  

Pada keterampilan memberikan penguatan skor yang diperoleh guru 

adalah 3 poin yang meliputi ketercapaian deskriptor penguatan diberikan 

dalam bentuk verbal (lisan) seperti pinter, bagus, dan juara, penguatan 

diberikan dalam bentuk non verbal seperti tepuk tangan dan pemberian pensil 

bagi yang aktif selama pembelajaran, serta pemberian penguatan juga 

ditujukan dengan jelas bagi siswa yang bersangkutan. Deskriptor lain yang 

tidak tampak adalah pemberian penguatan dilaksanakan dengan segera, yang 

terjadi saat pemberian penguatan berupa benda dilakukan diakhir 

pembelajaran sehingga tidak dilaksanakan dengan segera oleh guru. 

Keterampilan guru tersebut sejalan dengan pendapat dari Rusman (2013: 84) 

bahwa guru yang baik harus selalu memberikan penguatan, baik dalam bentuk 

penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti betul, 

bagus, pintar, ya, seratus, tepat sekali, dan sebagainya), maupun nonverbal 

(biasanya dilakukan dengan gerak, elusan, isyarat, sentuhan, pendekatan, dan 

sebagainya) yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru 

terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau 
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umpan balik bagi siswa atas perbuatan yang baik sebagai suatu tindakan 

dorongan, sehingga perbuatan tersebut terus diulang. 

9. Keterampilan menutup pelajaran  

Pada keterampilan menutup pelajaran ini, guru kolabolator 

memberikan skor 2 poin. Deskriptor yang tampak meliputi melakukan 

penilaian / evalusi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dengan melakukan 

tes tertulis bagi siswa serta guru sudah menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan yang akan datang. Sedangkan untuk deskriptor yang belum 

tampak adalah guru belum membimbing siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dan mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk mengukur pemahaman siswa. Tidak nampaknya deskriptor tersebut 

diperkuat dengan adanya catatan lapangan yang mengatakan bahwa guru 

belum melaksanakan tanya jawab serta membuat simpulan. Sesuai dengan 

pendapat Mulyasa (2013: 84) dalam kegiatan menutup pelajaran merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, serta 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 

b. Siklus II  

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada siklus II, keterampilan 

guru dalam mengelola pembelajaran terdapat 9 aspek keterampilan guru yang 

diamati dengan pencapaian skor 31 dengan kategori sangat baik, penjabaran 

dari setiap indikator adalah sebagai berikut:  
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1. Keterampilan membuka pelajaran  

Dalam keterampilan membuka pelajaran ini, guru sudah memperoleh 

skor 3 poin dimana pada siklus I hanya memperoleh skor 2 poin. Deskriptor 

yang tercantum dalam indikator membuka pelajaran ini sudah terlihat dalam 

pembelajaran siklus II ini, deskriptor tersebut meliputi mengkondisikan 

suasana kelas sebelum pembelajaran dimulai. Apersepsi berupa menyanyikan 

lagu Indonesia Raya bersama-sama yang bertujuan agar membangkitkan 

semangat siswa. Guru juga membangun pengetahuan awal siswa tentang 

materi yang akan dipelajari kemudian memberikan motivasi pada siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. Sedangkan untuk deskriptor guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, belum disampaikan secara jelas karena guru dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus I dan II hanya menyampaikan materi 

pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa belum sampai pada 

penyampaian tujuan secara rinci yang akan dilaksanakan. Penyampaian 

tujuann tersebut belum tampak diperkuat dengan adanya catatan lapangan 

yang menyatakan bahwa guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran 

secara jelas kepada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2013: 84), 

membuka adalah perbuatan guru untuk menciptakan siap mental dan 

menimbulkan perhatian anak didik agar terpusat pada yang akan dipelajari. 

Oleh karena itu, guru telah melaksanakan kegiatan membuka pembelajaran 

dengan baik, melalui pemusatan perhatian pada siswa dan memberikan 

pertanyaan yang dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar. 

2. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar  
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Skor yang diperoleh guru dalam keterampilan mengadakan variasi ini 

adalah 4 poin. Sama seperti pada siklus I, deskriptor yang telah berhasil 

dilaksanakan meliputi suara guru dalam proses pembelajaran cukup jelas dan 

keras, posisi guru selama pembelajaran berlangsung sudah bervariasi tidak 

terpaku pada satu tempat, kegiatan dalam kelaspun sudah bervariasi dengan 

adanya pembelajaran secara klasikal, kelompok, dan individu, serta 

penggunaan metode, media, dan sumber belajar pun sudah ada variasi. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Rusman (2013: 85) bahwa penggunaan 

variasi dalam pembelajaran ditujukan untuk mengatasi kejenuhan dan 

kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton. Dengan mengadakan 

variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran lebih bermakna 

dan optimal, sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme 

serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

3. Keterampilan bertanya  

Pada keterampilan bertanya siklus II ini, guru memperoleh skor 4 poin. 

Deskriptor yang tercantum dalam indikator keterampilan bertanya ini sudah 

tercapai semua yang meliputi pertanyaan yang diberikan secara hangat, guru 

juga sudah memberikan waktu untuk berpikir kepada siswa, ketika 

penyampaian jawaban guru sudah menunjuk siswa untuk membacakan 

jawabannya, ketika selesai menyampaikan jawaban guru memberikan 

penghargaan bagi siswa tersebut. Oleh karena itu guru harus mampu 

memfasilitasi kemampuan bertanya untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, karena bertanya memainkan peranan penting yaitu pertanyaan 
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yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan 

memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa (Rusman, 

2013: 82).  

4. Keterampilan pembelajaran perseorangan  

Perolehan skor dalam keterampilan pembelajaran perseorangan ini, 

adalah 3 poin. Terjadi peningkatan satu poin dibandingkan pada siklus I. 

Deskriptor yang tampak adalah keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, keterampilan membimbing dan 

memudahkan belajar bagi siswa, serta keterampilan mengadakan pendekatan 

secara pribadi. Sedangkan untuk satu deskriptor yang belum tampak adalah 

keterampilan mengorganisasikan. Dalam catatan lapangan juga disebutkan 

bahwa guru belum secara maksimal dapat mengorganisasikan setiap anak 

ketika pembelajaran perseorangan, terlihat masih adanya anak bekerjasama 

dalam kegiatan think. Keterampilan tersebut sesuai dengan peran guru dalam 

pembelajaran perseorangan yaitu sebagai organisator, narasumber, motivator, 

fasilitator, konselor, dan sekaligus sebagai peserta kegiatan (Rusman, 2013: 

91). 

5. Keterampilan menjelaskan  

Keterampilan menjelaskan pun mengalami peningkatan yang dulunya 

pada pelaksaan siklus I mendapatkan skor 3 pada pelaksanaan siklus II naik 

menjadi 4 poin. Deskriptor pada keterampilan menjelaskan ini adalah 

penyampaian materi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, penjelasan 

yang disampaikan guru pun sudah menarik yaitu dengan bantuan media dan 
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kegiatan tanya jawab antar siswa dan guru, penjelasan pun sudah diberikan 

sesuai dengan karakteristik siswa, dan yang terakhir adalah penjelasan yang 

diberikan guru sudah runtut mulai dari awal, inti serta akhir. Hal tersebut 

sudah sesuai dengan pendapat Rusman (2013: 88) yang menjelaskan bahwa 

kegiatan menjelaskan harus dinamis agar penjelasan lebih menarik, guru dapat 

memadukannya dengan tanya jawab atau menggunakan media pembelajaran, 

agar penjelasan lebih menarik dan sistematis, sehingga penjelasan mudah 

dipahami oleh siswa. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik 

disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan 

menjelaskan. 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

Perolehan skor pada keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil adalah 3 poin. Deskriptor yang tampak adalah mengkoordinasikan siswa 

membentuk kelompok secara berpasangan, membimbing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan, serta membimbing 

diskusi kelas agar mencapai suatu kesepakatan. Kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh guru tersebut sejalan dengan pendapat Djamarah (2010: 99) 

yaitu diskusi kelompok merupakan salah satu strategi yang memungkinkan 

siswa untuk berinteraksi secara kooperatif, membagi informasi, membuat 

keputusan dan suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu 

proses terstruktur dan melibatkan proses berpikir dan saling menghargai. 

Selain itu, Suprijono (2013: 91) juga mengemukakan bahwa hasil diskusi 
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intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan pasangan 

seluruh kelas.  

7. Keterampilan mengelola kelas  

Naik satu poin dari siklus I sebelumnya, pada siklus II ini keterampilan 

guru dalam mengelola kelas memperoleh skor 3 poin. Deskriptor yang tampak 

ketika pembelajaran IPS berlangsung adalah menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan bagi siswa, membagi perhatian siswa secara visual dan 

verbal pada siswa, serta siswa melibatkan secara optimal baik secara 

emosional, fisik, dan intelektual. Sedangkan deskriptor yang belum tercapai 

adalah menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. 

Deskriptor yang tercantum dalam keterampilan mengelola kelas tersebut 

sudah sesuai dengan pendapat Uzer Usman (dalam Rusman, 2013: 90) yang 

mengemukakan 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 

penghargaan bagi siswa yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas atau 

penetapan norma kelompok yang produktif. 

8. Keterampilan memberikan penguatan  

Pada keterampilan memberikan penguatan ini, guru memperoleh skor 

sebanyak 4 poin. Perolehan skor pada siklus II ini naik satu poin dari siklus I. 

perolehan skor 4 poin tersebut menandakan bahwa deskriptor yang terdapat 

pada indikator keterampilan member pnguatan sudah tampak semua. 
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Deskriptor tersebut meliputi penguatan yang diberikan kepada siswa dalam 

bentuk verbal (lisan), ada juga yang berbentuk non verbal (gerakan, 

pendekatan, symbol/benda), pemberian penguatan pun sudah ditujukan 

dengan jelas kepada penguatan tersebut diberikan serta dilaksanakan dengan 

segera. Keterampilan guru tersebut sejalan dengan pendapat dari Rusman 

(2013: 85) bahwa guru yang baik harus selalu memberikan penguatan, baik 

dalam bentuk penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung 

seperti betul, bagus, pintar, ya, seratus, tepat sekali, dan sebagainya), maupun 

nonverbal (biasanya dilakukan dengan gerak, elusan, isyarat, sentuhan, 

pendekatan, dan sebagainya) yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah 

laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan 

informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan yang baik sebagai suatu 

tindakan dorongan, sehingga perbuatan tersebut terus diulang. 

9. Keterampilan menutup pelajaran  

Skor yang diperoleh guru pada keterampilan menutup pelajaran ini 

adalah 3 poin, naik satu poin dari siklus I sebelumnya. Deskriptor yang sudah 

tampak ketika pembelajaran berlangsung adalah membimbing siswa untuk 

membuat simpulan dari materi yang telah dipelajari, melakukan penilaian / 

evaluasi terhadap kegiatanyang sudah dilaksanakan, serta menyampaikan 

rencana pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Deskriptor yang 

belum tampak adalah guru belum mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

mengukur pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari. Sesuai 

dengan pendapat Mulyasa (2013: 84) dalam kegiatan menutup pelajaran 
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merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian 

tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, 

serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 

c. Siklus III  

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada siklus III, keterampilan 

guru dalam mengelola pembelajaran terdapat 9 aspek keterampilan guru yang 

diamati dengan pencapaian skor 33 dengan kategori sangat baik, penjabaran 

dari setiap indikator adalah sebagai berikut:  

1. Keterampilan membuka pelajaran  

Dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang perolehan skor guru dalam keterampilan mengajar adalah 3 poin. 

Deskriptor yang telah tercapai meliputi mengkondisikan suasana kelas, 

memberikan apersepsi berupa menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta yang 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran. Guru juga 

telah memberikan motivasi bagi siswa sebelum pembelajaran akan 

dilaksanakan. Sedangkan untuk deskriptor guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, seperti yang tercatat dalam catatan lapangan guru belum 

menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas karena guru dari pelaksanaan 

tindakan pada siklus I, II, dan III hanya menyampaikan materi pembelajaran 

yang akan dipelajari oleh siswa belum sampai pada penyampaian tujuan 

secara rinci yang akan dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2013: 

84), membuka adalah perbuatan guru untuk menciptakan siap mental dan 
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menimbulkan perhatian anak didik agar terpusat pada yang akan dipelajari. 

Oleh karena itu, guru telah melaksanakan kegiatan membuka pembelajaran 

dengan baik, melalui pemusatan perhatian pada siswa dan memberikan 

pertanyaan yang dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar. 

2. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar  

Pada keterampilan mengadakan variasi ini, perolehan skor guru adalah 

4 poin. Perolehan skor ini sama seperti pada pembelajaran siklus yang ke II. 

Deskriptor yang tercapai meliputi suara guru ketika pembelajaran berlangsung 

sudah keras dan lantang, posisi guru berfariasi dalam proses pembelajaran 

sehingga tidak terpaku pada satu tempat saja, kegiatan dalam kelas pun sudah 

bervariasi seperti ada pembentukan kelompok, klasikal, dan individu. Selain 

itu yang tidak kalah penting adalah adanya variasi pembelajaran yang meliputi 

metode, media, dan sumber belajar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Rusman (2013: 85) bahwa penggunaan variasi dalam pembelajaran ditujukan 

untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang 

monoton. Dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran 

diharapkan pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa 

senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran 

3. Keterampilan bertanya  

Sama halnya dengan pertemuan pada siklus II yang telah lalu, 

keterampilan bertanya ini guru memperoleh skor 4 poin. Deskriptor yang 

tampak meliputi pertanyaan yang diajukan oleh guru diberikan secara hangat, 
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memberikan waktu bagi siswa untuk berpikir, guru juga sudah menunjuk 

siswa untuk menjawab pertanyaan, dan memberikan penghargaan atas 

jawaban yang telah diberikan. Oleh karena itu guru harus mampu 

memfasilitasi kemampuan bertanya untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, karena bertanya memainkan peranan penting yaitu pertanyaan 

yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan 

memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas siswa (Rusman, 

2013: 82)  

4. Keterampilan pembelajaran perseorangan  

Sama seperti pertemuan pada siklus II, perolehan skor untuk 

keterampilan pembelajaran perseorangan skor yang diperoleh peneliti adalah 3 

poin. Tiga poin tersebut diperoleh berdasarkan tiga deskriptor yang telah 

dicapai yaitu keterangan merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang terlihat dari pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik 

ketika siklus III dilaksanakan. Keterampilan memimbing yang memudahkan 

siswa serta mengadakan pendekatan secara pribadi. Sedangkan untuk 

deskriptor yang belum tercapai adalah keterampilan mengorganisasi. 

Keterampilan tersebut sesuai dengan peran guru dalam pembelajaran 

perseorangan yaitu sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, 

konselor, dan sekaligus sebagai peserta kegiatan (Rusman, 2013: 91). 

5. Keterampilan menjelaskan  

Skor yang diperoleh guru dalam keterampilan menjeladkan ini adalah 

4 poin. Deskriptor yang tampak meliputi penyampaian materi sudah sesuai 
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dengan tujuan pembelajaran, penjelasan pu sudah diberikan guru dengan 

menarik dengan bantuan media dan tanya jawab, penjelasan yang diberikan 

sesuai dengan karakteristik siswa, dan penjelasan diberikan secara runtut yaitu 

dalam kegiatan awal, inti, dan akhir pembelajaran. Hal tersebut sudah sesuai 

dengan pendapat Rusman (2013: 88) yang menjelaskan bahwa kegiatan 

menjelaskan harus dinamis agar penjelasan lebih menarik, guru dapat 

memadukannya dengan tanya jawab atau menggunakan media pembelajaran, 

agar penjelasan lebih menarik dan sistematis, sehingga penjelasan mudah 

dipahami oleh siswa. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik 

disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan 

menjelaskan. 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

Seperti halnya pelaksanaan siklus II yang telah lalu, perolehan skor 

pada pelaksanaan siklus III ini adalah 3 poin. Untuk deskriptor yang tampak 

meliputi mengkoordinasikan siswa membentuk kelompok secara berpasangan, 

membimbing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

serta membimbing diskusi kelas agar mencapai suatu kesepakatan jawaban. 

sedangkan untuk deskriptor yang belum Nampak adalah guru belum 

memusatkan pada topik diskusi yang akan dikerjakan oleh siswa, terlihat dari 

guru yang langsung membagikan soal LKS dan siswa langsung mengerjakan. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh guru tersebut sejalan dengan pendapat 

Djamarah (2010: 99) yaitu diskusi kelompok merupakan salah satu strategi 

yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara kooperatif, membagi 
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informasi, membuat keputusan dan suatu konsep atau memecahkan suatu 

masalah melalui suatu proses terstruktur dan melibatkan proses berpikir dan 

saling menghargai. Selain itu, Suprijono (2013: 91) juga mengemukakan 

bahwa hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan 

dengan pasangan seluruh kelas.  

7. Keterampilan mengelola kelas  

Keterampilan mengelola kelas yang dilaksankan oleh guru 

memperoleh skor 4 poin. Deskriptor yang tampak meliputi menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, membagi perhatian secara 

visual dan verbal pada siswa, melibatkan siswa secara optimal baik secara 

emosional, fisik dan intelektual. Guru juga sudah berhasil menemukan dan 

mengatasi masalah yang terjadi dalam kelas, seperti menjaga agar suasana 

kelas tetap kondusif dan tidak terlalu gaduh. Deskriptor yang tercantum dalam 

keterampilan mengelola kelas tersebut sudah sesuai dengan pendapat Uzer 

Usman (dalam Rusman, 2013: 90) yang mengemukakan 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 penghargaan bagi siswa yang tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas atau penetapan norma kelompok yang produktif. 

8. Keterampilan memberikan penguatan  

Skor yang diperoleh guru dalam keterampilan memberikan penguatan 

adalah 4 poin. Deskriptor yang tercapai meliputi penguatan diberikan dalam 
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bentuk verbal, nonverbal, ditujukan dengan jelas kepada siapa, serta 

pemberian penguatan dilaksanakan dengan segera. Keterampilan guru tersebut 

sejalan dengan pendapat dari Rusman (2013: 85) bahwa guru yang baik harus 

selalu memberikan penguatan, baik dalam bentuk penguatan verbal 

(diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti betul, bagus, pintar, ya, 

seratus, tepat sekali, dan sebagainya), maupun nonverbal (biasanya dilakukan 

dengan gerak, elusan, isyarat, sentuhan, pendekatan, dan sebagainya) yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku 

siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi 

siswa atas perbuatan yang baik sebagai suatu tindakan dorongan, sehingga 

perbuatan tersebut terus diulang. 

9. Keterampilan menutup pelajaran  

Pada keterampilan menutup pelajaran ini, guru memperoleh skor 4 

poin. Deskriptor yang tercapai meliputi membimbing siswa membuat 

simpulan dari materi yang telah dipelajari, mengajukan beberapa pertanyaan 

untuk mengukur pemahaman siswa, melakukan evaluasi bagi siswa serta 

menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

Komponen tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2013: 84) dalam 

kegiatan menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 

4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa  
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Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui model think 

pair share dengan media audio visual dari siklus I, siklus II, dan siklus III terus 

mengalami peningkatan. Berikut ini akan peneliti paparkan hasil observasi 

aktivitas siswa disetiap siklusnya.  

a. Siklus I  

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I, dalam 

mengikuti pembelajaran terdapat 7 aspek aktivitas siswa yang diamati dengan 

pencapaian skor 17,5 dengan kategori baik, penjabaran dari setiap indikator 

adalah sebagai berikut:  

1. Kesiapan siswa menerima pelajaran  

Kesiapan siswa dalam menerima sudah tergolong baik, perolehan 

skornya adalah 2,8. Untuk deskriptor siswa datang tepat waktu dan memasuki 

kelas sebelum pelajaran dimulai ada 6 siswa laki-laki yang masih ada diluar 

kelas ketika bel sekolah berbunyi, setelah siswa memasuki ruang kelas dan 

guru kolabolator sudah hadir semua siswa dalam kelas berdoa dengan tenang. 

Semua siswa membawa peralatan tulis dan buku pelajaran IPS yang akan 

digunakan untuk belajar serta sebagian besar siswa sudah tenang ketika 

pembelajaran akan dimulai. Deskriptor tersebut sudah sesuai dengan pendapat 

Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah 

kesiapan belajar; perhatian; motivasi; keaktifan siswa; mengalami sendiri; 

pengulangan; materi pelajaran yang menantang; balikan dan penguatan; 

perbedaan individual. 

2. Kemampuan siswa menyimak media audio visual  
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Pada indikator kemampuan siswa dalam menyimak media audio 

visual, memiliki rata-rata skor 2,0 tergolong cukup. Dengan menyimak media 

audio visual ini, siswa dapat menyebutkan tema pembelajaran yaitu tentang 

peristiwa Rengasdengklok, sebagian besar siswa juga sudah dapat 

berkonsentrasi ketika pemutaran media berlangsung, beberapa siswa sudah 

bisa menjelaskan isi media ketika guru bertanya seputar isi dari media 

tersebut, namun untuk deskriptor keberanian siswa bertanya pada materi yang 

belum dipahami masih belum terlihat. Pemakaian media audio visual tersebut 

sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajaran, sesuai pendapat dari 

Hamalik (dalam Arsyad, 2013 : 19) yang mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap 

siswa.  

3. Menuliskan ide/gagasan hasil pemikiran secara individu (think) 

Untuk indikator menuliskan gagasan secara individu dari pertanyaan 

yang telah disampaikan oleh guru, siswa memperoleh rata-rata skor 2,3. Siswa 

sudah memperhatikan penyampaian permasalahan dengan cermat dan 

menuliskan jawaban dengan singkat dan jelas, namun untuk deskriptor yang 

lainnya seperti menuliskan gagasan secara mandiri belum sepenuhnya 

terpenuhi karena sebagian siswa masih ada yang saling menyontek serta untuk 

beberapa soal siswa masih meminta tambahan waktu untuk menjawab 

sehingga penulisan jawaban tidak tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Suprijono (2013: 91) berpikir (thinking) guru mengajukan suatu pertanyaan 

sesuai dengan materi dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit 

untuk berpikir sendiri. Didukung pula oleh Trianto (2011: 62) guru 

mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan pelajaran, 

dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk memikirkan 

jawaban sendiri dari permasalahan.  

4. Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Perolehan rata-rata skor untuk indikator kemampuan siswa berdiskusi 

secara berpasangan adalah 2,6. Siswa sudah berpasangan dengan teman 

sebangku, bertukar pikiran untuk menjawab pertanyaan namun ada beberapa 

siswa yang masih bergantung pada teman kelompoknya untuk menjawab 

pertanyaan seperti Frediska, Bayu, dan Yulianto. Siswa sudah menuliskan 

jawaban kelompok pada lembar yang disediakan guru dan siswa berdiskusi 

sesuai waktu yang ditentukan, meskipun ada beberapa kelompok yang selesai 

terlebih dahulu sehingga mereka ramai sendiri. Hal ini didukung oleh teori 

think pair share tahap pairing dimana siswa berpasangan dengan siswa lain 

untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya (Suprijono, 2013: 91). 

Didukung pula oleh Trianto (2011: 62) guru meminta siswa untuk 

berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi 

selama waktu yang diberikan dapat menyatukan jawaban jika suatu 

pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah 

khusus yang diidentifikasi.  

5. Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 
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Kemampuan mempresentasikan jawaban (share) memperoleh rata-rata 

skor 2,9. Berdasakan hasil pengamatan ada beberapa kelompok yang sudah 

berani mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan, sedangkan untuk 

kemampuan memberi tanggapan terhadap hasil jawaban kelompok yang maju 

masih belum begitu telihat serta masih ada beberapa kelompok yang tidak 

memperhatikan kelompok yang maju. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Suprijono (2013: 91) bahwa hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan 

hasilnya dibacakan dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini dikenal dengan 

sharing. Dalam kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong 

pada pengkonstruksian pengetahuan secara integrative. Pendapat ini didukung 

pula dengan pendapat Trianto (2011: 62) dimana guru meminta kepada 

pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah 

mereka bicarakan.  

6. Kemampuan menjawab pertanyaan guru  

Perolehan rata-rata skor siswa adalah 2,6. Kemampuan menjawab 

pertanyaan yang ditunjukkan oleh siswa sudah menggunakan kalimat yang 

jelas, walaupun ada beberapa jawaban yang belum tepat, untuk sebagian siswa 

sudah berani mencoba menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru namun 

ada beberapa siswa yang kurang aktif dan tidak berani menjawab pertanyaan. 

Hal ini didukung oleh pendapat dari Rusman (2013: 82) bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran, bertanya memainkan peranan penting, hal ini 

dikarenakan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap 

aktivitas dan kreativitas siswa, seperti menuntun proses berpikir siswa sebab 
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pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban 

yang baik.  

7. Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi  

Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi sudah cukup baik 

dengan perolehan rata-rata skor sebesar 2,5. Siswa merngerjakan soal sesuai 

waktu yang ditentukan, namun ada beberapa siswa yang belum mengerjakan 

soal dengan tenang dan ada yang terlihat masih saling bekerja sama dalam 

mengerjakannya. Sedangkan untuk sebagian siswa yang sudah selesai 

mengerjakan soal evaluasi, mereka cenderung gaduh sendiri. Hal ini sesuai 

dengan rumusan rumusan Depdiknas (2004:8) tentang aktivitas belajar siswa 

dapat dilihat dari kinerjanya antara lain mau dan mampu menerapkan 

pengetahuan, keterampilan, serta sikapnya secara bermakna. 

 

b. Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II, dalam 

mengikuti pembelajaran terdapat 7 aspek aktivitas siswa yang diamati dengan 

pencapaian skor 21 dengan kategori baik, penjabaran dari setiap indikator 

adalah sebagai berikut:  

1. Kesiapan siswa menerima pelajaran  

Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran pada siklus II ini terlihat 

meningkat dibandingkan pada siklus I, perolehan skor sebesar 3,19 yang 

tergolong baik. Siswa sudah datang tepat waktu dan memasuki kelas sebelum 

pembelajaran dimulai. Dengan intruksi dari guru siswa memulai pelajaran 
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dengan berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan alat tulis dan sudah sebagian 

besar siswa tidak gaduh ketika pembelajaran akan dimulai. Deskriptor tersebut 

sudah sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar 

dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar; perhatian; motivasi; keaktifan 

siswa; mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang menantang; 

balikan dan penguatan; perbedaan individual. 

2. Kemampuan siswa menyimak media audio visual  

Peningkatan juga terlihat pada kemampuan siswa menyimak media 

audio visual tentang peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi. Pada siklus II ini rata-rata jumlah skor yang diperoleh adalah 

2,47. Siswa jauh lebih dapat berkonsentrasi ketika mengamati pemutaran 

media ditandai dengan dapat menyebutkan tema pembelajaran yang akan 

dipelajari, apabila terjadi tanya jawab ketika pembelajaran berlangsung, siswa 

mampu menanggapi isi dari media yang sedang diamati tersebut. Hanya saja 

keberanian siswa bertanya apabila ada materi yang belum dipahami belum 

tampak ketika pembelajaran berlangsung. . Pemakaian media audio visual 

tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajaran, sesuai pendapat 

dari Hamalik (dalam Arsyad, 2013 : 19) yang mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologi terhadap siswa.  

3. Menuliskan ide/gagasan hasil pemikiran secara individu (think) 
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Perolehan jumlah rata-rata skor pada kegiatan siswa menulis ide / 

gagasan secara individu pada pelaksanaan siklus II adalah 2,75. Ketika guru 

membacakan soal, siswa dengan seksama memperhatikan dan menulis pada 

buku masing-masing. Mereka mengerjakan sesuai dengan waktu yang 

diberikan oleh guru serta jawaban ditulis dengan singkat dan jelas. Namun 

beberapa siswa masih terlihat ada yang bekerjasama ketika mengerjakan. 

Seperti yang terdapat dalam catatan lapangan bahwa siswa terlihat masih ada 

yang bekerjasama dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Suprijono (2013: 91) berpikir (thinking) guru 

mengajukan suatu pertanyaan sesuai dengan materi dan meminta siswa 

menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri. Didukung pula 

oleh Trianto (2011: 62) guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang 

berkaitan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa 

menit untuk memikirkan jawaban sendiri dari permasalahan.  

4. Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,11. Pelaksanaan diskusi 

siswa sudah berjalan dengan baik, dengan dibimbing guru siswa mengerjakan 

lembar kerja siswa dengan teman sekelompoknya dan menuliskan jawabannya 

pada lembar yang sudah disediakan oleh guru. Disini terlihat siswa aktif 

bertanya apabila ada soal yang tidak dimengerti, namun siswa berdiskusi 

melebihi waktu yang telah ditentukan oleh guru. terlihat dari hasil catatan 

lapangan yang menyatakan bahwa siswa sudah aktif berdiskusi ketika 

pembelajaran berlangsung, bahkan siswa aktif bertanya apabila ada 
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pertanyaan yang tidak dipahami. Hal ini didukung oleh teori think pair share 

tahap pairing dimana siswa berpasangan dengan siswa lain untuk 

mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya (Suprijono, 2012: 91). Didukung 

pula oleh Trianto (2011: 62) guru meminta siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang 

diberikan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau 

menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi.  

5. Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Pada siklus II ini siswa terlihat lebih antusias untuk mengemukakan 

pendapat kelompoknya ke depan kelas, siswa yang tidak maju pun terlihat 

lebih memperhatikan kelompok yang maju dan memberikan tanggapan atas 

jawaban yang disampaikan, serta mampu menerima pendapat kelompok lain 

apabila ada jawaban yang tidak sama. Perolehan jumlah rata-rata skor yang 

diperoleh adalah 3,17. Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2013: 91) 

bahwa hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibacakan 

dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini dikenal dengan sharing. Dalam 

kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada 

pengkonstruksian pengetahuan secara integrative. Pendapat ini didukung pula 

dengan pendapat Trianto (2011: 62) dimana guru meminta kepada pasangan-

pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka 

bicarakan.  

6. Kemampuan menjawab pertanyaan guru  
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Perolehan jumlah rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,17 mengalami 

peningkatan dibanding dengan pelaksanaan siklus I yang telah lalu. Siswa 

jauh lebih aktif dan antusias untuk menjawab pertanyaan dari guru walaupun 

masih ada beberapa pertanyaan yang belum tepat jawabannya, namun siswa 

sudah berani menjawab dengan jelas sesuai pemahamannya dan sesuai waktu 

yang ditentukan oleh guru. Hal tersebut diperkuat dengan adanya catatan 

lapangan yang menyatakan bahwa pada awal pemberian pertanyaan, siswa 

masih ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat, namun lama kelamaan 

semakin aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan guru. Hal ini 

didukung oleh pendapat dari Rusman (2013: 82) bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran, bertanya memainkan peranan penting, hal ini dikarenakan 

pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan 

kreativitas siswa, seperti menuntun proses berpikir siswa sebab pertanyaan 

yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik.  

7. Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi  

Peningkatan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi pun 

terlihat disini, perolehan jumlah rata-rata skornya adalah 3,14. Siswa sudah 

mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, dikerjakan secara mandiri, 

dan mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. Namun 

pada saat pengumpulan soal evaluasi, masih ada beberapa siswa yang masih 

meminta tambahan waktu untuk mengerjakan. Aktivitas siswa tersebut sesuai 

dengan rumusan rumusan Depdiknas (2004:8) tentang aktivitas belajar siswa 
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dapat dilihat dari kinerjanya antara lain mau dan mampu menerapkan 

pengetahuan, keterampilan, serta sikapnya secara bermakna. 

 

c. Siklus III 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus III, dalam 

mengikuti pembelajaran terdapat 7  aspek aktivitas siswa yang diamati dengan 

pencapaian skor 23,8 dengan kategori sangat baik, penjabaran dari setiap 

indikator adalah sebagai berikut:  

1. Kesiapan siswa menerima pelajaran  

Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran pada siklus III ini terlihat 

meningkat dibandingkat pada siklus sebelumnya, perolehan skor pada siklus 

III ini adalah sebesar 3,69. Siswa sudah datang tepat waktu dan memasuki 

kelas sebelum pembelajaran dimulai. Dengan intruksi dari guru siswa 

memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan alat tulis 

dan siswa tidak gaduh saat pembelajaran akan dimulai. Deskriptor tersebut 

sudah sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar 

dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar; perhatian; motivasi; keaktifan 

siswa; mengalami sendiri; pengulangan; materi pelajaran yang menantang; 

balikan dan penguatan; perbedaan individual. 

2. Kemampuan siswa menyimak media audio visual  

Peningkatan juga terlihat pada kemampuan siswa menyimak media 

audio visual tentang peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi. Pada siklus III ini rata-rata jumlah skor yang diperoleh adalah 
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2,89. Siswa jauh lebih dapat berkonsentrasi ketika mengamati pemutaran 

media ditandai dengan dapat menyebutkan tema pembelajaran yang akan 

dipelajari, ketika terjadi tanya jawab pembelajaran berlangsung, siswa mampu 

menanggapi isi dari media yang sedang diamati tersebut. Hal ini diperkuat 

dengan adanya catatan lapngan yang menyatakan bahwa siswa sudah tenang 

ketika pemutaran media berlangsung. Tetapi kekurangan masih terjadi pada 

deskriptor keberanian siswa bertanya apabila ada materi yang belum dipahami 

belum tampak ketika pembelajaran berlangsung. Pemakaian media audio 

visual tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajaran, sesuai 

pendapat dari Hamalik (dalam Arsyad, 2013 : 19) yang mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologi terhadap siswa. 

3. Menuliskan ide/gagasan hasil pemikiran secara individu (think) 

Pada deskriptor menuliskan gagasan hasil pemikiran secara individu 

ini siswa memperoleh jumlah rata-rata skor sebesar 3,46. Ketika guru 

membacakan soal, siswa dengan seksama memperhatikan dan menulis pada 

buku masing-masing. Mereka mengerjakan sesuai dengan waktu yang 

diberikan oleh guru serta jawaban ditulis dengan singkat dan jelas. Sebagian 

besar siswa pun sudah mampu mengerjakan soal secara mandiri. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Suprijono (2013: 91) berpikir (thinking) guru mengajukan 

suatu pertanyaan sesuai dengan materi dan meminta siswa menggunakan 
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waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri. Didukung pula oleh Trianto 

(2011: 62) guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang berkaitan 

dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit 

untuk memikirkan jawaban sendiri dari permasalahan.  

4. Kemampuan siswa berdiskusi secara berpasangan (pair) 

Skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 3,40. Pelaksanaan diskusi 

siswa sudah berjalan dengan baik disbanding pada siklus sebelumnya, dengan 

dibimbing guru siswa mengerjakan lembar kerja siswa dengan teman 

sekelompoknya dan menuliskan jawabannya pada lembar yang sudah 

disediakan oleh guru. Sebagian besar siswa juga sudah mengerjakan lembar 

kerja siswa sesuai waktu yang ditentukan oleh guru. Hal ini didukung oleh 

teori think pair share tahap pairing dimana siswa berpasangan dengan siswa 

lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya (Suprijono, 2013: 91). 

Didukung pula oleh Trianto (2011: 62) guru meminta siswa untuk 

berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi 

selama waktu yang diberikan dapat menyatukan jawaban jika suatu 

pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah 

khusus yang diidentifikasi.  

5. Kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (share) 

Peningkatan kemampuan siswa mempresentasikan hasil diskusi dari 

siklus II ke siklus III ini adalah sebesar 0,26. Perolehan jumlah rata-rata skor 

pada siklus III ini adalah 3,43. Saat pembelajaran berlangsung, siswa terlihat 

lebih antusias untuk mengemukakan pendapat kelompoknya ke depan kelas, 
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sebagian besar siswa yang tidak maju pun terlihat lebih memperhatikan 

kelompok yang maju dan memberikan tanggapan atas jawaban yang 

disampaikan, serta mampu menerima pendapat kelompok lain apabila ada 

jawaban yang tidak sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Suprijono (2013, 

91) bahwa hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibacakan 

dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini dikenal dengan sharing. Dalam 

kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada 

pengkonstruksian pengetahuan secara integratif. Pendapat ini didukung pula 

dengan pendapat Trianto (2011: 62) dimana guru meminta kepada pasangan-

pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka 

bicarakan.  

6. Kemampuan menjawab pertanyaan guru  

Perolehan jumlah rata-rata skor yang diperoleh siswa pada siklus III 

adalah 3,31 mengalami peningkatan dibanding dengan pelaksanaan siklus I 

yang telah lalu. Siswa jauh lebih aktif dan antusias untuk menjawab 

pertanyaan dari guru, jawaban yang dikemukakan pun mayoritas benar. Selain 

itu siswa pun sudah berani menjawab dengan jelas sesuai pemahamannya dan 

sesuai waktu yang ditentukan oleh guru. dari catatan lapangan yang peroleh 

observer, siswa sudah antusias dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan 

oleh guru. Hal ini didukung oleh pendapat dari Rusman (2013: 82) bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran, bertanya memainkan peranan penting, hal ini 

dikarenakan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap 

aktivitas dan kreativitas siswa, seperti menuntun proses berpikir siswa sebab 
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pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban 

yang baik.  

7. Kemampuan siswa mengerjakan soal evaluasi  

Peningkatan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi pun 

terlihat disini, perolehan jumlah rata-rata skornya adalah 3,60. Siswa sudah 

mampu mengerjakan soal evaluasi dengan tenang, dikerjakan secara mandiri, 

dan mengerjakan soal evaluasi sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru. 

hal ini diperkuat dengan adanya catatan lapangan yang menyatakan bahwa 

siswa sudah tenang ketika mengerjakan soal evaluasi. Aktivitas siswa tersebut 

sesuai dengan rumusan rumusan Depdiknas (2004:8) tentang aktivitas belajar 

siswa dapat dilihat dari kinerjanya antara lain mau dan mampu menerapkan 

pengetahuan, keterampilan, serta sikapnya secara bermakna. 

 

4.2.1.3. Hasil Belajar IPS Siswa  

a. Siklus I  

Hasil belajar siswa pada siklus I pada pembelajaran IPS kelas VA 

SDN Wonosari 03 Semarang akan peneliti paparkan sebagai berikut:  

Perolehan nilai siswa pada rentang nilai 41-55 berkisar sebesar 7,5% 

atau sebanyak 3 siswa mendapatkan nilai dengan kategori kurang baik. Pada 

rentang nilai 56-70 berkisar sebesar 62,5% atau sebanyak 25 siswa yang 

mendapatkan nilai dengan kategori cukup baik. Untuk rentang nilai 71 – 85 

ada 17,5% atau 7 siswa yang mendapat nilai dengan kategori baik serta pada 

rentang nilai 86 – 100 ada 12,5% atau 5 siswa yang mendapat nilai dengan 
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kategori sangat baik. Dari hasil perolehan nilai siswa tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perolehan nilai siswa pada siklus I berada pada kategori 

cukup baik dengan jumlah 25 siswa. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal 

yang telah tercapai adalah sebesar 65% atau sebanyak 26 siswa dari 40 siswa 

telah mencapai nilai KKM yang ditentukan sekolah yaitu ≥64. Rata-rata kelas 

yang dicapai adalah 69,2.    

Hasil belajar tersebut diperoleh dari hasil tes evaluasi yang dikerjakan 

siswa pada akhir pertemuan siklus I, dimana hal ini sesuai dengan pemikiran 

Gagne (dalam Suprijono, 2013:5-6), hasil belajar berupa Informasi verbal 

yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik 

lisan maupun tertulis, keterampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang dan strategi kognitif yaitu kecakapan 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

b. Siklus II 

Hasil belajar siswa pada siklus II pada pembelajaran IPS kelas VA 

SDN Wonosari 03 Semarang akan peneliti paparkan sebagai berikut:  

Perolehan nilai siswa pada rentang nilai 41-55 berkisar sebesar 8,3% 

atau sebanyak 3 siswa mendapatkan nilai dengan kategori kurang baik. Pada 

rentang nilai 56-70 berkisar sebesar 41,7% atau sebanyak 15 siswa yang 

mendapatkan nilai dengan kategori cukup baik. Untuk rentang nilai 71 – 85 

ada 25% atau 9 siswa yang mendapat nilai dengan kategori baik serta pada 

rentang nilai 86 – 100 ada 25% atau 9 siswa yang mendapat nilai dengan 

kategori sangat baik. Dari hasil perolehan nilai siswa tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa perolehan nilai siswa pada siklus II berada pada kategori 

cukup baik dengan jumlah 15 siswa. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal 

yang telah tercapai adalah sebesar 75% atau sebanyak 27 siswa dari 36 siswa 

telah mencapai nilai KKM yang ditentukan sekolah yaitu ≥64. Rata-rata kelas 

yang dicapai adalah 72,3.    

Seperti pada siklus I, hasil belajar pada siklus II pun diperoleh dari 

hasil tes evaluasi yang dikerjakan siswa pada akhir pertemuan siklus II, 

dimana hal ini sesuai dengan pemikiran Gagne (dalam Suprijono, 2009:5-6), 

hasil belajar berupa Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, keterampilan 

intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang dan 

strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

c. Siklus III  

Peningkatan hasil belajar siswa tidak hanya terlihat pada siklus I dan II 

saja, pada siklus III pembelajaran IPS kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang 

juga mengalami peningkatan yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:  

Perolehan nilai siswa pada rentang nilai 41-55 berkisar sebesar 0% 

atau tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang baik 

tersebut. Pada rentang nilai 56-70 berkisar sebesar 13,9% atau sebanyak 4 

siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori cukup baik. Untuk rentang 

nilai 71 – 85 ada 19,4% atau 7 siswa yang mendapat nilai dengan kategori 

baik serta pada rentang nilai 86 – 100 ada 66,7% atau 24 siswa yang mendapat 
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nilai dengan kategori sangat baik. Dari hasil perolehan nilai siswa tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perolehan nilai siswa pada siklus III berada pada 

kategori sangat baik dengan jumlah 24 siswa. Sedangkan untuk ketuntasan 

klasikal yang telah tercapai adalah sebesar 88,6% atau sebanyak 31 siswa dari 

35 siswa telah mencapai nilai KKM yang ditentukan sekolah yaitu ≥64. Rata-

rata kelas yang dicapai adalah 88,9.    

Secara lebih jelas peningkatan hasil belajar IPS melalui think pair share 

dengan media audio visual dapat disajikan dalam tabel dan diagaram berikut ini.  

Tabel 4.20 

Rekapitulasi Persentase Data Pra Siklus, Siklus I, Siklus II Dan Siklus III 

No Sumber Data Prasiklus  Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Keterampilan guru - 66,7% 86,1% 91,7% 

2 Aktivitas siswa - 62,8% 75% 84,9% 

3 Hasil belajar siswa 37,5% 65% 75% 88,6% 

 

 

Gambar 4.32 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I, II, dan III 
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Dalam penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat Hamalik (2009: 112) 

yang menyatakan bahwa hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan 

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Pada penelitian ini 

terbukti dengan adanya perubahan tingkah laku siswa dengan ditandai adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I, II, dan III sampai pada hasil 

ketuntasan klasikal siklus III sebesar 88,6% yang berarti telah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan oleh peneliti yaitu minimal 85% secara keseluruhan 

daro objek penelitian (Hamdani, 2011: 60).  

 

4.2.1.4. Karakter Siswa  

a. Siklus I  

Berdasarkan hasil pengamatan karakter siswa pada siklus I, dalam 

mengikuti pembelajaran terdapat 5  aspek karakter siswa yang diamati dengan 

pencapaian skor 11,4 dengan kategori baik, penjabaran dari setiap indikator 

adalah sebagai berikut:  

1. Bertanggungjawab  

Perolehan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator 

bertanggungjawab adalah 2,67. Pada pelaksanaan tindakan siklus I ini 

siswa sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya, 

sedangkan untuk deskriptor menaati tata tertib sekolah masih ada siswa 

yang ketika bel masuk sekolah mereka masih berada diluar ruangan, selain 

itu untuk deskriptor memelihara fasilitas dan kebersihan lingkungan 



249 
 

 
 

sekolah masih belum begitu terlihat. Menurut Mulyasa (2013: 147) 

penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap bertanggungjawab tersebut 

diperoleh dari pendapat Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan 

deskriptornya pun sudah tercantum didalamnya.  

2. Percaya Diri  

Pada indikator percaya diri, siswa memperoleh rata-rata skor yang 

paling rendah dibanding indikator lainnya. Sebagian besar siswa pada saat 

mengikuti pelajaran masih belum terlihat percaya diri ketika 

mengemukakan pendapatnya. Terlihat dari pencapaian deskriptor yang 

meliputi berani menyatakan pendapat, berani bertanya, mengutamakan 

usaha sendiri, serta berpenampilan tenang belum terlihat secara maksimal 

saat pembelajaran. Hanya beberapa anak saja yang sudah terlihat percaya 

diri untuk mengemukakan pendapatnya.  Menurut Mulyasa (2013: 147) 

penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap percaya diri tersebut 

diperoleh dari pendapat Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan 

deskriptornya pun sudah tercantum didalamnya.  

3. Saling Menghargai  

Indikator saling menghargai ini memperoleh rata-rata skor 2,45. 

Sebagian siswa sudah terlihat menerima perbedaan pendapat ketika terjadi 
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diskusi kelompok, sebagian siswa sudah dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya walaupun ada sebagian dari mereka yang tidak ikut berpikir 

ketika mengerjakan lembar kerja siswa. Sedangkan untuk deskriptor 

mengakui kelebihan orang lain dan membantu orang lain belum begitu 

Nampak pada pelaksanaan tindakan siklus I ini. Menurut Mulyasa (2013: 

147) penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap saling menghargai tersebut 

diperoleh dari pendapat Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan 

deskriptornya pun sudah tercantum didalamnya.  

4. Jujur 

Perolehan rata-rata skor pada indikator jujur ini adalah 2,4. Siswa 

sudah terlihat mengemukakan pendapat apa adanya berdasarkan 

pemikirannya sendiri, termasuk berbicara terbuka di depan siswa lain 

ketika berpendapat, walaupun belum semua siswa terlihat 

melaksanakannya. Sedangkan untuk deskriptor menunjukkan fakta yang 

sebenarnya dan mengakui kesalahannya masih belum maksimal terlihat 

pada pelaksanaan tindakan siklus I ini. Menurut Mulyasa (2013: 147) 

penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap jujur tersebut diperoleh dari 

pendapat Mulyasa (2013: 148) dimana penentuan deskriptornya pun sudah 

tercantum didalamnya.  
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5. Bersikap Santun  

Karakter siswa bersikap santun ini memperoleh rata-rata skor 

sebesar 2,05. Pada indikator ini perolehan skor tergolong cukup, siswa 

sudah menghindari permusuhan dengan teman saat pembelajaran, serta 

sebagian besar siswa sudah menerima nasuhat dari guru. sedangkan untuk 

deskriptor menjaga ketertiban dan berbicara dengan tenan belum terlihat 

secara maksimal dalam pembelajaran karena siswa masih terlihat ramai 

ketika pelaksaan diskusi berlangsung. Menurut Mulyasa (2013: 147) 

penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter bersikap santun tersebut diperoleh 

dari pendapat Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan deskriptornya pun 

sudah tercantum didalamnya.  

 

b. Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan karakter siswa pada siklus II terjadi 

peningkatan karakter siswa disbanding siklus I yang telah lalu, dalam 

mengikuti pembelajaran terdapat 5  aspek karakter siswa yang diamati dengan 

pencapaian skor 14,9 dengan kategori baik, penjabaran dari setiap indikator 

adalah sebagai berikut:  

1. Bertanggungjawab  

Perolehan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator 

bertanggungjawab adalah 3,1, mengalami peningkatan disbanding siklus I. 
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Pada pelaksanaan tindakan siklus II ini siswa sudah melaksanakan tugas 

sesuai dengan kemampuannya, siswa juga sudah menaati tata tertib 

sekolah yaitu ketika bel masuk sekolah mereka langsung memasuki 

ruangan, untuk deskriptor memelihara fasilitas sekolah sebagian besar 

sudah menjaga fasilitas sekolah seperti meja dan kursi tidak dicoret lagi. 

Menurut Mulyasa (2013: 147) penilaian karakter ini dimaksudkan untuk 

mengetahui karakter yang terbentuk dalam diri siswa melalui 

pembelajaran yang telah atau terbentuk dalam waktu singkat. Penilaian 

karakter sikap bertanggungjawab tersebut diperoleh dari pendapat 

Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan deskriptornya pun sudah 

tercantum didalamnya.   

2. Percaya Diri  

Di siklus II ini untuk indikator percaya diri, siswa memperoleh 

rata-rata skor meningkat disbanding siklus I,  perolehannya sebesar 2,5. 

Sebagian besar siswa pada saat mengikuti pelajaran sudah terlihat percaya 

diri ketika mengemukakan pendapatnya. Terlihat dari pencapaian 

deskriptor yang meliputi berani menyatakan pendapat, mengutamakan 

usaha sendiri, serta berpenampilan tenang terlihat jauh lebih baik dinding 

pada pertemuan siklus I.  Sedangkan untuk deskriptor berani bertanya, 

masih belum ada siswa yang berani bertanya seputar materi yang belum 

mereka mengerti. Menurut Mulyasa (2013: 147) penilaian karakter ini 

dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang terbentuk dalam diri siswa 

melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk dalam waktu singkat. 
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Penilaian karakter sikap percaya diri tersebut diperoleh dari pendapat 

Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan deskriptornya pun sudah 

tercantum didalamnya.  

3. Saling Menghargai  

Pada indikator saling menghargai ini, peneliti memperoleh rata-rata 

skor 3,2. Siswa sudah terlihat menerima perbedaan pendapat ketika terjadi 

diskusi kelompok, sebagian besar siswa sudah dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya saling bertukar pendapat dalam menjawab, namun masih 

saja terlihat beberapa anak yang hanya mengandalkan teman 

sekelompoknya. Sedangkan untuk deskriptor mengakui kelebihan orang 

lain dan membantu orang lain sudah mulai terlihat, yaitu ketika terjadi 

diskusi kelompok sebagian siswa saling bekerjasama dan saling membantu 

teman yang belum memahami materi. Menurut Mulyasa (2013: 147) 

penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap saling menghargai tersebut 

diperoleh dari pendapat Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan 

deskriptornya pun sudah tercantum didalamnya.  

4. Jujur  

Perolehan rata-rata skor pada indikator jujur ini adalah 3,2. Siswa 

sudah terlihat mengemukakan pendapat apa adanya berdasarkan 

pemikirannya sendiri, termasuk berbicara terbuka di depan siswa lain 

ketika berpendapat. Siswa juga sudah mulai menunjukkan fakta yang 
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sebenarnya seperti mengakui kesalahannya apabila salah dalam 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Menurut Mulyasa (2013: 147) 

penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap bertanggungjawab tersebut 

diperoleh dari pendapat Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan 

deskriptornya pun sudah tercantum didalamnya. Menurut Mulyasa (2013: 

147) penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap jujur tersebut diperoleh dari 

pendapat Mulyasa (2013: 148) dimana penentuan deskriptornya pun sudah 

tercantum didalamnya.  

5. Bersikap Santun  

Pada pelaksanaan tindakan siklus II ini, karakter siswa bersikap 

santun memperoleh rata-rata skor sebesar 2,9. Pada indikator ini perolehan 

skor tergolong baik, siswa sudah menghindari permusuhan dengan teman 

saat pembelajaran, serta sebagian besar siswa sudah menerima nasihat dari 

guru. Untuk deskriptor berbicara dengan tenang sudah terlihat lebih baik 

dalam pembelajaran kertika mereka menyampaikan hasil pemikirannya 

didepan kelas. Namun, kegaduhan masih terjadi ketika diskusi 

berlangsung, jadi ketertiban yang terjadi belum maksimal. Menurut 

Mulyasa (2013: 147) penilaian karakter ini dimaksudkan untuk 

mengetahui karakter yang terbentuk dalam diri siswa melalui 
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pembelajaran yang telah atau terbentuk dalam waktu singkat. Penilaian 

karakter sikap bersikap santun tersebut diperoleh dari pendapat Mulyasa 

(2013: 147) dimana penentuan deskriptornya pun sudah tercantum 

didalamnya.  

 

c. Siklus III  

Berdasarkan hasil pengamatan karakter siswa pada siklus III terjadi 

peningkatan karakter siswa dibanding siklus II yang telah lalu, dalam 

mengikuti pembelajaran terdapat 5  aspek karakter siswa yang diamati dengan 

pencapaian skor 17 dengan kategori sangat baik, penjabaran dari setiap 

indikator adalah sebagai berikut:  

1. Bertanggungjawab  

Perolehan rata-rata skor yang diperoleh siswa pada indikator 

bertanggungjawab adalah 3,6 mengalami peningkatan disbanding siklus II. 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III ini siswa sudah melaksanakan tugas 

sesuai dengan kemampuannya, siswa juga sudah menaati tata tertib 

sekolah, sebagian besar siswa juga sudah terlihat menjaga fasilitas sekolah 

dan menjaga kebersihan kelas. Menurut Mulyasa (2013: 147) penilaian 

karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang terbentuk dalam 

diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk dalam waktu 

singkat. Penilaian karakter sikap bertanggungjawab tersebut diperoleh dari 

pendapat Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan deskriptornya pun sudah 

tercantum didalamnya.  
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2. Percaya Diri  

Di siklus II ini untuk indikator percaya diri, siswa memperoleh 

rata-rata skor meningkat disbanding siklus II,  perolehannya sebesar 3,2. 

Sebagian besar siswa pada saat mengikuti pelajaran sudah terlihat percaya 

diri ketika mengemukakan pendapatnya. Terlihat dari pencapaian 

deskriptor yang meliputi siswa antusias untuk maju menyampaikan 

pendapatnya, mengutamakan usaha sendiri, serta berpenampilan tenang 

ketika menyanyampaikan pendapatnya. Sedangkan untuk deskriptor berani 

bertanya, masih belum ada siswa yang berani bertanya seputar materi yang 

belum mereka mengerti tetapi ada beberapa siswa yang sudah berani 

menanyakan jawaban apabila tidak sesuai dengan pembahasan diskusi 

kelompok. Menurut Mulyasa (2013: 147) penilaian karakter ini 

dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang terbentuk dalam diri siswa 

melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk dalam waktu singkat. 

Penilaian karakter sikap percaya diri tersebut diperoleh dari pendapat 

Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan deskriptornya pun sudah 

tercantum didalamnya.  

3. Saling Menghargai  

Pada indikator saling menghargai ini, peneliti memperoleh rata-rata 

skor 3,3. Siswa sudah terlihat menerima perbedaan pendapat ketika terjadi 

diskusi kelompok, sebagian besar siswa sudah dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya saling bertukar pendapat dalam menjawab, siswa juga 

mampu mengakui kelebihan orang lain yang terlihat apabila jawabannya 
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salah dan mengakui jawaban siswa lain yang lebih benar serta untuk 

deskriptor membantu orang lain sudah mulai terlihat, yaitu ketika terjadi 

diskusi kelompok sebagian siswa saling bekerjasama dan saling membantu 

teman yang belum memahami materi. Menurut Mulyasa (2013: 147) 

penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap saling menghargai tersebut 

diperoleh dari pendapat Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan 

deskriptornya pun sudah tercantum didalamnya.  

4. Jujur  

Perolehan rata-rata skor pada indikator jujur ini adalah 3,5. Siswa 

sudah terlihat mengemukakan pendapat apa adanya berdasarkan 

pemikirannya sendiri, termasuk berbicara terbuka di depan siswa lain 

ketika berpendapat. Sebagian besar siswa juga sudah mulai menunjukkan 

fakta yang sebenarnya seperti mengakui kesalahannya apabila salah dalam 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Menurut Mulyasa (2013: 147) 

penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter yang 

terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau terbentuk 

dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap jujur tersebut diperoleh dari 

pendapat Mulyasa (2013: 148) dimana penentuan deskriptornya pun sudah 

tercantum didalamnya.  

5. Bersikap Santun  
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Pada pelaksanaan tindakan siklus III ini, karakter siswa bersikap 

santun memperoleh rata-rata skor sebesar 3,4. Pada indikator ini semua 

siswa sudah menghindari permusuhan dengan teman saat pembelajaran, 

serta sebagian besar siswa sudah menerima nasihat dari guru. Untuk 

deskriptor berbicara dengan tenang sudah terlihat lebih baik dalam 

pembelajaran kertika mereka menyampaikan hasil pemikirannya didepan 

kelas. Siswa pun tidak begitu gaduh ketika diskusi berlangsung, jadi 

ketertiban pun sudah terlihan baik pada siklus III ini.  Menurut Mulyasa 

(2013: 147) penilaian karakter ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter 

yang terbentuk dalam diri siswa melalui pembelajaran yang telah atau 

terbentuk dalam waktu singkat. Penilaian karakter sikap bersikap santun 

tersebut diperoleh dari pendapat Mulyasa (2013: 147) dimana penentuan 

deskriptornya pun sudah tercantum didalamnya.  

 

4.2.1.5. Penilaian Kinerja  

a. Siklus I 

Berdasarkan hasil pengamatan diskusi siswa pada siklus I, dalam 

mengikuti pembelajaran terdapat 4 aspek yang diamati dengan pencapaian 

skor 8,7 dengan kategori tidak baik. Empat aspek yang telah diamati oleh 

observer tersebut sudah sesuai dengan pendapat Suwandi (2010: 71-74). 

Penjabaran dari setiap aspek yang diamati adalah sebagai berikut:  

1. Merencanakan Pemecahan Masalah  
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Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan 

masalah ini adalah 2,05. Ketika siswa memperoleh lembar kerja siswa, 

sebagian besar siswa sudah membaca soal namun masih dalam keadaan 

gaduh dan belum berkonsentrasi sepenuhnya pada permasalahan yang 

akan diselesaikan.  

2. Aktivitas Pemecahan Masalah  

Aspek pemecahan masalah ini, siswa sudah mau berpasangan 

dengan kelompoknya, namun kondisi masih terlihat gaduh ada yang gaduh 

karena berdiskusi dengan teman kelompoknya namun ada pula yang gaduh 

karena mengganggu kelompok lain. Perolehan rata-rata skor pada aspek 

ini adalah 2,6. Dalam pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa, 

siswa sudah berkelompok dengan pasangannya masing-masing dan 

mendiskusikan soal, hal ini sesuai dengan tahap pembelajaran think pair 

share dimana pada tahap pair siswa berdiskusi dengan pasangannya dan 

diperkuat dengan pendapat dari Trianto (2011: 62) guru meminta siswa 

untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. 

Interaksi selama waktu yang diberikan dapat menyatukan jawaban jika 

suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu 

masalah khusus yang diidentifikasi.  

3. Penyusunan Laporan  

Pada aspek penyusunan laporan, siswa memperoleh rata-rata skor 

2,1. Dimana aktivitas yang mendominasi adalah siswa sudah menuliskan 

hasil diskusi dengan singkat dan jelas namun penyelesaiannya tidak tepat 
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waktu dan siswa masih terlihat gaduh. Pada aspek penyusunan laporan ini, 

deskriptor yang terdapat didalamnya sudah sesuai dengan aktivitas siswa 

pada tahap menuliskan ide / gagasan hasil pemikiran. 

4. Pelaporan / Presentasi 

Perolehan rata-rata skor pada aspek pelaporan ini adalah 1,9 

dimana perolehan tersebut paling rendah disbanding dengan aspek yang 

lainnya. Pada pembelajaran yang berlangsung, sebagian besar siswa masih 

pasif dan tidak berani maju ke depan kelas untuk membacakan hasil 

diskusi. Namun masih terlihat ada beberapa anak yang sudah berani maju 

ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Pelaporan / presentasi 

tersebut sudah sesuai dengan pendapat Suprijono (2013: 91) yang 

mengemukakan bahwa hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan 

hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas.  

b. Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan diskusi siswa pada siklus II, dalam 

mengikuti pembelajaran terdapat 4 aspek yang diamati dengan pencapaian 

skor 11,1 dengan kategori baik, berarti hal tersebut menunjukkan peningkatan 

dari pelaksanaan siklus I. Empat aspek yang telah diamati oleh observer 

tersebut sudah sesuai dengan pendapat Suwandi (2010: 71-74). Penjabaran 

dari setiap aspek yang diamati adalah sebagai berikut:  

1. Merencanakan Pemecahan Masalah  

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan 

masalah ini adalah 2,8. Ketika siswa memperoleh lembar kerja siswa, 
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sebagian besar siswa sudah membaca soal serta siswa aktif bertanya 

apabila ada soal yang tidak dimengerti. Akibat dari siswa yang aktif 

bertanya kepada guru, keadaan kelas menjadi gaduh.  

2. Aktivitas Pemecahan Masalah  

Aspek pemecahan masalah ini, siswa sudah bekerjasama dalam 

mengerjakan lembar kerja siswa secara bersama-sama, namun diskusi 

yang terjadi berjalan agak gaduh. Perolehan rata-rata skor pada aspek ini 

adalah 3,1. Dalam pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa, siswa 

sudah berkelompok dengan pasangannya masing-masing dan 

mendiskusikan soal, hal ini sesuai dengan tahap pembelajaran think pair 

share dimana pada tahap pair siswa berdiskusi dengan pasangannya dan 

diperkuat dengan pendapat dari Trianto (2011: 62) guru meminta siswa 

untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. 

Interaksi selama waktu yang diberikan dapat menyatukan jawaban jika 

suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu 

masalah khusus yang diidentifikasi.  

3. Penyusunan Laporan  

Pada aspek penyusunan laporan, siswa memperoleh rata-rata skor 

2,7. Dimana aktivitas yang mendominasi adalah siswa sudah menuliskan 

hasil diskusi dengan singkat dan jelas, sebagiann besar siswa sudah 

menyelesaikan tugas tepat waktu namun keadaan kelas tergolong gaduh 

saat pelaksanaan diskusi. Pada aspek penyusunan laporan ini, deskriptor 
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yang terdapat didalamnya sudah sesuai dengan aktivitas siswa pada tahap 

menuliskan ide / gagasan hasil pemikiran. 

4. Pelaporan / Presentasi  

Perolehan rata-rata skor pada aspek pelaporan ini adalah 2,5. Siswa 

sudah lebih aktif ketika presentasi berlangsung, mereka antusias untuk 

maju ke depan kelas membacakan hasil diskusinya. Jawaban siswa pun 

sebagian besar sudah benar, namun untuk kelantangan suara siswa saat 

membacakan hasil diskusi masih kurang keras sehingga guru harus 

memperjelas jawaban siswa. Pelaporan / presentasi tersebut sudah sesuai 

dengan pendapat Suprijono (2013: 91) yang mengemukakan bahwa hasil 

diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan dengan 

pasangan seluruh kelas.  

c. Siklus III  

Berdasarkan hasil pengamatan diskusi siswa pada siklus I, II, dan III 

diatas, terdapat peningkatan disetiap siklusnya hingga pada siklus III ini 

perolehan rata-rata skor siswa adalah 12,6 yang masuk ke dalam kategori baik.  

Dalam kegiatan diskusi siswa terdapat 4 aspek yang diamati. Empat aspek 

yang telah diamati oleh observer tersebut sudah sesuai dengan pendapat 

Suwandi (2010: 71-74). Penjabaran dari setiap aspek yang diamati adalah 

sebagai berikut:  

1. Merencanakan Pemecahan Masalah  

Perolehan rata-rata skor untuk aspek merencanakan pemecahan 

masalah ini adalah 3,2. Siswa sudah membaca soal dengan cermat, 
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bertanya apabila ada soal yang tidak dipahami, serta sebagian besar siswa 

sudah bersikap tenang.  

2. Aktivitas Pemecahan Masalah  

Aspek pemecahan masalah ini, siswa sudah bekerjasama dalam 

mengerjakan lembar kerja siswa secara bersama-sama, serta diskusi 

berjalan lebih tenang disbanding siklus II sebelumnya. Perolehan rata-rata 

skor pada aspek ini adalah 3,7. Dalam pemecahan masalah yang dilakukan 

oleh siswa, siswa sudah berkelompok dengan pasangannya masing-masing 

dan mendiskusikan soal, hal ini sesuai dengan tahap pembelajaran think 

pair share dimana pada tahap pair siswa berdiskusi dengan pasangannya 

dan diperkuat dengan pendapat dari Trianto (2011: 62) guru meminta 

siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka 

peroleh. Interaksi selama waktu yang diberikan dapat menyatukan 

jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan 

apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi.  

3. Penyusunan Laporan  

Pada aspek penyusunan laporan, siswa memperoleh rata-rata skor 

3,3. Dimana aktivitas yang mendominasi adalah siswa sudah menuliskan 

hasil diskusi dengan singkat dan jelas, sebagian besar siswa sudah 

menyelesaikan tugas tepat waktu serta bersikap tenang saat diskusi 

berlangsung. Pada aspek penyusunan laporan ini, deskriptor yang terdapat 

didalamnya sudah sesuai dengan aktivitas siswa pada tahap menuliskan 

ide / gagasan hasil pemikiran. 
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4. Pelaporan / Presentasi  

Perolehan rata-rata skor pada aspek pelaporan ini adalah 2,4. Siswa 

sudah lebih aktif ketika presentasi berlangsung, mereka antusias untuk 

maju ke depan kelas membacakan hasil diskusinya. Jawaban siswa pun 

sebagian besar sudah benar serta beberapa siswa sudah membacakan hasil 

diskusi dengan keras. Hal ini juga diperkuat dengan hasil catatan lapangan 

yang menyatakan bahwa pada pertemuan siklus III siswa lebih antusias 

dan berani dalam menyampaikan pendapatnya. Pelaporan / presentasi 

tersebut sudah sesuai dengan pendapat Suprijono (2013: 91) yang 

mengemukakan bahwa hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan 

hasilnya dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas.  

 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian  

Implikasi hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar melalui model think pair share dengan media audio visual pada kelas VA 

SDN Wonosari 01 Semarang. Tidak hanya itu, implikasi yang di dapat dari 

penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi 

paedagogis.  

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif 

ke arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPS. Penelitian ini membuka 

wawasan pendidik/ guru terhadap model think pair share dan media audio visual 

yang digunakan peneliti saat pelaksanaan tindakan. 
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Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas, sehingga dapat memacu pendidik/ 

guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya untuk perbaikan kualitas 

pendidikan. 

Implikasi paedogogis dari penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat 

Djamarah (2010:43-48) peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik antara 

lain sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, 

pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator. 

Dalam penelitian ini guru dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan peranan guru. Peranan tersebut saling berkaitan dan guru harus mampu 

senantiasa melaksanakan peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

di bidang pendidikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPS melalui model think pair 

share dengan media audio visual pada siswa kelas VA SDN Wonosari 03 

Semarang dan pembahasan yang disajikan pada bab IV dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media audio visual mengalami peningkatan, hal tersebut ditunjukkan 

dengan perolehan skor pada siklus I sebanyak 24 dengan kategori baik, 

kemudian pada siklus II skor meningkat menjadi 31 dengan kategori sangat 

baik, dan pada siklus III skor semakin meningkat menjadi 33 dengan kategori 

sangat baik. Dengan demikian keterampilan guru telah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu sekurang- kurangnya mencapai kategori baik. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media audio visual mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan skor pada siklus I sebanyak 17, 5 dengan kategori baik, 

kemudian pada siklus II perolehan skor meningkat menjadi 21 dengan 

kategori baik, dan pada siklus III skor semakin meningkat menjadi 23,8 

dengan kategori sangat baik. Perolehan skor tersebut telah mencapai indikator 
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keberhasilan aktivitas siswa yaitu sekurang- kurangnya mencapai kategori 

baik. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model think pair share 

dengan media audio visual mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tes 

evaluasi yang dilaksanakan disetiap akhir pertemuan menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan hasil tes dan ketuntasan klasikal pada setiap siklusnya. 

Pada siklus I nilai rata-rata siswa adalah 69,2 dengan ketuntasan klasikal 

65%, kemudian pada siklus II nilai rata-rata siswa menjadi 72,3 dengan 

ketuntasan klasikal 75%, dan pada siklus III nilai rata-rata siswa semakin 

meningkat menjadi 88,9 dengan ketuntasan klasikal sebesar 88,6%. Hasil 

belajar siswa tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu sekurang-

kurangnya ketuntasan klasikal mencapai 85% dengan KKM IPS di kelas VA 

SDN Wonosari 03 Semarang adalah 64. 

Dengan demikian hipotesis tindakan bahwa model think pair share dengan 

media audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang terdiri dari 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPS di kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang telah terbukti kebenarannya. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS 

melalui model think pair share dengan media audio visual pada siswa kelas VA 

SDN Wonosari 03 Semarang maka peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 
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5.2.1. Bagi Guru  

Penerapan model think pair share dengan media audio visual terbukti 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yaitu pada keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. Oleh karena itu, model think pair share dengan 

media audio visual dapat dijadikan acuan guru sebagai solusi untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada mata pelajaran yang lain dengan tujuan mampu 

menciptakan kegiatan belajar yang bermakna, menarik, dan menyenangkan bagi 

siswanya.  

5.2.2. Bagi Siswa  

Melalui penerapan model think pair share dengan media audio visual 

terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa serta hasil belajar. Oleh karena itu, 

diharapkan siswa dapat selalu berperan aktif dalam pembelajaran, dapat 

mengemukakan pendapat serta berani bersaing dengan teman-temannya seperti 

pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan model think pair share dengan 

media audio visual.  

5.2.3. Bagi Sekolah / Lembaga 

Penelitian melalui model think pair share dengan media audio visual ini 

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, lembaga maupun 

pengembang pendidikan lainya, sehingga model think pair share dengan media 

audio visual ini menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin efektif dan 

efisien serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu sekolah itu 

sendiri.  

 



269 
 

DAFTAR PUSTAKA  

 

Anitah W., Sri. 2009. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta : Universitas Terbuka.  

Anni, Catharina Tri. 2010. Psikologi Pendidikan. Semarang: Universitas Negeri 

Semarang Press.  

Aqib, Zaenal. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Yrama Widya.  

Arikunto, Suharsimi, dkk. 2009. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : 

Bumi Aksara.  

Arikunto, Suharsimi. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 

Arsyad, Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta : Raja Grafindo. 

Cahyo, Agus N. 2013. Panduan Aplkasi Teori-Teori Belajar Mengajar Teraktual 

Dan Terpopuler. Yogyakarta: Diva Press.  

Daryanto. 2010. Belajar dan Mengajar. Bandung: CV.Yrama Widya 

Depdiknas. 2004. Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Jakarta.  

Depdiknas. No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar 

dan menengah. Jakarta.  

Djamarah, Syaiful Bahri. 2010 . Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Eduikatif. 

Jakarta: Rinneka Cipta. 

Djamarah, Syaiful Bahri, 2010. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta.  

Hamalik, Oemar. 2009. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia.  

Herrhyanto, Nar. 2011. Statistika Dasar. Jakarta: Universitas Terbuka. 



270 
 

 
 

Hidayati dkk. 2008. Pengembangan Pendidikan IPS SD. Jakarta: Dirjendikti 

Depdiknas. 

http://bagawanabiyasa.wordpress.com/2013/05/26/mediapembelajaran/diakses 

pada Sabtu 3 Mei 2014 Pukul 11.24 WIB 

http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Master-1222081188230128%20Bab 

%20II.pdf/diunduh pada Jumat 2 Mei 2014 Pukul 21.00 WIB 

http://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-

metode-pengumpulan-data/diakses pada 4 Januari 2014 

http://heriheryanto93.blogspot.com/2010_11_01_archive.html/ diakses pada 01 

Januari 2014 

http://kanwar03oke.blogspot.com/2013/05/model-pembelajaran-think-pair-

share.html/ diakses pada 31 Desember 2013  

http://nikiblogku.blogspot.com/diakses pada 3 Mei 2014  

http://robiatulfazriah.blogspot.com/2011/05/media-audio-visual.html. diakses 

pada 01 Januari 2014 

Huda, Miftahul. 2013. Cooperative Learning. Yogyakarta : pustaka pelajar.  

Huda, Miftahul. 2013. Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran. Yogyakarta 

: Pustaka Pelajar.  

KTSP. 2006. Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan Untuk Satuan 

Pendidikan Dasar SD/MI. Jakarta: BP Cipta Jaya. 

Kurnia, Inggridwati. dkk.  2008. Perkembangan Peserta Didik.  Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. 



271 
 

 
 

Kusumayati, Erlina Novi. 2012. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS Pada Siswa Kelas VB SDN 

Tambakaji 01 Semarang. Skripsi. Kota Semarang: FIP Universitas Negeri 

Kota Semarang. 

Majid, Abdul. 2014. Pembelajaran Tematik Terpadu. Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Mulyasa, Enco. 2013. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran 

Kreatif dan Menyenangkan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 

Mulyasa, Enco. 2013. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. 

Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.  

Permendikbud. 2013. Implementasi Kurikulum. Jakarta.  

Poerwanti, Endang dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.  

Prabowo, Donny Setyo. 2013. Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair 

Share (TPS) Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Pada Siswa 

Kelas V SDN Pakintelan 03 Semarang. Skripsi. Kota Semarang: FIP 

Universitas Negeri Kota Semarang. 

Putra, Habib Firdaus Tri. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi 

Melalui Penerapan Strategi Think-Pair-Share Berbantukan Media Foto 

pada Siswa Kelas II SDN Tugurejo 03 Kota Semarang. Skripsi. Kota 

Semarang: FIP Universitas Negeri Kota Semarang.  

Rusman. 2013. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 



272 
 

 
 

Sardiman. 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta : Rajawali 

Pers.  

Sisdiknas. 2013. Himpunan Lengkap Undang-Undang Sisdiknas dan Sertifikasi 

Guru. Yogyakarta: Buku Biru.  

Slavin, Robert E. 2005. Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. Bandung : 

Nusa Media.  

Soewarso dan Susila. 2010. Pendidikan IPS di Sekolah Dasar. Salatiga : Widya 

Sari.  

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.  

Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta : Pedagogia.  

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya.  

Suprijono, Agus. 2011. Cooperative Learning. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  

Susilana, Rudi. 2009. Media Pembelajaran. Bandung : CV Wacana Prima.  

Sutikno, M,Sobry. 2013. Belajar dan Pembelajaran. Lombok : Holistica.  

Suwandi, Sarwiji. 2010. Model Asesmen dalam Pembelajaran. Bandung: PT. 

Rosdakarya.  

Taneo. 2008. Kajian IPS SD. Jakarta: Dirjendikti Depdiknas. 

Thobroni, Mohammad dan Arif Mustofa. 2012. Belajar dan Pembelajaran. 

Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia. 

Tim Dewan Skripsi PGSD. 2010. Panduan Penyusunan Skripsi. Semarang: PGSD 

FIP UNNES.  



273 
 

 
 

Trianto. 2007. Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek. Jakarta : 

Prestasi Pustaka.  

Trianto. 2011. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. 

Jakarta : Prestasi Pustaka.  

Wagiran. 2014. Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Dan 

Penilaian. Temanggung : Bahtera Wijaya Perkasa.   

Widoyoko, Eko Putro. 2013. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN DAN 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul :  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model Think Pair Share dengan 

Media Audio Visual pada Siswa Kelas VA SDN Wonosari 03 Semarang  

  

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat 

pengumpul

an data 

1 Keterampilan guru 

dalam mengajar 

menggunakan model 

Think Pair Share 

dengan Media Audio 

Visual 

1 Guru menyampaikan tujuan 

dan tahapan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh siswa 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2 Siswa memperoleh materi 

pelajaran dengan menyimak 

media audio visual yang akan 

diputar oleh guru 

(keterampilan mengadakan 

variasi) 

3 Siswa mendapatkan 

pertanyaan seputar isi media 

pembelajaran yang sedang 

diputar oleh guru 

(Keterampilan bertanya ) 

4 Siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara 

individu tentang pertanyaan 

- Guru 

- Foto 

-Video  

 

 

 

- Lembar 

observasi 

-Catatan 

lapangan   
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yang disampaikan oleh guru 

(Think) (Keterampilan 

pembelajaran perseorangan) 

5 Guru menjelaskan garis besar 

materi pelajaran yang telah 

diamati oleh siswa 

(Keterampilan menjelaskan)  

6 Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok untuk berdiskusi 

bersama pasangannya tentang 

pertanyaan yang akan diajukan 

oleh guru (Pair) 

(Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) 

7 Siswa diberi kesempatan untuk 

maju mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas (Share) 

(Keterampilan mengelola 

kelas) 

8 Siswa diberi penguatan berupa 

penghargaan bagi siswa yang 

aktif (Keterampilan 

memberikan penguatan)  

9 Keterampilan menutup 

pelajaran  

2 Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan 

model Think Pair 

Share dengan Media 

Audio Visual 

1. Kesiapan siswa menerima 

pelajaran (emotional activities) 

2. Kemampuan siswa menyimak 

media audio visual (visual 

activities dan listening 

- Siswa 

- Foto 

-Video  

 

- Lembar 

observasi 

-Catatan 

lapangan  
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activities activities)  

3. Menuliskan ide / gagasan hasil 

pemikiran secara individu 

(Think) (writing activities) 

4. Kemampuan siswa berdiskusi 

secara berpasangan (Pair) 

(emotional, mental, listening, 

oral activities)  

5. Kemampuan siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (Share) 

(visual, mental, oral activities) 

6. Kemampuan menjawab 

pertanyaan guru(oral and 

mental activity) 

7. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

(emotional, mental, visual, 

writing activities) 

 

 

3 Hasil belajar IPS 

dengan menggunakan 

model Think Pair 

Share dengan Media 

Audio Visual 

a. Ketepatan hasil kerja kelompok 

b. Ketepatan dan ketelitian siswa 

dalam mengerjakan soal 

evaluasi  secara individu 

Siswa -Lembar 

kerja 

siswa(LKS) 

- Soal 

evaluasi 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU  

Keterampilan 

Guru 

Model Think Pair Share dengan 

media Audio Visual  

Indikator keterampilan 

guru melalui model Think 

Pair Share dengan media 

Audio Visual 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran, 

2. Keterampilan 

bertanya,  

3. Keterampilan 

memberikan 

penguatan,  

4. Keterampilan 

mengadakan 

variasi,  

5. Keterampilan 

menjelaskan,  

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok kecil,  

7. Keterampilan 

mengelola kelas,  

8. Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan,  

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

1. Guru menyampaikan tujuan 

dan tahapan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh siswa  

2. Siswa memperoleh materi 

pelajaran dengan menyimak 

media audio visual yang akan 

diputar oleh guru. 

3. Siswa mendapatkan 

pertanyaan seputar isi media 

pembelajaran yang sedang 

diputar oleh guru.  

4. Siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara 

individu tentang pertanyaan 

yang disampaikan oleh guru 

(Think). 

5. Siswa kembali menyimak 

media audio visual kemudian 

guru kembali memberikan 

pertanyaan, begitu seterusnya 

sampai materi habis.  

6. Siswa menyampaikan 

jawaban yang ditulis secara 

individu.  

7. Guru menjelaskan garis besar 

1. Guru menyampaikan 

tujuan dan tahapan 

kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Siswa memperoleh 

materi pelajaran dengan 

menyimak media audio 

visual yang akan diputar 

oleh guru (keterampilan 

mengadakan variasi) 

3. Siswa mendapatkan 

pertanyaan seputar isi 

media pembelajaran yang 

sedang diputar oleh guru 

(Keterampilan bertanya ) 

4. Siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban 

secara individu tentang 

pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

(Think) (Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 
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materi pelajaran yang telah 

diamati oleh siswa.  

8. Siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok untuk 

berdiskusi bersama 

pasangannya tentang 

pertanyaan yang akan 

diajukan oleh guru (Pair).  

9. Siswa mendapat LKS untuk 

didiskusikan bersama 

pasangannya.  

10. Siswa diberi kesempatan 

untuk maju mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas 

(Share). 

11. Kelompok lain memberikan 

tanggapan terhadap kelompok 

yang maju.  

12. Setelah presentasi selesai, 

guru memberikan tanggapan 

terhadap hasil diskusi siswa. 

13. Siswa diberi penguatan 

berupa penghargaan bagi 

siswa yang aktif.  

14. Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari.  

15. Siswa diberi kesempatan 

bertanya tentang materi yang 

belum dipahami.  

16. Pengadaan evaluasi 

5. Guru menjelaskan garis 

besar materi pelajaran 

yang telah diamati oleh 

siswa (Keterampilan 

menjelaskan)  

6. Siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok untuk 

berdiskusi bersama 

pasangannya tentang 

pertanyaan yang akan 

diajukan oleh guru (Pair) 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

7. Siswa diberi kesempatan 

untuk maju 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

(Share) (Keterampilan 

mengelola kelas) 

8. Siswa diberi penguatan 

berupa penghargaan bagi 

siswa yang aktif 

(Keterampilan 

memberikan penguatan)  

9. Keterampilan menutup 

pelajaran  
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pembelajaran. 

17. Tindak lanjut pertemuan yang 

akan datang 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus …  

Nama Guru  : Wahyu Pitaloka Dwi Lestari 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari/Tanggal  :   

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak!  

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian :  

Skor 4  = jika semua deskriptor tampak  

Skor 3  = jika hanya tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak  

Skor 1  = jika hanya satu deskriptor tampak  

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013 : 98) 

     

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. 

 

 

 

Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

a. Mengkondisikan suasana kelas  

 

b. Memberikan apersepsi  

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Memberikan motivasi siswa  
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2. Keterampilan 

mengadakan 

variasi gaya 

mengajar  

a. Suara guru dalam pembelajaran cukup 

jelas dan keras 

 

 

 

b. Posisi guru bervariasi (tidak terpaku pada 

satu tempat) 
 

 

c. Ada variasi kegiatan dalam kelas 

(klasikal, kelompok dan individu) 

 

 

d. Adanya variasi dalam kegiatan 

pembelajaran (metode, media, dan 

sumber belajar) 

 

3.  

 

 

 

Keterampilan 

bertanya  

 

a. Pertanyaan diberikan secara hangat  

 

b. Pemberian waktu untuk berpikir   

c. Menunjuk pesrta didik untuk menjawab   

d. Memberikan penghargaan atas jawaban 

yang diberikan   
 

4. Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan 

a. Keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 
 

 

b. Keterampilan membimbing dan 

memudahkan belajar 
 

c. Keterampilan mengadakan pendekatan 

secara pribadi. 
 

d. Keterampilan mengorganisasi  

5. Keterampilan 

menjelaskan 

a. Penyampaian materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  
 

 

b. Penjelasan yang disampaikan menarik 

(dengan bantuan media atau tanya jawab)  
 

c. Penjelasan yang diberikan sesuai dengan 

karakteristik siswa  
 

d. Penjelasan yang diberikan runtut, dalam 

kegiatan awal, inti, dan akhir  
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6

. 

Keterampilan 

membimbing 

diskusi 

kelompok 

kecil 

a. Mengkoordinasikan siswa membentuk 

kelompok secara berpasangan  
 

 

b. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan 

dan topik diskusi  
 

c. Membimbing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  

d. Membimbing diskusi kelas agar 

mencapai suatu kesepakatan  
 

7. Keterampilan 

mengelola 

kelas  

a. Menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan bagi siswa 

 

 

b. Membagi perhatian secara visual dan 
verbal pada siswa   

c. Melibatkan siswa secara optimal baik 
secara emosional, fisik dan intelektual 

 

 

d. Menemukan dan mengatasi perilaku yang 
menimbulkan masalah  

8. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

a. Penguatan diberikan dalam bentuk verbal 

(lisan) 

 

 

 

b. Penguatan diberikan dalam bentuk non 

verbal (gerakan, pendekatan, 

symbol/benda) 

 

 

 

c. Pemberian penguatan ditujukan dengan 

jelas   
 

d. Pemberian penguatan dilaksanakan 

dengan segera   

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

a. Membimbing siswa membuat simpulan 

dari materi yang telah dipelajari 
 

 
b. Mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

mengukur pemahaman siswa  
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c. Melakukan penilaian/evaluasi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan  
 

 

d. Menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 
 

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Skor Kategori 

28 s/d 36 Sangat Baik (SB) 

19 s/d 27 Baik (B) 

10 s/d 18 Tidak baik (TB) 

0 s/d 9 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

 

        

 

         

Semarang,     Maret 2014 

    

   Observer 

 

 

        Ambar KFM, S.Pd          

       NIP. 196207161983042008 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIFITAS SISWA 

Aktifitas Siswa 
Model Think Pair Share dengan 

media Audio Visual 

Indikator aktifitas siswa 

melalui model Think Pair 

Share dengan media Audio 

Visual 

1. Visual activities, 

yang termasuk di 

dalamnya misalnya 

membaca, 

memperhatikan 

gambar, 

demonstrasi, 

percobaan. 

2. Oral activities, 

seperti 

menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya, memberi 

saran, 

mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, 

seperti 

mendengarkan 

uraian, percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato. 

1. Guru menyampaikan tujuan dan 

tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa  

2. Siswa memperoleh materi 

pelajaran dengan menyimak 

media audio visual yang akan 

diputar oleh guru. 

3. Siswa mendapatkan pertanyaan 

seputar isi media pembelajaran 

yang sedang diputar oleh guru.  

4. Siswa memikirkan dan 

menuliskan jawaban secara 

individu tentang pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru (Think). 

5. Siswa kembali menyimak media 

audio visual kemudian guru 

kembali memberikan pertanyaan, 

begitu seterusnya sampai materi 

habis.  

6. Siswa menyampaikan jawaban 

yang ditulis secara individu.  

7. Guru menjelaskan garis besar 

materi pelajaran yang telah 

diamati oleh siswa.  

8. Siswa dibagi menjadi beberapa 

1. Kesiapan siswa menerima 

pelajaran (emotional 

activities) 

2. Kemampuan siswa 

menyimak media audio 

visual (visual activities 

dan listening activities 

activities) 

3. Menuliskan ide / gagasan 

hasil pemikiran secara 

individu (Think) (writing 

activities) 

4. Kemampuan siswa 

berdiskusi secara 

berpasangan (Pair) 

(emotional, mental, 

listening, oral activities) 

5. Kemampuan siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (Share) 

(visual, mental, oral 

activities) 

6. Kemampuan menjawab 

pertanyaan guru(oral and 

mental activity) 
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4. Writing activities 

seperti menulis 

cerita, karangan, 

laporan, angket, 

puisi. 

5. Mental activities, 

seperti, 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

meganalisa, 

melihat hubungan, 

mengambil 

keputusan. 

6. Emotional 

activities seperti 

menaruh minat, 

merasa bosan, 

gembira 

bersemangat, 

bergembira, berani, 

tenang dan gugup. 

7. Aktivitas 

menggambar(drawi

ng activity), seperti 

menggambar, 

membuat grafik, 

peta, diagram. 

 

kelompok untuk berdiskusi 

bersama pasangannya tentang 

pertanyaan yang akan diajukan 

oleh guru (Pair).  

9. Siswa mendapat LKS untuk 

didiskusikan bersama 

pasangannya.  

10. Siswa diberi kesempatan untuk 

maju mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas (Share). 

11. Kelompok lain memberikan 

tanggapan terhadap kelompok 

yang maju.  

12. Setelah presentasi selesai, guru 

memberikan tanggapan terhadap 

hasil diskusi siswa. 

13. Siswa diberi penguatan berupa 

penghargaan bagi siswa yang 

aktif.  

14. Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari.  

15. Siswa diberi kesempatan 

bertanya tentang materi yang 

belum dipahami.  

16. Pengadaan evaluasi 

pembelajaran. 

17. Tindak lanjut pertemuan yang 

akan datang 

7. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

(emotional, mental, 

visual, writing activities) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL. 

Siklus … 

Nama Guru  : Wahyu Pitaloka Dwi Lestari  

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari/Tanggal  :   

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian : 

Skor 4  = jika semua deskriptor tampak  

Skor 3  = jika hanya tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak  

Skor 1  = jika hanya satu deskriptor tampak  

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013 : 98) 

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1.  Kesiapan siswa 

menerima 

pelajaran 

(emotional 

activities) 

a. Siswa datang tepat waktu dan memasuki 

kelas sebelum pelajaran dimulai 
 

 

b. Siswa berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai 
 

c. Siswa menyiapkan alat yang digunakan 

untuk belajar  
 

d. Tidak gaduh saat pelajaran akan dimulai  
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2.  Kemampuan siswa 

menyimak media 

audio visual (visual 

activities dan 

listening activities 

activities)  

a. Siswa dapat menyebutkan tema 

pembelajaran  
 

 

b. Siswa dapat konsentrasi menyimak materi 

dari media pembelajaran  
 

c. Siswa dapat menjelaskan isi media 

pembelajaran  
 

d. Siswa berani bertanya apabila ada materi 

yang belum dipahami  
 

3.  Menuliskan ide / 

gagasan hasil 

pemikiran secara 

individu (Think) 

(writing activities) 

a. Siswa memperhatikan penyampaian 

permasalahan dengan cermat 
 

 

b. Siswa menuliskan gagasan/jawaban yang 

berasal dari pemikiran sendiri 
 

c. Siswa menuliskan jawaban dengan singkat 

dan jelas 
 

d. Siswa menuliskan jawaban dengan tepat 

waktu 
 

4.  Kemampuan siswa 

berdiskusi secara 

berpasangan (Pair) 

(emotional, mental, 

listening, oral 

activities)  

a. Siswa berpasangan dalam satu meja  

 

b. Siswa bertukar ide/jawaban dalam 

berpasangan 
 

c. Setiap pasangan menuliskan jawaban 

kelompok 
 

d. Siswa berdiskusi sesuai waktu yang 

ditentukan 
 

5.  Kemampuan siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok (Share) 

(visual, mental, 

oral activities) 

a. Siswa berani maju  ke depan kelas   

 

b. Siswa menjelaskan jawaban hasil diskusi 
 

c. Memberikan tanggapan terhadap hasil 

pekerjaan kelompok lain 
 

d. Siswa mampu menerima pendapat, kritik, 

dan saran dari kelompok lain 
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6.  Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan 

guru(oral and 

mental activity) 

 

a. Menjawab pertanyaan dengan kalimat 

jelas 
 

 

b. Menjawab pertanyaan dengan tepat  

c. Menjawab pertanyaan sesuai dengan 

pemahamannya 
 

d. Menjawab pertanyaan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan  
 

7.  Kemampuan siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi 

(emotional, mental, 

visual, writing 

activities) 

a. Siswa mampu mengerjakan soal evaluasi 

dengan tenang 
 

 

b. Siswa mengerjakan soal secara mandiri  

c. Siswa mulai mengerjakan soal sesuai 

waktu yang ditentukan guru 
 

d. Siswa mengumpulkan soal evaluasi 

dengan tepat waktu 
 

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Skor Kategori 

22 s/d 28 Sangat Baik (SB) 

15 s/d 21 Baik (B) 

8 s/d 14 Tidak baik (TB) 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

Semarang,   Maret 2014 

          Observer 
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LAMPIRAN 2 

PERANGKAT PEMBELAJARAN  
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PENGGALAN SILABUS   

Kelas  / Semester  : V / II 

Mata Pelajaran  : IPS  

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Media Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.3 Menghargai 

peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan 

Peristiwa 

Rengasdenglok  

 

Siswa mampu 

menceritakan 

peristiwa 

Rengasdenglok  

Siswa mampu 

menyebutkan 

tokoh yang 

terlibat di 

dalamnya  

1.Menceritakan 

penyebab 

terjadinya 

peristiwa 

Rengasdengklok 

2.Menyebutkan 

tokoh-tokoh 

yang berperan 

dalam peristiwa 

Rengasdengklok 

Video 

Peristiwa 

Rengasde

nglok   

- Tes 

proses 

- Tes 

tertulis 

 

3 x 35 

menit 
Asy’ari dan Sri 

Mintarti. 2012. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

Aktif untuk SD/MI 

Kelas 5. Jakarta: 

Esis. 

Sumber lain yang 
relevan dari internet 
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Siklus I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 03 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/Semester : VA / 2 

 Hari, tanggal  : Rabu, 12 Maret 2014 

 Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

C. Indikator 

2.3.1 Menceritakan penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok  

2.3.2 Menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa 

Rengasdengklok 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati media audio visual tentang peristiwa  Rengasdengklok, 

siswa dapat menceritakan penyebab peristiwa Rengasdengklok dengan benar.  

2. Melalui kegiatan bertukar pendapat dengan pasangannya, siswa dapat 

menyebutkan minimal 5 tokoh yang berperan dalam peristiwa 

Rengasdengklok dengan benar.  

Karakter yang Diharapkan  

- Bertanggungjawab  

- Percaya Diri 
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- Saling Menghargai  

- Jujur  

- Bersikap Santun 

E. Materi  

Peristiwa Rengasdengklok  

Tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdenglok  

F. Model Pembelajaran  

Model Think Pair Share dengan media audio visual 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah/ informatif 

Tanya Jawab 

Diskusi  

Penugasan  

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan  (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian Kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

e. Apersepsi dengan menyanyikan lagu “Hari Merdeka” 

f. Memotifasi siswa sebelum pembelajaran dimulai 

“Anak-anak apakah kalian tau kapan bangsa Indonesia merdeka? Apakah 

kalian tau peristiwa apa sajakah yang terjadi menjelang merdekanya 

bangsa Indonesia tercinta ini?”  

g. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti (± 70 menit) 

a. Siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran model 

TPS yang akan dilaksanakan (eksplorasi - mengamati) 
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b. Siswa memperhatikan dan mengkaji lebih dalam materi tersebut, yaitu 

tentang peristiwa Rengasdengklok dengan melihat media audio visual 

yang diputar oleh guru melalui LCD (eksplorasi - mengamati dan 

mengumpulkan informasi)  

c. Siswa diberikan pertanyaan seputar materi yang sedang diputar 

(eksplorasi - menanya) 

d. Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban pertanyaan secara individual 

tentang peristiwa Rengasdengklok (THINK)  

e. Siswa kembali memperhatikan pemutaran media audio visual, kemudian 

diberi pertanyaan kembali sampai materi pembelajaran dalam media audio 

visual selesai (eksplorasi) 

f. Beberapa siswa diminta mengemukakan pendapat tentang hasil 

pemikirannya (eksplorasi - mengkomunikasikan) 

g. Siswa memperhatikan penyampaian garis besar materi yang telah diamati 

melalui media audio visual (eksplorasi – mengumpulkan informasi) 

h. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi tentang 

peristiwa Rengasdenglok (PAIR) 

i. Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan oleh guru (elaborasi) 

j. Diskusi siswa dibimbing oleh guru untuk merumuskan jawaban kelompok 

(elaborasi - menalar) 

k. Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (SHARE-membuat 

jejaring)  

l. Kelompok lain memperhatikan kelompok yang maju (elaborasi - 

mengamati dan mengumpulkan informasi) 

m. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (elaborasi - menanya dan 

menalar)  
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n. Siswa memperhatikan konfirmasi guru tentang hasil diskusi yang telah 

dilaksanakan (konfirmasi - mengumpulkan informasi) 

o. Siswa mendapat penguatan dari guru yang berupa penghargaan dan 

motivasi (konfirmasi) 

p. Siswa mendapat kesempatan bertanya kembali apabila di dalam 

penyampaian materi masih kurang jelas (konfirmasi - menanya) 

3. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

a. Siswa bersama guru membuat simpulan materi yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi  

c. Tindak lanjut berupa tugas untuk pertemuan yang akan datang.  

I. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

Media audio visual yang berisi video tentang peristiwa Rengasdengklok. 

b. Sumber 

1. Standar Isi 

2. Asy’ari dan Sri Mintarti. 2012. Ilmu Pengetahuan Sosial Aktif untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Esis. 

3. Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

4. Sumber lain yang relevan dari internet.  
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J. Penilaian 

a. Prosedur Penilaian  

a. Tes Awal   : tidak ada  

b. Tes dalam proses  : ada  

c. Tes hasil / tes akhir : ada 

b. Jenis Penilaian  

a. Tes tertulis 

b. Tes unjuk kerja  

c. Bentuk tes 

 Pilihan ganda dan uraian singkat  

   

Semarang, 12 Maret 2014 

Kolabolator  Guru kelas   

 

           

Ambar KFM, S.Pd Wahyu Pitaloka D.L. 

NIP. 196207161983042008 NIM. 1401410135 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Stefanus Sutriyono, S.Pd 

NIP. 196305081983041005  
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MATERI AJAR 

PERISTIWA RENGASDENGKLOK 

 

A. Peristiwa yang Melatarbelakangi Peristiwa Rengasdengklok 

1. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu 

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 tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa 

syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 

2. Pertemuan di Dalat 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. 

Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta memenuhi 

undangan Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Jendral Terauchi adalah 

Panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi 

mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan 

kepada Indonesia. Keputusan itu diambil setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom 

atom oleh Sekutu. Akibatnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 

tanggal 14 Agustus 1945. 

3. Menanggapi berita kekalahan Jepang 

Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan. Semua radio disegel 

oleh pemerintah Jepang. Namun demikian, ada juga tokoh-tokoh pergerakan yang 

dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita tentang kekalahan Jepang tersebut. 

Diantaranya adalah Sutan Syahrir. Setelah mendengar berita kekalahan jepang, Sutan 

Syahrir dan golongan muda yang terdiri dari Chaerul Saleh, Wikana, Jusuf Kunto, 

Margono, Armansyah, dan Sukarni mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar 

segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar PPKI. Namun Bung Karno 

tidak setuju karena proklamasi kemerdekaan adalah tugas dan hak PPKI.    

B. Peristiwa Rengasdengklok 
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Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan 

rapat di Asrama Baperpi, Cikini 71, Jakarta. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk 

mengungsikan Sukarno dan Hatta ke luar kota. Tempat yang dipilih adalah 

Rengasdengklok, sebuah kota kawadenan 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 sekitar pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta 

dibawa ke Rengasdengklok. Selain untuk menjauhkan Sukarno-Hatta dari pengaruh 

Jepang, para pemuda bermaksud memaksa mereka agar segera memproklamasikan 

kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Akhirnya Bung 

Karno menyatakan bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke 

Jakarta. Sementara itu, di Jakarta, golongan tua dan golongan muda sepakat bahwa 

proklamasi kemerdekaan dilakukan di jakarta. Berdasarkan keputusan itu, Jusuf 

Kunto dari pihak pemuda mengantar Ahmad Subarjo ke Rengasdengklok untuk 
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menjemput Sukarno-Hatta. Semula para pemuda tidak mau melepas Sukarno-Hatta. 

Ahmad Subarjo memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan 

diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 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  

 

Media berupa audio visual yang ditayangkan pada layar LCD di depan kelas.  

 
 

 
Terjadinya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang 
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Rumah di Rengasdenglok yang di gunakan sebagai tempat penyergapan Soekarno-

Hatta 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok :      

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (        ) 

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (       ) 

Petunjuk mengerjakan:   

 Jawablah bersama dengan teman satu kelompokmu! 

 Jawablah pertanyaan pada kolom yang telah tersedia dibawah ini!  

No Peristiwa Rengasdengklok Jawaban 

1 Tokoh- tokoh yang berperan dalam 

peristiwa Rengasdengklok 

 

 

 

 

Golongan muda : 

1. .................... 

2. .................... 

3. .................... 

Golongan Tua : 

1. ................ 

2. ................ 

3. ................ 

2. Peristiwa yang melatarbelakangi 

terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok  

 

3. Penyebab terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok adalah 

 

 

4. Tujuan adanya penculikan Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta ke 

Rengasdengklok adalah 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA  

 

No Hal – hal dalam Peristiwa 
Rengasdengklok Jawaban Skor  

1 Tokoh- tokoh yang berperan 
dalam peristiwa Rengasdengklok 

Golongan muda :  
1. Sultan Syahrir  
2. Chaerul Saleh 
3. Wikana 
4. Sukarni 

 
 
 

3 
 

Golongan Tua : 
1. Ir. Soekarno 
2. Moh. Hatta 
3. Ahmad Subarjo 

 
3 

2. Peristiwa yang melatarbelakangi 
terjadinya peristiwa 
Rengasdengklok 

1. Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom 
oleh sekutu  

2. Dipanggilnya Soekarno, Hatta, dan 
Radjiman Widyodiningrat ke Dallat, 
Vietnam oleh Marsekal Terauchi  

3. Berita kekalahan Jepang yang telah 
terdengar oleh Sultan Syahrir (tokoh 
golongan muda) 

6 

3. Penyebab terjadinya peristiwa 
Rengasdengklok adalah 

Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena 
adanya perbedaan pendapat antara 
golongan muda dan golongan tua 
mengenai cara memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia. 

 
 

4 

4. Tujuan adanya penculikan Ir. 
Soekarno dan Moh. Hatta ke 
Rengasdengklok adalah 

Untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari 
pengaruh Jepang serta memaksa agar 
cepat-cepat diadakannya proklamasi 
kemerdekaan Indonesia  4 

NILAI = JUMLAH SKOR x 5  
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.  

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

Ranah  

2.3 

Menghargai 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

memproklamas

ikan 

kemerdekaan 

Peristiwa 

Rengasdeng

klok  

 

 

 

 

Menceritakan 

peristiwa 

Rengasdengklok 

yang terjadi di 

sekitar proklamasi 

kemerdekaan 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

Isian  

1, 2, 3, 

8 

5 

 

1, 2, 3, 

4, 6 

7 

10 

C1 

 

C4 

 

C1 

 

C2 

C3 

Menyebutkan tokoh-

tokoh yang berperan 

dalam peristiwa 

Rengasdengklok 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda  

 

 

 

Isian  

6 

7, 10 

4, 5, 9 

2-3 

 

5, 8, 9 

 

C1 

C2 

C4 

 

 

C2 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Nama  : 

No. Absen : 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada 

salah satu jawaban yang palling tepat! 

1. Negara yang menjatuhkan bom atom di Jepang adalah …. 

a. Amerika Serikat   c. Italia 

b. Rusia    d. Inggris 

2. Kota yang hancur setelah di bom atom pada 6 Agustus 1945 adalah …. 

a. Nagasaki    c. Tokyo 

b. Hiroshima    d. Osaka 

3. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal …. 

a. 6 Agustus 1945   c. 9 Agustus 1945 

b. 17 Agustus 1945   d. 14 Agustus 1945 

4. Menjelang Indonesia merdeka, yang menjadi panglima tentara Jepang di Asia 

Tenggara adalah …. 

a. Jenderal Terauchi   c. Lakasamana Maeda 

b. Mayor Jenderal Nishimura  d. Shigetada Nishijima 

5. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu dan mendesak 

Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan adalah …. 

a. Chaerul Shaleh   c.Sutan Syahrir 

b. Ahmad Soebardjo   d. Wikana 

6. Berikut ini tokoh  yang termasuk dalam golongan tua adalah …. 

a. Moh. Hatta    c. Margono 

b. Wikana    d. Chairul Saleh 

7. Berikut ini tokoh yang termasuk golongan muda, kecuali …. 

a. Margono    c. Chairul Saleh 

b. Soekarno    d. Wikana 
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8. Tempat yang digunakan untuk menculik Soekarno –Hatta adalah …. 

a. Jogja    c. Rengasdengklok 

b. Bogor    d. Cirebon 

9. Tokoh yang menjemput Soekarno-Hatta dari Rengasdengklok ke Jakarta 

adalah..... 

a. Ahmad Soebardjo   c. Sutan Syahrir 

b. Wikana    d. Chaerul Shaleh 

10. Berikut ini adalah tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok, 

kecuali …. 

a. Ir. Soekarno    c. Wikana 

b. Moh. Hatta    d. Jenderal Terauchi 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Dua kota jepang yang dibom oleh sekutu adalah  …  dan  …  

2. Tempat dimana Jendral Terauchi mengundang tiga tokoh dari Indonesia yaitu 

Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, serta Dr. Radjiman Widyodiningrat untuk 

membicarakan kemerdekaan Indonesia adalah …. 

3. Tiga tokoh golongan muda yang menculik Soekarno – Hatta adalah        

…   ,  …  dan  …  

4. Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal ….  

5. Tokoh dari golongan muda yang mendengar berita kekalahan Jepang dari 

siaran radio adalah …. 

6. Peristiwa Rengasdenglok terjadi pada tanggal …. 

7. Para pemuda menculik Soekarno-Hatta dan membawa kedua tokoh ke ….  

8. Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh golongan …. 

9. Wikana adalah salah satu tokoh golongan …. 

10. Berdasarkan kesepakan antara golongan tua dan golongan muda, proklamasi 

kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal  …. 
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KUNCI  JAWABAN SOAL EVALUASI  

A. Pilihan ganda 

1. A   6. A 

2. B   7. B 

3. D   8. C 

4. A   9. A 

5. C   10. D 

B. Isian 

1. Nagasaki dan Hiroshima 

2. Ke Dalat (Vietnam)  

3. Sukarni, Wikana, dan Chaerul Saleh  

4. 14 Agustus 1945 

5. Sultan Syahrir  

6. 16 Agustus 1945 

7. Rengasdengklok 

8. Golongan Tua 

9. Golongan Muda 

10. 17 Agustus 1945  

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

 

Skor A  : 1 soal benilai 1   

Maksimal 10 

Skor B  : 1 soal bernilai 2   NILAI  =     x 10 

  Maksimal 20  
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus I 

Nama Guru  : Wahyu Pitaloka Dwi Lestari 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari/Tanggal  : Rabu, 12 Maret 2014 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak!  

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian :  

Skor 4  = jika semua deskriptor tampak  

Skor 3  = jika hanya tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak  

Skor 1  = jika hanya satu deskriptor tampak  

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013 : 98) 

 

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. 

 

 

Bertanggung

jawab 

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan  
 

 
b. Menaati tata tertib sekolah   
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 c. Memelihara fasilitas sekolah   

d. Menjaga kebersihan lingkungan   

2. Percaya Diri  a. Berani menyatakan pendapat   

 
b. Berani bertanya   

c. Mengutamakan usaha sendiri daripada 

bantuan  

 

 

d. Berpenampilan tenang     

3.  

 

 

 

Saling 

Menghargai  

a. Menerima perbedaan pendapat   

 
b. Mengakui kelebihan orang lain   

c. Dapat bekerjasama   

d. Membantu orang lain   

4. Jujur  a. Mengemukakan apa adanya   

 
b. Berbicara secara terbuka   

c. Menunjukkan fakta yang sebenarnya  

d. Mengakui kesalahannya   

5. Bersikap 

Santun 

a. Menerima nasihat guru   

 
b. Menghindari permusuhan dengan teman   

c. Menjaga ketertiban   

d. Berbicara dengan tenang   

Jumlah Skor  

Kategori  
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     Semarang, 12 Maret 2014 

Observer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kategori 

16 s/d 20 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 15 Baik (B) 

6 s/d 10 Tidak baik (TB) 

0 s/d 5 Sangat Tidak Baik (STB) 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA DALAM DISKUSI  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN 

MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus I 

 

Nama     : 

Nomor Absen  :  

 

Petunjuk: 

 Berilah skor pada kolom skor apabila aspek yang diamati tampak sesuai dengan 

pengamatan! (Skor antara 1-4) 

- 1 jika kinerja siswa tidak kompeten  

- 2 jika kinerja siswa cukup kompeten  

- 3 jika kinerja siswa kompeten  

- 4 jika kinerja siswa sangat kompeten 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Merencanakan pemecahan masalah     

2 Aktivitas pemecahan masalah     

3 Penyusunan laporan     

4 Pelaporan/ presentasi     

Jumlah skor  

 

(Suwandi, 2010:90) 
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 Semarang, 12 Maret 2014 

Observer  

 

 

Skor Kategori 

14 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 13 Baik (B) 

8 s/d 10 Tidak baik (TB) 

4 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 
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No. Aspek yang dinilai 
Skor 

4 3 2 1 

1 
Merencanakan pemecahan 

masalah 

Siswa membaca 

soal dengan cermat, 

bertanya apabila 

tidak memahami isi 

soal, serta bersikap 

tenang 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila 

tidak memahami isi 

soal dan bersikap 

gaduh 

Siswa membaca soal 

namun masih terlihat 

gaduh 

Siswa tidak membaca 

soal dan bersikap 

gaduh 

2 Aktivitas pemecahan masalah 

Siswa berpasangan 

dengan 

kelompoknya dan 

saling bertukar ide 

serta tenang dalam 

berdiskusi 

Siswa berpasangan 

dan saling bertukar 

ide tetapi gaduh 

Siswa berpasangan 

namun tidak saling 

bertukar ide serta 

gaduh 

Siswa tidak mau 

berkelompok dan 

gaduh 

3 Penyusunan laporan 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi dengan 

singkat dan jelas, 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi dengan 

singkat dan jelas, 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

tidak jelas, 

menuliskan jawaban 



315 
 

 

menuliskan 

jawaban tepat 

waktu dan bersikap 

tenang 

menuliskan jawaban 

tidak tepat waktu 

dan bersikap tenang 

jawaban tidak tepat 

waktu dan gaduh 

tidak tepat waktu dan 

gaduh 

4 Pelaporan/ presentasi 

Siswa berani maju 

ke depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi dengan 

lantang, serta mau 

menerima saran 

dari kelompok lain 

Siswa berani maju 

ke depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang 

lantang, serta mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta tidak mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa tidak berani 

majuke depan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 



316 
 

 

PENGGALAN SILABUS  

Kelas  / Semester  : V / II 

Mata Pelajaran  : IPS  

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar  
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Media Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.4 Menghargai 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

memproklamasika

n kemerdekaan 

Perumusan teks 

proklamasi  

Detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia  

 

Siswa mampu 

menyebutkan 

tokoh yang 

berperan dalam 

perumusan teks 

proklamasi   

Siswa mampu 

menceritakan 

peristiwa detik-

detik 

kemerdekaan   

1.Menyebutkan 

tokoh yang 

berperan dalam 

peristiwa 

perumusan teks 

proklamasi  

2.Menceritakan 

peristiwa detik-

detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

Video 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia  

- Tes 

proses 

- Tes 

tertulis 

 

3 x 35 

menit 
Asy’ari dan Sri 

Mintarti. 2012. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial Aktif untuk 

SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Esis. 

Sumber lain yang 

relevan dari 

internet 
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Siklus II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 03 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/Semester : VA / 2 

 Hari, tanggal  : Rabu, 26 Maret 2014 

 Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

C. Indikator 

2.3.1 Menyebutkan tokoh yang berperan dalam peristiwa perumusan teks 

proklamasi  

2.3.2 Menceritakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati media audio visual tentang peristiwa  perumusan teks 

proklamasi dan detik-detik proklamasi, siswa dapat menyebutkan minimal 

5 tokoh yang berperan dalam peristiwa perumusan teks proklamasi dan 

detik-detik proklamasi dengan benar. 

2. Melalui kegiatan saling bertukar pendapat dengan pasangannya, siswa 

dapat menceritakan kembali peristiwa detik-detik proklamasi dengan 

benar.    

Karakter yang Diharapkan  

- Bertanggungjawab  

- Percaya Diri 

- Saling Menghargai  

- Jujur  
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- Bersikap Santun  

E. Materi 

a. Peristiwa perumusan teks proklamasi  

b. Peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia  

F. Model Pembelajaran 

Model Think Pair Share dengan media audio visual 

G. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah/ informatif 

b. Tanya Jawab 

c. Diskusi  

d. Penugasan  

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan  (± 10 menit)  

a. Salam 

b. Pengkondisian Kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

e. Apersepsi dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” 

f. Memotifasi siswa sebelum pembelajaran dimulai 

“Anak-anak apakah kalian tau kapan pertama kali bangsa Indonesia 

menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya?”  

g. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

2. Kegiatan Inti (± 70 menit) 

a. Siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran 

model TPS yang akan dilaksanakan (eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan dan mengkaji lebih dalam materi pembelajaran, 

yaitu tentang peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan melihat media audio visual 

yang diputar oleh guru melalui LCD (eksplorasi - mengamati dan 

mengumpulkan informasi)  
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c. Siswa diberikan pertanyaan seputar materi yang sedang diputar 

(eksplorasi - menanya)  

d. Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban pertanyaan secara 

individual tentang peristiwa perumusan teks proklamasi serta detik – 

detik proklamasi (THINK)  

e. Beberapa siswa diminta mengemukakan pendapat tentang jawaban 

dari pertanyaan yang diberikan ketika pemutaran media audio visual 

berlangsung (eksplorasi - mengkomunikasikan) 

f. Siswa menyimak kembali pemutaran media audio visual, kemudian 

siswa diberi pertanyaan kembali sampai materi pembelajaran dalam 

media audio visual selesai (eksplorasi) 

g. Siswa memperhatikan penyampaian garis besar materi yang telah 

diamati siswa melalui media audio visual (eksplorasi – 

mengumpulkan informasi) 

h. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi 

tentang peristiwa perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi kemerdekaan Indonesia (PAIR)  

i. Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan oleh guru (elaborasi) 

j. Diskusi siswa dibimbing oleh guru untuk merumuskan jawaban 

kelompok (elaborasi - menalar) 

k. Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (SHARE-membuat 

jejaring)  

l. Kelompok lain memperhatikan kelompok yang maju (elaborasi - 

mengamati dan mengumpulkan informasi) 

m. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (elaborasi - menanya dan 

menalar)  

n. Siswa memperhatikan konfirmasi guru tentang hasil diskusi yang telah 

dilaksanakan (konfirmasi - mengumpulkan informasi) 

o. Siswa mendapat penguatan dari guru yang berupa penghargaan dan 

motivasi (konfirmasi)  



320 
 

 

p. Siswa mendapat kesempatan bertanya kembali apabila di dalam 

penyampaian materi masih kurang jelas (konfirmasi - menanya) 

3. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

a. Siswa bersama guru membuat simpulan materi yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Tindak lanjut berupa tugas untuk pertemuan yang akan datang.  

I. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

Media audio visual yang berisi video tentang penyusunan dan pembacaan 

teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  

b. Sumber 

1. Standar Isi 

2. Asy’ari dan Sri Mintarti. 2012. Ilmu Pengetahuan Sosial Aktif untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Esis. 

3. Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

4. Sumber lain yang relevan dari internet.  
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J. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian  

a. Tes Awal   : tidak ada  

b. Tes dalam proses  : ada  

c. Tes hasil / tes akhir : ada 

2. Jenis Penilaian  

a. Tes tertulis 

b. Tes unjuk kerja  

3. Bentuk tes 

 Pilihan ganda dan isian singkat  

  

 Semarang, 26 Maret 2014 

Kolabolator        Guru kelas  

 

 

       Ambar KFM, S.Pd Wahyu Pitaloka D.L. 

NIP. 196207161983042008 NIM. 1401410135 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Stefanus Sutriyono, S.Pd 

NIP. 196305081983041005  
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MATERI AJAR 

PERISTIWA PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI DAN 

DETIK-DETIK PROKLAMASI 

A. Peristiwa Perumusan Teks Proklamasi 

Setelah dijemput oleh Ahmad Soebardjo dari Rengasdenglok, 

mereka menuju ke Jakarta. 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. Para  pemuka Indonesia 

yang hadir  berkumpul dalam dua  ruangan, ruang makan dan  serambi 

depan. Perumusan teks proklamasi dilakukan di dalam ruang makan 

oleh  Sukarno,  Hatta,  dan  Mr. Ahmad Soebardjo. Sukarno menulis 

rumusan proklamasi tersebut. 

Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan 

tokoh- tokoh peserta rapat. Setelah terjadi kesepakatan bersama, teks 

proklamasi selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk  diketik. 

Teks proklamasi yang sudah  diketik  ditandatangani oleh  Ir.  Sukarno dan  

Drs.  Moh.  Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itulah  yang 

dikenal sebagai naskah Proklamasi yang autentik . Timbul  persoalan 

tentang cara  mengumumkan proklamasi. Sukarni mengatakan bahwa 

rakyat  di sekitar Jakarta telah  diberi  tahu  untuk  datang berbondong-

bondong ke lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus. Di sana mereka akan 

mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno menolak cara 

tersebut.  Akhirnya, disepakati proklamasi kemerdekaan dilakukan di 

kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur  56, pukul  10.00.  Setelah 

itu, para tokoh  bangsa yang hadir, keluar  dari  rumah Laksamana  

Maeda dan  pulang ke rumah masing-masing. Sebelum semua pulang, 

Hatta  berpesan kepada para  pemuda  yang  bekerja pada  pers  dan  kantor  

berita, terutama B .M .  D ia h  untuk  memperbanyak teks  proklamasi 

dan  menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak 
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langsung pulang ke rumah masing- masing. Mereka   dibagi   dalam  

kelompok-kelompok. Setiap kelompok pemuda mengirim kurir untuk  

memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah  tiba.  

B. Peristiwa Detik-detik Proklamasi 

 
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di 

kediam- an Sukarno. Mereka adalah rakyat  dan  para pemuda. Sekitar 

pukul  10.00, Ir. Sukarno didampingi Drs. Mohammad Hatta  

memproklamasikan kemer- dekaan Indonesia. Berikut ini perkataan 

Sukarno pada pembacaan proklamasi kemerdekaan: 

Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan 

Indone- sia.  Hal-hal  yang  mengenai pemindahan kekusaan d.l.l.,  

diseleng- garakan  dengan cara  seksama dan  dalam  tempo yang  

sesingkat- singkatnya. 

Jakarta,  hari 17 bulan 8 tahun ’05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

Sukarno/Hatta 

Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara 

dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran 

Bendera Merah Putih dilakukan oleh S.  Suhud  dan Cudanco  Lat i f , serta 

diiringi  lagu  Indonesia Raya. Bendera Merah Putih  itu dijahit  oleh  Ibu 

Fatmawati Sukarno. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

   
Rumah Laksamana Maeda 

 

 
Perumusan Teks Proklamasi   Perumusan Teks Proklamasi  

 

 
Teks Proklamasi asli    Sayuti Melik Mengetik Teks Proklamasi 
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Teks Proklamasi Hasil Ketikan Sayuti Melik  

 
Pembacaan Teks Proklamasi  

 

 
Pengibaran Bendera Merah Putih 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok :      

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (        ) 

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (       ) 

Petunjuk mengerjakan:   

 Jawablah bersama dengan teman satu kelompokmu! 

 Jawablah pertanyaan pada tempat yang telah tersedia dibawah ini!  

A. Temukan jawaban dari setiap pertanyaan pada tabel di bawah ini. Arsirlah 

jawaban yang sudah kalian temukan, jawaban dapat berada pada posisi 

mendatar ataupun menurun!   

M H A T T A R T E E Y O P R I 

A H M A D Y A N I P R A B U F 

O L A K S A M A N A M A E D A 

N S E R T I X C N H J I A T T 

R W I K A N A D I P A T I I M 

A H M A D S O E B A R D J O A 

K A D I A H B I P G R E M A W 

E A D E P S M T S N A S T I A 

O S A Y U T I M E L I K A W T 

S H A B I B I S B Y M E G A I 

D I A P O R O G E N O P I D A 

E M O H Y A M I N S U D A N C 

 

1. Tokoh yang menjemput Soekarno – Hatta dari Rengasdenglok 

2. Rumah yang digunakan sebagai tempat perumusan teks proklamasi 

3. Salah satu golongan muda yang berjasa mengetik rumusan teks proklamasi 
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4. Tokoh yang membacakan teks proklamasi  

5. Orang yang telah menjahit bendera merah putih 

B. Coba kalian amati rangkaian gambar di bawah ini. Gambar tersebut 

merupakan rangkaian peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia 

yang belum runtut.. urutkanlah gambar tersebut kemudian berilah keterangan 

pada setiap gambar yang sesuai dengan keterangan yang ada!  

  

 
 

 

 
 

 

Urutan Ke : ........... 

Keterangan :  

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Urutan Ke : ........... 

Keterangan :  

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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Urutan Ke : ........... 

Keterangan :  

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Urutan Ke : ........... 

Keterangan :  

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Urutan Ke : ........... 

Keterangan :  

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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Urutan Ke : ........... 

Keterangan :  

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang 

dibacakan oleh Ir. Soekarno dan didampingi oleh Moh. Hatta di depan kediaman 

Ir. Soekarno pada pukul 10.00 WIB.  

Perumusan Teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Ahmad 

Soebardjo di kediaman Laksamana Maeda, Jakarta.  

Terjadinya perdebatan antara golongan muda dan golongan tua tentang waktu 
pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin sesegera 
mungkin dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan sedangkan golongan tua ingin 
proklamasi dipersiapkan secara matang terlebih dahulu.   

Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, Sayuti Melik mengetik teks 

proklamasi hasil tulisan tangan Ir. Soekarno tersebut.  

Pengibaran sang saka merah putih oleh S. Suhud dan Cudanco Latif yang diiringi 

lagu Indonesia Raya. 

Penculikan Soekarno Hatta oleh golongan muda, mereka membawa dua tokoh 

golongan tua tersebut ke Rengasdenglok. Tujuannya adalah untuk mendesak 

Soekarno Hatta agar cepat-cepat melaksanakan proklamasi kemerdekaan. 

Setelah terjadi kesepakatan akhirnya Soekarno – Hatta kembali ke Jakarta untuk 

mempersiapkan proklamasi kemerdekaan.  
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

A. Menemukan jawaban  

M H A T T A R T E E Y O P R I 

A H M A D Y A N I P R A B U F 

O L A K S A M A N A M A E D A 

N S E R T I X C N H J I A T T 

R W I K A N A D I P A T I I M 

A H M A D S O E B A R D J O A 

K A D I A H B I P G R E M A W 

E A D E P S M T S N A S T I A 

O S A Y U T I M E L I K A W T 

S H A B I B I S B Y M E G A I 

D I A P O R O G E N O P I D A 

E M O H Y A M I N S U D A N C 

 

 

1. Ahmad Soebardjo  

2. Laksamana Maeda  

3. Sayuti Melik  

4. Soekarno  

5. Fatmawati   

 

 

 

 

 

Skor A : satu soal bernilai 2  

 Skor maksimal 10  

Skor B : satu soal bernilai 5 

 Skor maksimal 30 

 

NILAI = Jumlah Skor : 4 



331 
 

B. Mencocokkan gambar  

1.  

 
 

 

 

 

 

2. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Terjadinya perdebatan antara golongan muda dan golongan tua tentang waktu 
pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin sesegera 
mungkin dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan sedangkan golongan tua ingin 
proklamasi dipersiapkan secara matang terlebih dahulu.   

Penculikan Soekarno Hatta oleh golongan muda, mereka membawa dua tokoh 

golongan tua tersebut ke Rengasdenglok. Tujuannya adalah untuk mendesak 

Soekarno Hatta agar cepat-cepat melaksanakan proklamasi kemerdekaan. 

Setelah terjadi kesepakatan akhirnya Soekarno – Hatta kembali ke Jakarta untuk 

mempersiapkan proklamasi kemerdekaan.  
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3. 

 
4. 

 
5. 

 
6.  

 
 

Perumusan Teks Proklamasi oleh Ir. 

Soekarno, Moh. Hatta dan Ahmad 

Soebardjo di kediaman Laksamana 

Maeda, Jakarta.  

 

Setelah teks proklamasi selesai 

dirumuskan, Sayuti Melik mengetik 

teks proklamasi hasil tulisan tangan Ir. 

Soekarno tersebut.  

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945 yang 

dibacakan oleh Ir. Soekarno dan 

didampingi oleh Moh. Hatta di depan 

kediaman Ir. Soekarno pada pukul 

10.00 WIB.  

Pengibaran sang saka merah putih oleh 

S. Suhud dan Cudanco Latif yang 

diiringi lagu Indonesia Raya. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

II. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

Ranah  

2.3 

Menghargai 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

memproklamas

ikan 

kemerdekaan 

Perumusan 

teks 

proklamasi  

Detik-detik 

Proklamasi 

Kemerdeka

an 

Indonesia  

 

 

Menyebutkan tokoh 

yang berperan dalam 

peristiwa perumusan 

teks proklamasi 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Isian  

1, 2, 3, 

8, 9 

7, 10 

4, 6 

 

1, 2, 

6,7  

5 

4 

 

C1 

 

C2 

C4 

 

C1 

C2 

C4 

Menceritakan 

peristiwa detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda  

 

Isian  

5 

6 

 

9 

10 

3, 8 

 

C1 

C4 

 

C1 

C3 

C4 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Nama  : 

No. Absen : 

A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang palling tepat! 

1. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan di rumah …. 

a. Ir. Soekarno   c. Ahmad Soebardjo 

b. Moh. Hatta   d. Laksamana Maeda 

2. Tokoh yang menulis rumusan teks proklamasi adalah …. 

a. Ir. Soekarno   c. Laksamana Maeda 

b. Moh. Hatta   d. Sayuti Melik 

3. Yang mengetik rumusan teks proklamasi adalah …. 

a. Moh. Hatta   c. Ahmad Soebardjo 

b. Sayuti Melik   d. Ir. Soekarno 

4. Sebutan untuk teks proklamasi yang telah diketik dan ditanda tangani oleh 

Soekarno-Hatta adalah …. 

a. Antik    c. Autentik 

b. Palsu    d. Proklamasi 

5. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal …. 

a. 17 Agustus 1945  c.18 Agustus 1945 

b. 16 Agustus 1945  d.19 Agustus 1945 

6. Tempat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah …. 

a. Rumah Laksamana Maeda c. Rumah Moh. Hatta 

b. Rumah Ir. Soekarno  d. Rumah Ahmad Soebardjo 

7. Tokoh pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita yang bertugas 

menyebarkan teks proklamasi adalah …. 

a. Margono   c. Chairul Saleh 

b. B.M. Diah   d. Wikana 

8. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah …. 

a. Ir. Soekarno   c. Moh. Soebardjo 

b. Moh. Hatta   d. Wr. Supratman 
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9. Tokoh yang telah berjasa menjahit bendera merah putih adalah …. 

a. Ahmad Soebardjo  c. Sukarni 

b. Ibu Fatmawati   d. Wikana  

10. Tokoh yang menandatangani teks proklamasi adalah …. 

a. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta c. Ir. Soekarno dan A. Soebardjo 

b. Moh. Hatta dan A. Soebardjo d. Ir. Soekarno dan Fatmawati 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Tempat perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah …. 

2. Tokoh yang menulis rumusan teks proklamasi adalah …. 

3. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada pukul 

….  

4. Yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditanda tangani oleh Soekarno - 

Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah …. 

5. Tokoh yang dijuluki Pahlawan Proklamator adalah       …           dan    …  

6. B.M. Diah adalah salah satu tokoh golongan …. 

7. Sayuti Melik adalah salah satu tokoh golongan …. 

8. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Ir. Soekarno yang 

terletak di jalan ….  

9. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera 

merah putih dilakukan oleh        …          dan       … 

10. Tokoh yang mempunyai gagasan untuk menyebarluaskan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia lewat surat kabar adalah …. 
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KUNCI  JAWABAN SOAL EVALUASI  

A. Pilihan ganda 

1. D   6. B 

2. A   7. B 

3. B   8. D 

4. C   9. B 

5. C   10. A 

B. Isian 

1. Laksamana Tadashi Maeda  

2. Ir. Soekarno 

3. 10.00 pagi  

4. Sukarni  

5. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

6. Golongan Muda  

7. Golongan Muda 

8. Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta  

9. Suhud dan Latif Hendraningrat  

10. Drs. Moh. Hatta  

 

KRITERIA PENILAIAN 

 

Skor A  : 1 soal benilai 1   

Maksimal 10 

Skor B  : 1 soal bernilai 2   NILAI  =  풋풖풎풍풂풉 풔풌풐풓 
ퟑ

 퐱 ퟏퟎ 

Maksimal 20   
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus II 

Nama Guru  : Wahyu Pitaloka Dwi Lestari 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari/Tanggal  : Rabu, 26 Maret 2014 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak!  

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian :  

Skor 4  = jika semua deskriptor tampak  

Skor 3  = jika hanya tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak  

Skor 1  = jika hanya satu deskriptor tampak  

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013 : 98) 

 

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. 

 

 

 

Bertanggung

jawab 

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan  
 

 
b. Menaati tata tertib sekolah   

c. Memelihara fasilitas sekolah   

d. Menjaga kebersihan lingkungan   
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2. Percaya Diri  a. Berani menyatakan pendapat   

 
b. Berani bertanya   

c. Mengutamakan usaha sendiri daripada 

bantuan  

 

 

d. Berpenampilan tenang     

3.  

 

 

 

Saling 

Menghargai  

a. Menerima perbedaan pendapat   

 
b. Mengakui kelebihan orang lain   

c. Dapat bekerjasama   

d. Membantu orang lain   

4. Jujur  a. Mengemukakan apa adanya   

 
b. Berbicara secara terbuka   

c. Menunjukkan fakta yang sebenarnya  

d. Mengakui kesalahannya   

5. Bersikap 

Santun 

a. Menerima nasihat guru   

 
b. Menghindari permusuhan dengan teman   

c. Menjaga ketertiban   

d. Berbicara dengan tenang   

Jumlah Skor  

Kategori  
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       Semarang, 26 Maret 2014 

         Observer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kategori 

16 s/d 20 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 15 Baik (B) 

6 s/d 10 Tidak baik (TB) 

0 s/d 5 Sangat Tidak Baik (STB) 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA DALAM DISKUSI  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus II 

 

Nama     : 

Nomor Absen  :  

 

Petunjuk: 

 Berilah skor pada kolom skor apabila aspek yang diamati tampak sesuai 

dengan pengamatan! (Skor antara 1-4) 

- 1 jika kinerja siswa tidak kompeten  

- 2 jika kinerja siswa cukup kompeten  

- 3 jika kinerja siswa kompeten  

- 4 jika kinerja siswa sangat kompeten 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Merencanakan pemecahan masalah     

2 Aktivitas pemecahan masalah     

3 Penyusunan laporan     

4 Pelaporan/ presentasi     

Jumlah skor  

 

(Suwandi, 2010:90) 
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 Semarang, 26 Maret 2014 

         Observer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kategori 

14 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 13 Baik (B) 

8 s/d 10 Tidak baik (TB) 

4 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 
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No. Aspek yang dinilai 
Skor 

4 3 2 1 

1 
Merencanakan pemecahan 

masalah 

Siswa membaca 

soal dengan cermat, 

bertanya apabila 

tidak memahami isi 

soal, serta bersikap 

tenang 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila 

tidak memahami isi 

soal dan bersikap 

gaduh 

Siswa membaca soal 

namun masih terlihat 

gaduh 

Siswa tidak membaca 

soal dan bersikap 

gaduh 

2 Aktivitas pemecahan masalah 

Siswa berpasangan 

dengan 

kelompoknya dan 

saling bertukar ide 

serta tenang dalam 

berdiskusi 

Siswa berpasangan 

dan saling bertukar 

ide tetapi gaduh 

Siswa berpasangan 

namun tidak saling 

bertukar ide serta 

gaduh 

Siswa tidak mau 

berkelompok dan 

gaduh 

3 Penyusunan laporan 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi dengan 

singkat dan jelas, 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi dengan 

singkat dan jelas, 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

tidak jelas, 

menuliskan jawaban 
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menuliskan 

jawaban tepat 

waktu dan bersikap 

tenang 

menuliskan jawaban 

tidak tepat waktu 

dan bersikap tenang 

jawaban tidak tepat 

waktu dan gaduh 

tidak tepat waktu dan 

gaduh 

4 Pelaporan/ presentasi 

Siswa berani maju 

ke depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi dengan 

lantang, serta mau 

menerima saran 

dari kelompok lain 

Siswa berani maju 

ke depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang 

lantang, serta mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta tidak mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa tidak berani 

majuke depan kelas 
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PENGGALAN SILABUS  

Kelas  / Semester  : V / II 

Mata Pelajaran  : IPS  

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Media Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.3 Menghargai 

peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan 

Peranan tokoh – 

tokoh proklamasi 

Menghargai jasa 

tokoh-tokoh 

dalam peristiwa 

proklamasi  

 

 

Siswa mampu 

membuat 

ringkasan tentang 

peranan tokoh 

dalam peristiwa 

proklamasi 
Siswa mampu 

menyebutkan 

sikap menghargai 

jasa tokoh dalam 

peristiwa 

proklamasi  

1. Membuat 

ringkasan 

tentang peranan 

tokoh penting 

dalam peristiwa 

proklamasi 

2. Menyebutkan 

contoh sikap 

menghargai jasa 

tokoh dalam 

peristiwa 

proklamasi  

Video peran 

tokoh 

proklamasi  

Video 

menghargai 

jasa 

pahlawan   

- Tes 

proses 

- Tes 

tertulis 

 

3 x 35 

menit 
Asy’ari dan Sri 

Mintarti. 2012. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial Aktif untuk 

SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Esis. 

Sumber lain yang 

relevan dari 

internet 
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Siklus III  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 03 Semarang 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Kelas/Semester : VA / 2 

 Hari, tanggal  : Sabtu, 29 Maret 2014 

 Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit (1x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

B. Kompetensi Dasar 

2.3  Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

C. Indikator 

2.3.1 Membuat ringkasan tentang peranan tokoh-tokoh penting dalam 

peristiwa proklamasi  

2.3.2 Menyebutkan contoh sikap menghargai jasa tokoh- tokoh dalam 

peristiwa proklamasi  

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui kegiatan menyimak media audio visual tentang peran tokoh-tokoh 

penting dalam peristiwa proklamasi, siswa dapat membuat ringkasan 

peran tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan 

benar. 

2. Melalui kegiatan saling bertukar pendapat dengan pasangannya tentang 

contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi, 

siswa dapat menyebutkan mininal 3 contoh sikap menghargai jasa tokoh-

tokoh dalam peristiwa proklamasi dengan benar. 
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Karakter yang Diharapkan  

- Bertanggungjawab 

- Percaya Diri 

- Saling Menghargai  

- Jujur  

- Bersikap Santun 

E. Materi  

1. Peran tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia.  

2. Contoh sikap menghargai jasa pahlawan.  

F. Model Pembelajaran 

Model think pair share dengan media audio visual 

G. Metode Pembelajaran  

Ceramah/ informatif 

Tanya Jawab 

Diskusi  

Penugasan  

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan  (± 10 menit) 

a. Salam 

b. Pengkondisian Kelas 

c. Doa 

d. Presensi 

e. Apersepsi dengan menyanyikan lagu “Hening Cipta” 

f. Memotifasi siswa sebelum pembelajaran dimulai  

“Anak-anak adakah yang tau kapan biasanya lagu hening cipta ini 

dinyanyikan? Adakah yang tau kenapa waktu upacara bendera setiap 

hari senin, lagu ini selalu dinyanyikan?”   

g. Menyampaikan tujuan pembelajaran  
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2. Kegiatan Inti (± 70 menit)  

a. Siswa memperhatikan penyampaian langkah-langkah pembelajaran 

model TPS yang akan dilaksanakan (eksplorasi) 

b. Siswa memperhatikan dan mengkaji lebih dalam materi tersebut, yaitu 

tentang peran tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan 

contoh sikap menghargai jasa para pahlawan tersebut dengan melihat 

media audio visual yang diputar oleh guru melalui LCD (eksplorasi - 

mengamati dan mengumpulkan informasi)  

c. Siswa diberikan pertanyaan seputar materi yang sedang diputar 

(eksplorasi - menanya) 

d. Siswa memikirkan dan menuliskan jawaban pertanyaan secara 

individual tentang peran tokoh dalam proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dan contoh sikap menghargai jasa para pahlawan tersebut 

(THINK)  

e. Beberapa siswa diminta mengemukakan pendapat tentang jawaban 

dari pertanyaan yang diberikan ketika pemutaran media audio visual 

berlangsung (eksplorasi - mengkomunikasikan)  

f. Siswa kembali mnyimak pemutaran media audio visual, kemudian 

siswa diberi pertanyaan kembali sampai materi pembelajaran dalam 

media audio visual selesai (eksplorasi)  

g. Beberapa siswa diminta mengemukakan pendapat tentang jawaban 

dari pertanyaan yang diberikan ketika pemutaran media audio visual 

berlangsung (eksplorasi - mengkomunikasikan) 

h. Siswa memperhatikan penyampaian garis besar materi pembelajaran 

yang telah diamati melalui media audio visual (eksplorasi – 

mengumpulkan informasi) 
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i. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan untuk berdiskusi 

tentang peran tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan 

contoh sikap menghargai jasa para pahlawan tersebut (PAIR) 

j. Siswa mendapatkan LKS yang dibagikan oleh guru (elaborasi)  

k. Diskusi siswa dibimbing oleh guru untuk merumuskan jawaban 

kelompok (elaborasi - menalar) 

l. Siswa mempresentasikan jawaban di depan kelas (SHARE-membuat 

jejaring)  

m. Kelompok lain memperhatikan kelompok yang maju (elaborasi - 

mengamati dan mengumpulkan informasi) 

n. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat 

terhadap hasil diskusi kelompok yang maju (elaborasi - menanya dan 

menalar)  

o. Siswa menyimak konfirmasi guru tentang hasil diskusi yang telah 

dilaksanakan (konfirmasi - mengumpulkan informasi) 

p. Siswa mendapat penguatan dari guru yang berupa penghargaan dan 

motivasi (konfirmasi)  

q. Siswa mendapat kesempatan bertanya kembali apabila di dalam 

penyampaian materi masih kurang jelas (konfirmasi - menanya) 

3. Kegiatan Akhir (± 25 menit) 

a. Siswa bersama guru membuat simpulan materi yang baru saja 

disampaikan dan membuat ringkasan  

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Tindak lanjut berupa tugas untuk pertemuan yang akan datang.  

I. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Media audio visual peran dan cara menghargai jasa para pahlawan 

proklamasi  
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2. Speaker 

3. Laptop 

4. LCD Proyektor  

b. Sumber 

1. Standar Isi 

2. Asy’ari dan Sri Mintarti. 2012. Ilmu Pengetahuan Sosial Aktif untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Esis. 

3. Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

4. Sumber lain yang relevan dari internet.  
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J. Penilaian 

1. Prosedur Penilaian  

a. Tes Awal   : tidak ada  

b. Tes dalam proses  : ada  

c. Tes hasil / tes akhir  : ada 

2. Jenis Penilaian  

a. Tes tertulis 

b. Tes unjuk kerja  

3. Bentuk tes 

 Pilihan ganda dan uraian   

  

 Semarang, 29 Maret 2014 

Kolabolator        Guru kelas  

 

                   

Ambar KFM, S.Pd Wahyu Pitaloka D.L. 

NIP. 196207161983042008 NIM. 1401410135 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Stefanus Sutriyono, S.Pd 

NIP. 196305081983041005  
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BAHAN AJAR 

PERAN TOKOH DALAM PERISTIWA PROKLAMASI DAN SIKAP 

MENGHARGAI JASA TOKOH DALAM PERISTIWA PROKLAMASI 

A. Peran Tokoh-tokoh dalam Peristiwa Proklamasi 

No 
Gambar dan Nama 

Tokoh 
Peran dalam Peristiwa Proklamasi 

1 

 
Ir. Soekarno 

1. Merumuskan teks proklamasi bersama Moh. 

Hatta dan Ahmad Subarjo 

2. Menulis rumusan teks proklamasi 

3. Menandatangani teks proklamasi 

4. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

dengan didampingi Moh. Hatta 

2.  

 

 

 

 

 

Moh. Hatta  

1. Merumuskan teks proklamasi bersama Ir.   

Soekarno dan Ahmad Subarjo 

2. Menandatangani teks proklamasi 

3. Mendampimgi Ir. Soekarno 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia  

pada tanggal 17 Agustus 1945 

3. 

  
Achmad Soebardjo 

1. Menyakinkan param pemuda bahwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia akan 

dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 

2. Merumuskan teks proklamasi bersama Ir. 

Soekarno dan Moh. Hatta 



352 
 

 

4. 

  
Ibu Fatmawati 

Menjahit Sang Saka Merah Putih yang 

dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 

Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 

5. 

  
Sutan Syahrir 

1. Merupakan salah satu tokoh yang pertama 

kali mendengar berita kekalahan Jepang 

kepada sekutu melalui siaran radio. 

2. Merupakan tokoh yang pertama kali 

mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk 

segera memproklamasikan kemerdekaan di 

luar PPKI. 

6. 

 
Sayuti Melik  

Mengetik rumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

7. 

 
Laksamana Maeda 

Memperbolehkan rumahnya digunakan 

sebagai tempat penyusunan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 
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B. Contoh Sikap Menghargai Jasa Tokoh-tokoh dalam Peristiwa Proklamasi 

Ada banyak tokoh yang turut  terlibat dalam peristiwa Proklamasi Ke- 

merdekaan 17 Agustus 1945.  Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 

proklamasi dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan 

muda.  Kedua  golongan ini sama-sama berjuang agar  Indonesia segera 

merdeka. Sebagai warga negara Indonesia kita harus, menghargai jasa  

tokoh- tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. 

Bagaimana kita menghargai jasa-jasa para tokoh tersebut? Penghargaan 

kita terhadap jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan dapat kita wujudkan 

dengan me- lakukan beberapa hal berikut. 

1. Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa 

pro- klamasi kemerdekaan dan  mendoakan mereka. 

2. Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat. 

3. Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelajar, kamu  

dapat  mengisi kemerdekaan dengan belajar tekun supaya kelak  bisa  

menjadi  generasi penerus yang cerdas, terampil, dan  berguna bagi 

bangsa dan negara. 

4. Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi 

kemer- dekaan.  Setelah kita mengetahui riwayat hidup para tokoh 

tersebut, kita bisa  meneladani hal-hal  positif  yang telah  mereka 

lakukan. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Tokoh-tokoh Kemerdekaan Indonesia  

  
Ir. Soekarno       Drs. Moh. Hatta  

   
Sayuti Melik    Ahmad Subarjo  

   
Laksamana Maeda    Sultan Syahrir 
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Ibu Fatmawati  

 

   
Menghargai jasa pahlawan 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok :      

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (        ) 

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (       ) 

Petunjuk mengerjakan:   

 Jawablah bersama dengan teman satu kelompokmu! 

 Jawablah pertanyaan pada kolom yang telah tersedia dibawah ini!  

Carilah Jawaban dari pertanyaan dalam tabel berikut! 

A. Peran Tokoh-tokoh Penting dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

B. Tuliskanlah minimal tiga contoh sikap menghargai jasa para tokoh dalam 

peristiwa proklamasi! 

No Gambar dan Nama Tokoh Peran dalam Peristiwa Proklamasi 
1 

 
Ir. Soekarno  

 
 

1. …. 
 

2. …. 
 
3. …. 

2. 

 
Moh. Hatta  

1. …. 
 

2. …. 
 
3. ….  
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3. 

 
Laksamana Maeda  

1.  ….  
 
 

4. 

  
Fatmawati 

1. ….  
 
 

5.  

 
Sayuti Melik 

1. ….  
 
 
 

 

No. Contoh Sikap Menghargai Jasa Tokoh-Tokoh dalam Peristiwa Proklamasi 

1. 

 

2. 

 

3. 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA   

1. Peran Tokoh-tokoh Penting dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

No Gambar dan Nama Tokoh Peran dalam Peristiwa Proklamasi 

1 

 
Ir. Soekarno  

1. Merumuskan teks proklamasi bersama Moh. 

Hatta dan Ahmad Subarjo 

2. Menulis rumusan teks proklamasi 

3. Menandatangani teks proklamasi 

4. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

dengan didampingi Moh. Hatta 

2.  

 

 

 

 

 Moh. Hatta  

1. Merumuskan teks proklamasi bersama Ir. 

Soekarno dan Ahmad Subarjo  

2. Menandatangani teks proklamasi  

3. Mendampimgi Ir. Soekarno 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia  

pada tanggal 17 Agustus 1945  

3. 

 
Laksamana Maeda   

Memperbolehkan rumahnya digunakan 

sebagai tempat penyusunan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia  

4. 

 
Ibu Fatmawati  

Menjahit Sang Saka Merah Putih yang 

dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 

Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 
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5. 

 
Sutan Syahrir  

Mengetik rumusan teks proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

 

2. Tuliskanlah minimal tiga contoh sikap menghargai jasa para tokoh dalam 

peristiwa proklamasi! 

No. Contoh Sikap Menghargai Jasa Tokoh-Tokoh dalam Peristiwa Proklamasi 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan dan mendoakan mereka 

Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat 

Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebagai belajar yaitu dengan 

belajar tekun 

Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan 

dan meneladani hal-hal positif yang mereka lakukan. 

 

 
Skor A : Setiap nomor bernilai 3 

Skor maksimal 15 

Skor B : Bernialai 5 

Skor maksimal 5 

 

NILAI = Jumlah Skor x 5 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

II. Kompetensi Dasar  

2.3 Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

Materi 

Pokok 
Indikator Pencapaian 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

Ranah  

Peran 

tokoh-tokoh 

dalam 

peristiwa 

proklamasi 

dan contoh 

sikap 

menghargai 

jasa tokoh-

tokoh dalam 

peristiwa 

proklamasi  

 

Membuat ringkasan 

tentang peranan 

tokoh-tokoh penting 

dalam peristiwa 

proklamasi 

 

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian   

1, 2, 3,  

5,6,7 

4 

 

1 

C1 

 

C2 

 

C2 

C4 

Menyebutkan contoh 

sikap menghargai 

jasa tokoh- tokoh 

dalam peristiwa 

proklamasi  

Tes 

Tertulis 

Pilihan 

ganda  

 

Uraian  

10 

8,9 

 

2,3  

4,5 

C1 

C4 

 

C4 

C3 
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SOAL EVALUASI SIKLUS III 

Nama  : 

No. Absen : 

A. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Tokoh yang menandatangani teks proklamasi adalah..... 

a. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta c. Ir. Soekarno dan A. Soebardjo 

b. Moh. Hatta dan A. Soebardjo d. Ir. Soekarno dan Fatmawati 

2. Rumah yang digunakan untuk merumuskan teks proklamasi adalah …. 

a. Ir. Soekarno   c. Ahmad Soebardjo 

b. Moh. Hatta   d. Laksamana Maeda 

3. Tokoh golongan muda yang berjasa untuk mengetik rumusan teks proklamasi 

adalah …. 

a. Soekarno    c. Fatmawati 

b.Sayuti Melik   d. Suhud  

4. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu dan mendesak 

Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan adalah …. 

a. Chaerul Shaleh   c.Sutan Syahrir 

b. Ahmad Soebardjo  d. Wikana 

5. Tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah  …. 

a. Moh. Hatta dan Sukarni  c.Akhmad Soebardjo dan Wikana  

b. Wikana dan Sayuti Melik  d. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

6. Ketika pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno 

didampingi oleh  …. 

a. B.M.Diah   c. Moh. Hatta 

b. Fatmawati   d. Sukarni 

7. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal........ 

a. 17 Agustus 1945  c.18 Agustus 1945 

b. 16 Agustus 1945  d.19 Agustus 1945 

8. Sebagai pelajar tugas kita dalam mengisi kemerdekaan  adalah …. 

a. Melawan Jepang  c. Belajar dengan tekun  
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b. Bermain    d. Merusak fasilitas umum 

9. Dibawah ini tidak termasuk cara yang dapat dilakukan untuk menghargai jasa 

para pahlawan adalah …. 

a. Melakukan kerjabakti untuk membersihkan makam pahlawan  

b. Minum minuman keras dan mabuk-mabukan  

c. Berziarah ke makam pahlawan  

d. Membaca buku-buku tentang tokoh perjuangan  

10. Tokoh yang berjasa menjahit sendiri bendera merah putih adalah …. 

a. Fatmawati    c. Sukarno 

b. Moh. Hatta    d. Margono 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang jelas! 

1. Sebutkan 3 tokoh yang berperan dalam merumuskan teks proklamasi!  

2. Sebutkan 3 tokoh golongan muda yang berperan dalam peristiwa 

Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia! 

3. Sebutkan 3 tokoh golongan tua yang berperan dalam peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan Bangsa Indonesia!  

4. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa pahlawan. 

Sebutkan 3 hal yang dapat kamu lakukan untuk menghargai jasa pahlawan 

tersebut!  

5. Sebutkan 3 hal yang menunjukkan sikap tidak mengisi kemerdekaan 

dengan baik sebagai pelajar!  
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

A. Pilihan ganda 

1. A   6. C 

2. D   7. A 

3. B   8. C 

4. C   9. B 

5. D   10. A 

B. Isian 

1. Ir.Soekarno, Moh.Hatta, dan Achmad Soebardjo 

2. Sayuti Melik, Sultan Syahrir, Sukarni, B.M.Diah, Suhud, dan Latif 

Hendraningrat  

3. Ir. Soekarno, Moh.Hatta, Achmad Soebardjo, Laksamana Maeda, dan 

Laksamana Maeda  

4. Berziarah ke makam pahlawan, melakukan upacara bendera dengan hidmat, 

belajar dengan sungguh-sungguh, membaca buku-buku tentang pahlawan, dan 

meneladani sikap-sikap yang teladan.  

5. Suka membolos sekolah, tawuran dengan teman, dan suka terlambat masuk 

sekolah. 

 

KRITERIA PENILAIAN 

 

Skor A  : 1 soal benilai 1  

Maksimal 10 

Skor B  : 1 soal bernilai 3  NILAI  =  jumlah skor x 4 

  Maksimal 15    
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA  

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus III 

Nama Guru  : Wahyu Pitaloka Dwi Lestari 

Nama SD  : SDN Wonosari 03 Semarang 

Kelas/Semester : VA / II 

Hari/Tanggal  : 29 Maret 2014 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak!  

4. Isilah jumlah tanda (√) pada kolom jumlah disetiap indikator. 

Kriteria penilaian :  

Skor 4  = jika semua deskriptor tampak  

Skor 3  = jika hanya tiga deskriptor tampak   

Skor 2 = jika hanya dua desriptor tampak  

Skor 1  = jika hanya satu deskriptor tampak  

Nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman, 2013 : 98) 

 

No Indikator Deskriptor 

Skor penilaian 

Check 

(√) 
Jumlah 

1. 

 

 

 

Bertanggung

jawab 

a. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan  
 

 
b. Menaati tata tertib sekolah   

c. Memelihara fasilitas sekolah   

d. Menjaga kebersihan lingkungan   
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2. Percaya Diri  a. Berani menyatakan pendapat   

 
b. Berani bertanya   

c. Mengutamakan usaha sendiri daripada 

bantuan  

 

 

d. Berpenampilan tenang     

3.  

 

 

 

Saling 

Menghargai  

a. Menerima perbedaan pendapat   

 
b. Mengakui kelebihan orang lain   

c. Dapat bekerjasama   

d. Membantu orang lain   

4. Jujur  a. Mengemukakan apa adanya   

 
b. Berbicara secara terbuka   

c. Menunjukkan fakta yang sebenarnya  

d. Mengakui kesalahannya   

5. Bersikap 

Santun 

a. Menerima nasihat guru   

 
b. Menghindari permusuhan dengan teman   

c. Menjaga ketertiban   

d. Berbicara dengan tenang   

Jumlah Skor  

Kategori  
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     Semarang, 29 Maret 2014 

         Observer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kategori 

16 s/d 20 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 15 Baik (B) 

6 s/d 10 Tidak baik (TB) 

0 s/d 5 Sangat Tidak Baik (STB) 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA DALAM DISKUSI  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL 

Siklus III 

 

Nama     : 

Nomor Absen  :  

 

Petunjuk: 

 Berilah skor pada kolom skor apabila aspek yang diamati tampak sesuai 

dengan pengamatan! (Skor antara 1-4) 

- 1 jika kinerja siswa tidak kompeten  

- 2 jika kinerja siswa cukup kompeten  

- 3 jika kinerja siswa kompeten  

- 4 jika kinerja siswa sangat kompeten 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Merencanakan pemecahan masalah     

2 Aktivitas pemecahan masalah     

3 Penyusunan laporan     

4 Pelaporan/ presentasi     

Jumlah skor  

 

(Suwandi, 2010:90) 
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 Semarang, 29 Maret 2014 

         Observer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kategori 

14 s/d 16 Sangat Baik (SB) 

11 s/d 13 Baik (B) 

8 s/d 10 Tidak baik (TB) 

4 s/d 7 Sangat Tidak Baik (STB) 
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No. Aspek yang dinilai 
Skor 

4 3 2 1 

1 
Merencanakan pemecahan 

masalah 

Siswa membaca 

soal dengan cermat, 

bertanya apabila 

tidak memahami isi 

soal, serta bersikap 

tenang 

Siswa membaca soal 

dengan cermat, 

bertanya apabila 

tidak memahami isi 

soal dan bersikap 

gaduh 

Siswa membaca soal 

namun masih terlihat 

gaduh 

Siswa tidak membaca 

soal dan bersikap 

gaduh 

2 Aktivitas pemecahan masalah 

Siswa berpasangan 

dengan 

kelompoknya dan 

saling bertukar ide 

serta tenang dalam 

berdiskusi 

Siswa berpasangan 

dan saling bertukar 

ide tetapi gaduh 

Siswa berpasangan 

namun tidak saling 

bertukar ide serta 

gaduh 

Siswa tidak mau 

berkelompok dan 

gaduh 

3 Penyusunan laporan 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi dengan 

singkat dan jelas, 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi dengan 

singkat dan jelas, 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

dengan singkat dan 

jelas, menuliskan 

Siswa menuliskan 

jawaban hasil diskusi 

tidak jelas, 

menuliskan jawaban 
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menuliskan 

jawaban tepat 

waktu dan bersikap 

tenang 

menuliskan jawaban 

tidak tepat waktu 

dan bersikap tenang 

jawaban tidak tepat 

waktu dan gaduh 

tidak tepat waktu dan 

gaduh 

4 Pelaporan/ presentasi 

Siswa berani maju 

ke depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi dengan 

lantang, serta mau 

menerima saran 

dari kelompok lain 

Siswa berani maju 

ke depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang 

lantang, serta mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa berani maju ke 

depan kelas, 

membacakan hasil 

diskusi kurang lantang, 

serta tidak mau 

menerima saran dari 

kelompok lain 

Siswa tidak berani 

majuke depan kelas 
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LAMPIRAN 3 

DATA HASIL PENELITIAN  
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS I 

No Nama Siswa Aktivitas Siswa Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7   

1 Siti Aisyah  3 2 2 2 2 3 2 16 B 

  2 Yulianto K 2 1 1 1 2 1 1 9 TB 

3 Devi Yuliawati 3 2 2 2 2 3 2 16 B 

4 Frediska A.H.S 2 1 1 1 2 1 1 9 TB 

5 Sofyan Hanafi 2 2 2 3 3 3 2 17 B 

6 Ajmal Gawang 3 2 2 2 3 3 3 15 B 

7 Alvito Ananda 2 3 3 4 4 4 3 23 SB 

8 Arani Nofitasari 2 1 1 2 2 1 2 11 TB 

9 Bayu Putra S 2 1 1 2 2 1 1 10 TB 

10 Diodarma Putra S 3 3 4 4 4 4 3 25 SB 

11 Diva Annisa R 3 2 2 3 3 2 2 17 B 

12 Eka Sunarsiwati 4 2 2 2 3 2 3 18 B 

13 Eko M. Rifki 2 2 2 2 3 3 2 16 B 

14 Fahra Amelia 4 2 2 3 3 3 3 20 B 

15 Fatma Dian F 3 2 2 2 3 3 3 18 B 

16 Ferry Nanda A 2 1 2 2 2 2 2 13 TB 

17 Hestia Raufa A 4 2 2 3 3 3 2 19 B 

18 Intan Pratiwi 4 2 2 2 3 3 2 15 B 

19 Irma Putri N.S 4 2 2 2 2 2 2 16 B 

20 Jalal Fasa AHM 3 2 2 2 4 3 2 18 B 

21 Karina Witama 4 2 4 4 4 3 3 24 SB 

22 Krisna Desta P 4 3 4 4 4 4 4 27 SB 

23 Luthfyana M.H 3 2 2 4 2 2 3 18 B 

24 Maritha Putri 3 3 4 3 4 4 4 25 SB 
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25 Nanda Risqi C.O 2 2 3 2 3 2 3 14 TB 

26 Nurul Wulan 3 2 4 4 4 4 4 25 SB 

27 Nur Cholifah 3 2 4 4 4 4 3 24 SB 

28 Oktavia Putri A 3 2 2 2 2 2 2 15 B 

29 Oktaviana 2 2 2 2 2 2 2 14 TB 

30 Putri Andriani 2 2 2 2 2 2 2 14 TB 

31 Putri Ramanda F 2 2 3 2 2 2 3 16 B 

32 Regina Putri P 2 2 2 3 4 3 2 18 B 

33 Renita Dwi K 3 2 2 2 2 2 2 15 B 

34 Retno Puji L 2 2 1 2 2 1 2 12 TB 

35 Santika Putri P 3 2 2 2 2 2 3 16 B 

36 Verrosi Defansa 3 2 2 3 3 3 2 18 B 

37 Wahyu Indah A 4 2 3 4 3 4 3 23 SB 

38 Yesinta Silvia D 4 3 4 4 4 4 4 27 SB 

39 Zelfania Putri E.P 2 2 1 2 2 1 2 12 TB 

40 Muhammad Rebialang 2 2 2 4 4 3 2 19 B 

JUMLAH SKOR 703 
JUMLAH RATA-RATA SKOR 17,5 
KATEGORI BAIK 

 

Semarang, 12 Maret 2014 

   Observer 

 

 

Reni Atmiwati 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS II 

No Nama Siswa Aktivitas Siswa Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7   

1 Siti Aisyah  4 3 3 4 3 3 3 23 SB 

  2 Yulianto K 3 2 2 3 2 2 2 16 B 

3 Devi Yuliawati 3 2 2 3 3 3 3 19 B 

4 Frediska A.H.S 2 1 2 2 2 2 2 13 TB 

5 Sofyan Hanafi 3 2 3 3 3 4 3 21 B 

6 Ajmal Gawang 3 3 3 3 2 4 3 21 B 

7 Alvito Ananda - - - - - - - - - 

8 Arani Nofitasari 3 2 3 2 3 3 3 19 B 

9 Bayu Putra S 2 1 2 3 3 2 2 15 B 

10 Diodarma Putra S 3 3 4 4 4 4 4 26 SB 

11 Diva Annisa R 3 3 2 3 3 3 3 20 B 

12 Eka Sunarsiwati 4 3 2 3 3 3 3 21 B 

13 Eko M. Rifki 3 2 2 2 3 4 3 19 B 

14 Fahra Amelia 4 3 3 3 3 3 3 22 SB 

15 Fatma Dian F 3 3 3 3 3 3 3 21 B 

16 Ferry Nanda A 3 2 2 3 4 3 3 20 B 

17 Hestia Raufa A 4 3 3 3 3 4 3 24 SB 

18 Intan Pratiwi 4 3 3 3 3 3 3 22 SB 

19 Irma Putri N.S - - - - - - - - - 

20 Jalal Fasa AHM 3 2 3 3 4 3 3 21 B 

21 Karina Witama 4 3 4 4 4 3 3 25 SB 

22 Krisna Desta P 4 3 4 4 4 4 4 27 SB 

23 Luthfyana M.H 3 2 3 3 3 3 4 21 B 

24 Maritha Putri 3 3 4 3 4 4 4 25 SB 
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25 Nanda Risqi C.O 3 2 3 3 3 3 4 21 B 

26 Nurul Wulan - - - - - - - - - 

27 Nur Cholifah 4 2 4 4 3 4 4 25 SB 

28 Oktavia Putri A 3 2 3 4 3 3 3 21 B 

29 Oktaviana 3 2 3 4 3 3 3 21 B 

30 Putri Andriani 3 3 2 2 2 3 3 18 B 

31 Putri Ramanda F 3 3 3 2 2 3 3 19 B 

32 Regina Putri P 3 3 2 4 4 3 3 22 SB 

33 Renita Dwi K - - - - - - - - - 

34 Retno Puji L 2 2 2 3 3 3 3 18 B 

35 Santika Putri P 3 2 2 2 3 3 3 18 B 

36 Verrosi Defansa 3 2 2 3 4 3 3 20 B 

37 Wahyu Indah A 4 3 3 4 4 4 4 26 SB 

38 Yesinta Silvia D 4 3 4 4 4 4 4 27 SB 

39 Zelfania Putri E.P 3 3 2 2 2 2 3 17 B 

40 Muhammad Rebialang 3 3 2 4 3 3 3 21 B 

JUMLAH SKOR 756 
JUMLAH RATA-RATA SKOR 21 
KATEGORI BAIK 

 

Semarang, 26 Maret 2014 

Observer        Observer 

 

 

Triken Utami        Reni Atmiwati 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS III 

No Nama Siswa Aktivitas Siswa Skor Nilai 
1 2 3 4 5 6 7   

1 Siti Aisyah  4 3 4 4 4 3 3 25 SB 

  2 Yulianto K 3 2 2 3 3 2 3 18 B 

3 Devi Yuliawati 4 3 3 4 3 3 4 24 SB 

4 Frediska A.H.S 3 2 2 3 2 2 3 23 SB 

5 Sofyan Hanafi 4 3 4 4 4 4 4 27 SB 

6 Ajmal Gawang 4 3 3 4 3 4 4 25 SB 

7 Alvito Ananda - - - - - - - - - 

8 Arani Nofitasari 4 3 3 3 4 4 4 25 SB 

9 Bayu Putra S 3 2 2 2 2 2 2 15 B 

10 Diodarma Putra S 3 3 4 4 3 4 4 25 SB 

11 Diva Annisa R 4 3 4 4 3 4 4 26 SB 

12 Eka Sunarsiwati 4 3 4 3 3 4 4 25 SB 

13 Eko M. Rifki 3 3 4 4 4 3 3 24 SB 

14 Fahra Amelia 4 3 4 3 3 3 4 24 SB 

15 Fatma Dian F 4 3 4 3 3 3 4 24 SB 

16 Ferry Nanda A 3 2 3 2 4 3 2 19 B 

17 Hestia Raufa A 4 3 4 3 3 4 3 24 SB 

18 Intan Pratiwi 4 3 4 3 4 3 3 24 SB 

19 Irma Putri N.S - - - - - - - - - 

20 Jalal Fasa AHM 4 3 3 3 3 3 4 23 SB 

21 Karina Witama 4 3 4 4 4 4 3 26 SB 

22 Krisna Desta P 4 3 4 4 4 4 4 27 SB 

23 Luthfyana M.H 4 3 3 3 4 3 4 24 SB 

24 Maritha Putri 4 3 4 3 4 4 4 26 SB 
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25 Nanda Risqi C.O 3 3 4 3 3 3 4 23 SB 

26 Nurul Wulan - - - - - - - - - 

27 Nur Cholifah 4 3 4 4 3 4 4 26 SB 

28 Oktavia Putri A 4 3 3 4 3 3 3 23 SB 

29 Oktaviana 4 3 3 4 3 3 3 23 SB 

30 Putri Andriani - - - - - - - - 
- 

31 Putri Ramanda F 4 3 4 3 3 3 4 24 SB 

32 Regina Putri P 4 3 3 4 4 3 4 25 SB 

33 Renita Dwi K 3 3 3 4 4 3 4 24 SB 

34 Retno Puji L 3 3 3 3 4 3 3 22 SB 

35 Santika Putri P 3 3 3 3 4 3 4 23 SB 

36 Verrosi Defansa 3 3 3 4 4 4 4 25 SB 

37 Wahyu Indah A 4 3 4 4 4 4 4 27 SB 

38 Yesinta Silvia D 4 3 4 4 4 4 4 27 SB 

39 Zelfania Putri E.P 4 3 3 3 3 3 4 23 SB 

40 Muhammad Rebialang - - - - - - - - - 

JUMLAH SKOR 832 
JUMLAH RATA-RATA SKOR 23,8 

KATEGORI SANGAT 
BAIK 

 

Semarang, 29 Maret 2014 

Observer        Observer 

 

 

Zuriyatun Naimah       Rina Kartika 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI  

MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL  

PADA SISWA KELAS VA SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS I 

Nomor 
Absen L/P Nama Siswa Nilai Ketuntasan 

1 P Siti Aisah 63 Tidak Tuntas 

2 L Yulianto K. 46 Tidak Tuntas 

3 P Devi Yuliawati 66 Tuntas 

4 L Frediska A.H.S. 43 Tidak Tuntas 

5 L Sofyan Hanafi 70 Tuntas 

6 L Ajmal Gawang 66 Tuntas 

7 L Alvito Ananda 63 Tidak Tuntas 

8 P Arani Nofitasari 56 Tidak Tuntas 

9 L Bayu Putra S. 56 Tidak Tuntas 

10 L Diodarma Putra S. 100 Tuntas 

11 P Diva Annisa R. 76 Tuntas 

12 P Eka Sunarsiwati 60 Tidak Tuntas 

13 L Eko M. Rifki 66 Tuntas 

14 P Fahra Amelia 70 Tuntas 

15 P Fatma Dian F. 66 Tuntas 

16 L Ferry Nanda A. 66 Tuntas 

17 P Hestia Raufa A. 70 Tuntas 

18 P Intan Pratiwi 83 Tuntas 

19 P Irma Putri N.S. 73 Tuntas 

20 L Jalal Fasa A.H.M. 66 Tuntas 
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21 P Karina Witama 80 Tuntas 

22 L Krisna Desta P 90 Tuntas 

23 P Luthfyana M.H. 66 Tuntas 

24 P Maritha Putri 86 Tuntas 

25 L Nanda Risqi C.O. 63 Tidak Tuntas 

26 P Nurul Wulan 70 Tuntas 

27 P Nur Cholifah 60 Tidak Tuntas 

28 P Oktavia Putri A. 66 Tuntas 

29 P Oktaviana 66 Tuntas 

30 P Putri Andriani 83 Tuntas 

31 P Putri Ramanda F. 60 Tidak Tuntas 

32 P Regina Putri P. 63 Tidak Tuntas 

33 P Renita Dwi K. 73 Tuntas 

34 P Retno Puji L. 60 Tidak Tuntas 

35 P Santika Putri P. 63 Tidak Tuntas 

36 L Verrosi Defansa 66 Tuntas 

37 P Wahyu Indah A. 100 Tuntas 

38 P Yesinta Silvia D. 100 Tuntas 

39 P Zelfania Putri E.P. 43 Tidak Tuntas 

40 L Muhammad Rebialang 83 Tuntas 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI  

MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL  

PADA SISWA KELAS VA SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS II 

Nomor 
Absen L/P Nama Siswa Nilai Ketuntasan 

1 P Siti Aisah 66 Tuntas 

2 L Yulianto K. 50 Tidak Tuntas 

3 P Devi Yuliawati 80 Tuntas 

4 L Frediska A.H.S. 53 Tidak Tuntas 

5 L Sofyan Hanafi 83 Tuntas 

6 L Ajmal Gawang 80 Tuntas 

7 L Alvito Ananda - - 

8 P Arani Nofitasari 63 Tidak Tuntas 

9 L Bayu Putra S. 60 Tidak Tuntas 

10 L Diodarma Putra S. 86 Tuntas 

11 P Diva Annisa R. 100 Tuntas 

12 P Eka Sunarsiwati 70 Tuntas 

13 L Eko M. Rifki 70 Tuntas 

14 P Fahra Amelia 86 Tuntas 

15 P Fatma Dian F. 70 Tuntas 

16 L Ferry Nanda A. 63 Tidak Tuntas 

17 P Hestia Raufa A. 80 Tuntas 

18 P Intan Pratiwi 100 Tuntas 

19 P Irma Putri N.S. - - 

20 L Jalal Fasa A.H.M. 70 Tuntas 
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21 P Karina Witama 86 Tuntas 

22 L Krisna Desta P 100 Tuntas 

23 P Luthfyana M.H. 70 Tuntas 

24 P Maritha Putri 86 Tuntas 

25 L Nanda Risqi C.O. 80 Tuntas 

26 P Nurul Wulan - - 

27 P Nur Cholifah 76 Tuntas 

28 P Oktavia Putri A. 70 Tuntas 

29 P Oktaviana 73 Tuntas 

30 P Putri Andriani 83 Tuntas 

31 P Putri Ramanda F. 70 Tuntas 

32 P Regina Putri P. 70 Tuntas 

33 P Renita Dwi K. - - 

34 P Retno Puji L. 63 Tidak Tuntas 

35 P Santika Putri P. 60 Tidak Tuntas 

36 L Verrosi Defansa 80 Tuntas 

37 P Wahyu Indah A. 100 Tuntas 

38 P Yesinta Silvia D. 100 Tuntas 

39 P Zelfania Putri E.P. 50 Tidak Tuntas 

40 L Muhammad Rebialang 63 Tidak Tuntas 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI  

MODEL THINK PAIR SHARE DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL  

PADA SISWA KELAS VA SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS III 

Nomor 
Absen L/P Nama Siswa Nilai Ketuntasan 

1 P Siti Aisah 80 Tuntas 

2 L Yulianto K. 60 Tidak Tuntas 

3 P Devi Yuliawati 100 Tuntas 

4 L Frediska A.H.S. 80 Tuntas 

5 L Sofyan Hanafi 88 Tuntas 

6 L Ajmal Gawang 100 Tuntas 

7 L Alvito Ananda - - 

8 P Arani Nofitasari 84 Tuntas 

9 L Bayu Putra S. 56 Tidak Tuntas 

10 L Diodarma Putra S. 96 Tuntas 

11 P Diva Annisa R. 100 Tuntas 

12 P Eka Sunarsiwati 92 Tuntas 

13 L Eko M. Rifki 92 Tuntas 

14 P Fahra Amelia 100 Tuntas 

15 P Fatma Dian F. 96 Tuntas 

16 L Ferry Nanda A. 76 Tuntas 

17 P Hestia Raufa A. 100 Tuntas 

18 P Intan Pratiwi 100 Tuntas 

19 P Irma Putri N.S. - - 

20 L Jalal Fasa A.H.M. 100 Tuntas 
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21 P Karina Witama 100 Tuntas 

22 L Krisna Desta P 100 Tuntas 

23 P Luthfyana M.H. 88 Tuntas 

24 P Maritha Putri 100 Tuntas 

25 L Nanda Risqi C.O. 100 Tuntas 

26 P Nurul Wulan - - 

27 P Nur Cholifah 92 Tuntas 

28 P Oktavia Putri A. 88 Tuntas 

29 P Oktaviana 84 Tuntas 

30 P Putri Andriani - - 

31 P Putri Ramanda F. 88 Tuntas 

32 P Regina Putri P. 84 Tuntas 

33 P Renita Dwi K. 92 Tuntas 

34 P Retno Puji L. 76 Tuntas 

35 P Santika Putri P. 60 Tidak Tuntas 

36 L Verrosi Defansa 100 Tuntas 

37 P Wahyu Indah A. 100 Tuntas 

38 P Yesinta Silvia D. 100 Tuntas 

39 P Zelfania Putri E.P. 60 Tidak Tuntas 

40 L Muhammad Rebialang - - 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa  

melalui Model Think Pair Share dengan Media Audio Visual 

No Nama Siklus I Siklus II Siklus III 
Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket 

1 Siti Aisah 63 Tidak 
Tuntas 66 Tuntas 80 Tuntas 

2 Yulianto K. 46 Tidak 
Tuntas 50 Tidak 

Tuntas 60 Tidak 
Tuntas 

3 Devi Yuliawati 66 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

4 Frediska A.H.S. 43 Tidak 
Tuntas 53 Tidak 

Tuntas 80 Tuntas 

5 Sofyan Hanafi 70 Tuntas 83 Tuntas 88 Tuntas 
6 Ajmal Gawang 66 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

7 Alvito Ananda 63 Tidak 
Tuntas - - - - 

8 Arani Nofitasari 56 Tidak 
Tuntas 63 Tidak 

Tuntas 84 Tuntas 

9 Bayu Putra S. 56 Tidak 
Tuntas 60 Tidak 

Tuntas 56 Tidak 
Tuntas 

10 Diodarma Putra 
S. 100 Tuntas 86 Tuntas 96 Tuntas 

11 Diva Annisa R. 76 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

12 Eka Sunarsiwati 60 Tidak 
Tuntas 70 Tuntas 92 Tuntas 

13 Eko M. Rifki 66 Tuntas 70 Tuntas 92 Tuntas 
14 Fahra Amelia 70 Tuntas 86 Tuntas 100 Tuntas 
15 Fatma Dian F. 66 Tuntas 70 Tuntas 96 Tuntas 

16 Ferry Nanda A. 66 Tuntas 63 Tidak 
Tuntas 76 Tuntas 

17 Hestia Raufa A. 70 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 
18 Intan Pratiwi 83 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 
19 Irma Putri N.S. 73 Tuntas - - - - 

20 Jalal Fasa 
A.H.M. 66 Tuntas 70 Tuntas 100 Tuntas 

21 Karina Witama 80 Tuntas 86 Tuntas 100 Tuntas 
22 Krisna Desta P 90 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 
23 Luthfyana M.H. 66 Tuntas 70 Tuntas 88 Tuntas 
24 Maritha Putri 86 Tuntas 86 Tuntas 100 Tuntas 

25 Nanda Risqi C.O. 63 Tidak 
Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 

26 Nurul Wulan 70 Tuntas - - - - 

27 Nur Cholifah 60 Tidak 
Tuntas 76 Tuntas 92 Tuntas 
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28 Oktavia Putri A. 66 Tuntas 70 Tuntas 88 Tuntas 
29 Oktaviana 66 Tuntas 73 Tuntas 84 Tuntas 
30 Putri Andriani 83 Tuntas 83 Tuntas - - 

31 Putri Ramanda F. 60 Tidak 
Tuntas 70 Tuntas 88 Tuntas 

32 Regina Putri P. 63 Tidak 
Tuntas 70 Tuntas 84 Tuntas 

33 Renita Dwi K. 73 Tuntas - - 92 Tuntas 

34 Retno Puji L. 60 Tidak 
Tuntas 63 Tidak 

Tuntas 76 Tuntas 

35 Santika Putri P. 63 Tidak 
Tuntas 60 Tidak 

Tuntas 60 Tidak 
Tuntas 

36 Verrosi Defansa 66 Tuntas 80 Tuntas 100 Tuntas 
37 Wahyu Indah A. 100 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 
38 Yesinta Silvia D. 100 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas 

39 Zelfania Putri 
E.P. 43 Tidak 

Tuntas 50 Tidak 
Tuntas 60 Tidak 

Tuntas 

40 Muhammad 
Rebialang 83 Tuntas 63 Tidak 

Tuntas - - 

Nilai terendah 43 50 58 
Nilai tertinggi 100 100 100 
Jumlah 2766 2710 3112 
Rata-rata 69,19 75,28 88,91 
Siswa Tuntas 26 27 31 
Siswa Tidak Tuntas 14 9 4 
Persentase 
Ketuntasan klasikal 65% 75% 88,6% 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS I 

No Nama Siswa Karakter Siswa 
1 2 3 4 5 

1 Siti Aisyah  3 1 3 2 2 

  2 Yulianto K 2 1 2 1 1 

3 Devi Yuliawati 3 2 3 2 2 

4 Frediska A.H.S 1 1 2 1 1 

5 Sofyan Hanafi 2 2 2 3 3 

6 Ajmal Gawang 3 2 3 2 2 

7 Alvito Ananda 2 3 4 4 1 

8 Arani Nofitasari 3 1 2 1 1 

9 Bayu Putra S 1 1 2 1 1 

10 Diodarma Putra S 3 3 4 4 2 

11 Diva Annisa R 3 3 3 2 2 

12 Eka Sunarsiwati 3 2 2 2 3 

13 Eko M. Rifki 1 2 2 3 1 

14 Fahra Amelia 3 2 2 3 2 

15 Fatma Dian F 3 1 3 3 2 

16 Ferry Nanda A 2 1 2 2 2 

17 Hestia Raufa A 3 1 2 2 2 

18 Intan Pratiwi 3 1 2 3 3 

19 Irma Putri N.S 3 1 2 2 2 

20 Jalal Fasa AHM 2 2 2 2 2 

21 Karina Witama 3 3 3 3 3 

22 Krisna Desta P 3 3 3 4 3 

23 Luthfyana M.H 3 2 2 2 2 

24 Maritha Putri 4 3 3 3 2 
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25 Nanda Risqi C.O 3 2 2 2 2 

26 Nurul Wulan 4 3 3 4 3 

27 Nur Cholifah 3 2 2 4 3 

28 Oktavia Putri A 3 2 2 2 2 

29 Oktaviana 3 2 2 2 2 

30 Putri Andriani 2 1 2 2 2 

31 Putri Ramanda F 3 2 2 2 2 

32 Regina Putri P 2 2 2 3 2 

33 Renita Dwi K 3 2 3 2 2 

34 Retno Puji L 2 1 2 2 2 

35 Santika Putri P 3 1 2 1 2 

36 Verrosi Defansa 2 2 2 1 1 

37 Wahyu Indah A 3 2 3 3 3 

38 Yesinta Silvia D 4 3 4 4 4 

39 Zelfania Putri E.P 2 1 2 1 2 

40 Muhammad Rebialang 3 1 3 4 1 
JUMLAH SKOR 456 
JUMLAH RATA-RATA SKOR 11,4 
KATEGORI BAIK 

 

Semarang, 12 Maret 2014 

       Observer  

 

Reni Atmiwati 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS II 

No Nama Siswa Karakter Siswa 
1 2 3 4 5 

1 Siti Aisyah  4 2 3 3 4 

  2 Yulianto K 3 2 3 2 2 

3 Devi Yuliawati 3 3 3 3 3 

4 Frediska A.H.S 2 1 3 2 2 

5 Sofyan Hanafi 3 3 3 4 3 

6 Ajmal Gawang 3 3 3 3 3 

7 Alvito Ananda - - - - - 

8 Arani Nofitasari 3 2 3 2 3 

9 Bayu Putra S 2 2 3 2 2 

10 Diodarma Putra S 3 3 4 4 3 

11 Diva Annisa R 3 3 4 3 3 

12 Eka Sunarsiwati 3 3 3 3 3 

13 Eko M. Rifki 3 3 3 4 2 

14 Fahra Amelia 2 3 3 4 3 

15 Fatma Dian F 4 2 3 4 3 

16 Ferry Nanda A 3 2 3 3 3 

17 Hestia Raufa A 3 2 3 3 3 

18 Intan Pratiwi 3 2 3 3 3 

19 Irma Putri N.S - - - - - 

20 Jalal Fasa AHM 3 2 3 3 3 

21 Karina Witama 4 3 4 4 4 

22 Krisna Desta P 4 3 4 4 4 

23 Luthfyana M.H 3 3 3 3 3 

24 Maritha Putri 4 3 3 4 3 
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25 Nanda Risqi C.O 3 3 3 3 3 

26 Nurul Wulan - - - - - 

27 Nur Cholifah 4 3 3 4 4 

28 Oktavia Putri A 3 2 3 3 3 

29 Oktaviana 3 2 3 3 3 

30 Putri Andriani 3 2 3 3 3 

31 Putri Ramanda F 3 2 3 2 3 

32 Regina Putri P 3 3 3 4 4 

33 Renita Dwi K - - - - - 

34 Retno Puji L 3 2 3 3 3 

35 Santika Putri P 3 2 3 2 3 

36 Verrosi Defansa 3 3 3 3 2 

37 Wahyu Indah A 4 3 4 4 4 

38 Yesinta Silvia D 4 3 4 4 4 

39 Zelfania Putri E.P 3 2 3 3 2 

40 Muhammad Rebialang 3 3 4 4 3 
JUMLAH SKOR 536 
JUMLAH RATA-RATA SKOR 14,9 
KATEGORI BAIK 

 

Semarang, 26 Maret 2014 

Observer         Observer  

 

 

 

Triken Utami          Reni Atmiwati 
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HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS III 

No Nama Siswa Karakter Siswa 
1 2 3 4 5 

1 Siti Aisyah  4 3 3 4 4 

  2 Yulianto K 3 3 3 3 3 

3 Devi Yuliawati 4 3 4 4 4 

4 Frediska A.H.S 3 2 2 3 2 

5 Sofyan Hanafi 3 3 3 4 3 

6 Ajmal Gawang 3 3 4 4 4 

7 Alvito Ananda - - - - - 

8 Arani Nofitasari 4 3 3 3 4 

9 Bayu Putra S 2 2 3 3 3 

10 Diodarma Putra S 4 3 4 4 4 

11 Diva Annisa R 4 4 4 4 3 

12 Eka Sunarsiwati 4 3 3 3 3 

13 Eko M. Rifki 3 3 3 3 3 

14 Fahra Amelia 3 3 4 4 3 

15 Fatma Dian F 4 3 3 4 4 

16 Ferry Nanda A 4 4 3 4 3 

17 Hestia Raufa A 4 4 3 3 3 

18 Intan Pratiwi 4 3 3 4 3 

19 Irma Putri N.S - - - - - 

20 Jalal Fasa AHM 3 3 3 3 3 

21 Karina Witama 4 4 4 4 4 

22 Krisna Desta P 4 4 4 4 4 

23 Luthfyana M.H 3 3 3 4 4 

24 Maritha Putri 4 3 4 4 4 
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25 Nanda Risqi C.O 3 3 3 4 4 

26 Nurul Wulan - - - - - 

27 Nur Cholifah 4 4 4 4 4 

28 Oktavia Putri A 3 3 3 3 3 

29 Oktaviana 4 3 3 3 3 

30 Putri Andriani - - - - - 

31 Putri Ramanda F 4 2 3 3 4 

32 Regina Putri P 4 4 4 4 4 

33 Renita Dwi K 3 3 3 3 4 

34 Retno Puji L 3 3 4 3 3 

35 Santika Putri P 3 3 3 3 3 

36 Verrosi Defansa 4 3 3 3 3 

37 Wahyu Indah A 4 4 4 4 4 

38 Yesinta Silvia D 4 4 4 4 4 

39 Zelfania Putri E.P 4 3 3 3 3 

40 Muhammad Rebialang - - - - - 
JUMLAH SKOR 595 
JUMLAH RATA-RATA SKOR 17 

KATEGORI SANGAT 
BAIK 

 

Semarang, 29 Maret 2014 

Observer         Observer  

 

 

 

Zuriyatun Naimah        Rina Kartika 
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HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS I 

No Nama Siswa Kinerja Siswa 
1 2 3 4 

1 Siti Aisyah  2 2 1 1 

  2 Yulianto K 1 2 1 1 

3 Devi Yuliawati 1 3 2 1 

4 Frediska A.H.S 1 2 1 1 

5 Sofyan Hanafi 2 3 1 2 

6 Ajmal Gawang 2 2 2 3 

7 Alvito Ananda 3 3 4 4 

8 Arani Nofitasari 2 3 1 1 

9 Bayu Putra S 1 2 1 3 

10 Diodarma Putra S 3 3 3 1 

11 Diva Annisa R 2 3 2 1 

12 Eka Sunarsiwati 2 2 2 1 

13 Eko M. Rifki 1 2 2 1 

14 Fahra Amelia 2 3 2 1 

15 Fatma Dian F 2 3 2 1 

16 Ferry Nanda A 1 2 1 3 

17 Hestia Raufa A 2 3 2 2 

18 Intan Pratiwi 2 2 2 3 

19 Irma Putri N.S 2 2 2 3 

20 Jalal Fasa AHM 2 2 2 1 

21 Karina Witama 4 4 3 3 

22 Krisna Desta P 4 4 3 4 

23 Luthfyana M.H 2 3 2 2 

24 Maritha Putri 2 3 3 2 
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25 Nanda Risqi C.O 2 2 2 2 

26 Nurul Wulan 3 3 3 4 

27 Nur Cholifah 2 3 3 3 

28 Oktavia Putri A 1 3 2 1 

29 Oktaviana 1 3 2 1 

30 Putri Andriani 2 2 2 1 

31 Putri Ramanda F 2 2 2 1 

32 Regina Putri P 2 3 2 3 

33 Renita Dwi K 2 2 2 2 

34 Retno Puji L 1 3 2 1 

35 Santika Putri P 2 3 2 1 

36 Verrosi Defansa 1 2 2 1 

37 Wahyu Indah A 3 3 3 2 

38 Yesinta Silvia D 4 3 4 3 

39 Zelfania Putri E.P 2 2 2 1 

40 Muhammad Rebialang 2 3 2 3 
JUMLAH SKOR 347 
JUMLAH RATA-RATA SKOR 8,7 
KATEGORI Tidak Baik 

 

Semarang, 12 Maret 2014 

   

 Observer 

 

 

Reni Atmiwati 
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HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG    

SIKLUS II  

No Nama Siswa Kinerja Siswa 
1 2 3 4 

1 Siti Aisyah  3 3 3 2 

  2 Yulianto K 2 2 2 2 

3 Devi Yuliawati 2 3 3 1 

4 Frediska A.H.S 2 2 2 2 

5 Sofyan Hanafi 3 4 2 2 

6 Ajmal Gawang 2 3 2 1 

7 Alvito Ananda - - - - 

8 Arani Nofitasari 2 3 2 2 

9 Bayu Putra S 2 2 1 3 

10 Diodarma Putra S 3 4 4 4 

11 Diva Annisa R 3 3 3 2 

12 Eka Sunarsiwati 2 3 3 2 

13 Eko M. Rifki 2 3 2 3 

14 Fahra Amelia 3 3 2 1 

15 Fatma Dian F 3 3 2 1 

16 Ferry Nanda A 2 2 2 1 

17 Hestia Raufa A 3 3 3 1 

18 Intan Pratiwi 3 3 3 1 

19 Irma Putri N.S - - - - 

20 Jalal Fasa AHM 2 3 2 3 

21 Karina Witama 4 4 3 4 

22 Krisna Desta P 4 4 3 4 

23 Luthfyana M.H 2 3 2 3 

24 Maritha Putri 3 4 3 1 
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25 Nanda Risqi C.O 2 3 2 1 

26 Nurul Wulan - - - - 

27 Nur Cholifah 3 4 3 4 

28 Oktavia Putri A 2 3 2 1 

29 Oktaviana 2 3 3 1 

30 Putri Andriani 3 3 3 1 

31 Putri Ramanda F 3 3 2 1 

32 Regina Putri P 3 4 3 3 

33 Renita Dwi K - - - - 

34 Retno Puji L 2 3 3 3 

35 Santika Putri P 2 3 2 1 

36 Verrosi Defansa 2 3 2 1 

37 Wahyu Indah A 3 4 3 2 

38 Yesinta Silvia D 4 4 4 4 

39 Zelfania Putri E.P 2 2 2 1 

40 Muhammad Rebialang 3 3 3 3 
JUMLAH SKOR 399 
JUMLAH RATA-RATA SKOR 11,1 
KATEGORI Baik 

 

Semarang, 26 Maret 2014 

 

Observer         Observer  

 

 

 

Triken Utami          Reni Atmiwati 
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HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA  

PEMBELAJARAN IPS MELALUI  MODEL THINK PAIR SHARE 

DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VA  

SDN WONOSARI 03 SEMARANG     

SIKLUS III 

No Nama Siswa Kinerja Siswa 
1 2 3 4 

1 Siti Aisyah  3 4 3 1 

  2 Yulianto K 3 3 3 1 

3 Devi Yuliawati 3 4 3 3 

4 Frediska A.H.S 2 3 3 3 

5 Sofyan Hanafi 4 4 3 4 

6 Ajmal Gawang 3 4 3 3 

7 Alvito Ananda - - - - 

8 Arani Nofitasari 3 4 3 3 

9 Bayu Putra S 2 3 2 1 

10 Diodarma Putra S 4 4 4 1 

11 Diva Annisa R 4 4 3 1 

12 Eka Sunarsiwati 3 4  1 

13 Eko M. Rifki 3 3 4 3 

14 Fahra Amelia 4 4 4 3 

15 Fatma Dian F 3 4 4 3 

16 Ferry Nanda A 3 4 3 3 

17 Hestia Raufa A 4 4 4 1 

18 Intan Pratiwi 3 3 4 1 

19 Irma Putri N.S - - - - 

20 Jalal Fasa AHM 2 3 3 1 

21 Karina Witama 4 4 4 4 

22 Krisna Desta P 4 4 4 4 

23 Luthfyana M.H 3 4 3 1 

24 Maritha Putri 4 4 4 4 
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25 Nanda Risqi C.O 2 3 3 3 

26 Nurul Wulan - - - - 

27 Nur Cholifah 4 4 4 4 

28 Oktavia Putri A 3 4 3 1 

29 Oktaviana 2 3 3 1 

30 Putri Andriani - - - - 

31 Putri Ramanda F 3 4 3 1 

32 Regina Putri P 4 4 4 1 

33 Renita Dwi K 3 4 4 1 

34 Retno Puji L 4 3 3 3 

35 Santika Putri P 3 3 3 1 

36 Verrosi Defansa 3 3 3 4 

37 Wahyu Indah A 4 4 4 4 

38 Yesinta Silvia D 4 4 4 4 

39 Zelfania Putri E.P 3 4 3 1 

40 Muhammad Rebialang - - - - 
JUMLAH SKOR 440 
JUMLAH RATA-RATA SKOR 12,6 
KATEGORI Baik 

 

Semarang, 29 Maret 2014 

Observer         Observer  

 

 

 

Zuriyatun Naimah        Rina Kartika
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Angket Respon Siswa 

Siklus I 

 

Nama Siswa : ..................................... 

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

 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu sesuai, dengan 

memberikan tanda silang (x) pada huruf a atau b! 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? 

a. Ya     b. Tidak  

2. Apakah pembelajaran tadi menyenangkan dan menarik?  

a. Ya     b. Tidak  

3. Apakah dengan menggunakan model think pair share tadi kalian mudah 

memahami materi yang diajarkan? 

a. Ya    b. Tidak 

 

 

4. Apakah media audio visual tadi menarik untuk pembelajaran? 

a. Ya    b. Tidak  

 

 

5. Apakah kalian mau jika dalam pembelajaran selanjutnya menggunakan model 

think pair share  dan media audio visual seperti tadi? 

a. Ya    b. Tidak  
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus I 

No Nama Siswa 
Pertanyaan  

1 2 3 4 5 
Y T Y T Y T Y T Y T 

1 Siti Asiyah  √  √   √ √  √  

2 Yulianto K  √ √   √ √   √ 

3 Devi Yuliawati √   √  √ √  √  

4 Frediska A.H.S √  √  √  √  √  

5 Sofyan Hanafi  √ √  √  √  √  

6 Ajmal Gawang √  √  √  √  √  

7 Alvito Ananda √  √   √ √  √  

8 Arani Nofitasari √   √  √ √   √ 

9 Bayu Putra S  √ √  √  √  √  

10 Diodarma Putra S √  √  √  √  √  

11 Diva Annisa R √  √  √  √  √  

12 Eka Sunarsiwati  √ √   √ √   √ 

13 Eko M. Rifki  √ √  √  √   √ 

14 Fahra Amelia √  √  √  √  √  

15 Fatma Dian F √  √  √  √  √  

16 Ferry Nanda A √  √  √   √ √  

17 Hestia Raufa A √  √  √   √  √ 

18 Intan Pratiwi √   √ √   √ √  

19 Irma Putri N.S √  √  √  √  √  

20 Jalal Fasa AHM  √ √  √  √  √  

21 Karina Witama √  √  √  √  √  

22 Krisna Desta P √  √  √  √  √  

23 Luthfyana M.H √  √   √ √  √  

24 Maritha Putri √  √  √  √  √  

25 Nanda Risqi C.O √  √  √  √  √  

26 Nurul Wulan √  √  √   √ √  
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27 Nur Cholifah √  √  √  √  √  

28 Oktavia Putri A √   √  √  √  √ 

29 Oktaviana √  √  √  √  √  

30 Putri Andriani √  √  √   √ √  

31 Putri Ramanda F  √ √   √ √  √  

32 Regina Putri P √  √  √  √  √  

33 Renita Dwi K √  √  √  √  √  

34 Retno Puji L √  √   √ √  √  

35 Santika Putri P  √ √  √   √  √ 

36 Verrosi Defansa √   √ √  √   √ 

37 Wahyu Indah A √  √  √  √  √  

38 Yesinta Silvia D √  √   √ √  √  

39 Zelfania Putri E.P √   √ √  √   √ 

40 Muhammad Rebialang √  √   √ √  √  

Jumlah 32 8 34 6 28 12 33 7 31 9 
Persentase 80

% 
20
% 

85% 15
% 

70
% 

30
% 

82,5
% 

17,
5% 

17,
5% 

22,
5% 
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Angket Respon Siswa 

Siklus II 

 

Nama Siswa : ..................................... 

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

 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu sesuai, dengan 

memberikan tanda silang (x) pada huruf a atau b! 

 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi ? 

b. Ya     b. Tidak  

2. Apakah pembelajaran tadi menyenangkan dan menarik?   

b. Ya     b. Tidak  

3. Apakah saat pembelajaran tadi kalian mudah memahami materi yang 

diajarkan? 

b. Ya     b. Tidak   

4. Apakah dengan menggunakan media tadi menarik ketika pembelajaran 

berlangsung? 

b. Ya     b. Tidak  

5. Apakah kalian mau jika dalam pembelajaran selanjutnya menggunakan model 

think pair share  dan media audio visual seperti tadi?  

b. Ya     b. Tidak  
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus II 

No Nama Siswa 
Pertanyaan  

1 2 3 4 5 
Y T Y T Y T Y T Y T 

1 Siti Asiyah  √  √  √  √  √  

2 Yulianto K √  √  √  √   √ 

3 Devi Yuliawati √  √  √  √  √  

4 Frediska A.H.S √   √ √  √  √  

5 Sofyan Hanafi √  √  √  √  √  

6 Ajmal Gawang √  √  √  √  √  

7 Alvito Ananda - - - - - - - - - - 

8 Arani Nofitasari √  √   √ √  √  

9 Bayu Putra S √   √ √   √ √  

10 Diodarma Putra S √  √  √  √  √  

11 Diva Annisa R √  √  √  √  √  

12 Eka Sunarsiwati √  √  √  √  √  

13 Eko M. Rifki √  √  √  √   √ 

14 Fahra Amelia √  √   √ √  √  

15 Fatma Dian F √  √   √ √  √  

16 Ferry Nanda A √  √  √  √  √  

17 Hestia Raufa A √  √  √  √  √  

18 Intan Pratiwi √  √   √ √  √  

19 Irma Putri N.S - - - - - - - - - - 

20 Jalal Fasa AHM  √ √  √  √  √  

21 Karina Witama √  √  √  √  √  

22 Krisna Desta P √  √  √  √  √  

23 Luthfyana M.H √  √  √  √   √ 

24 Maritha Putri √  √  √  √  √  

25 Nanda Risqi C.O √   √ √  √  √  

26 Nurul Wulan - - - - - - - - - - 
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27 Nur Cholifah √  √  √  √  √  

28 Oktavia Putri A √  √   √ √  √  

29 Oktaviana √  √  √  √  √  

30 Putri Andriani √  √  √  √  √  

31 Putri Ramanda F  √ √  √  √  √  

32 Regina Putri P √  √  √  √  √  

33 Renita Dwi K - - - - - - - - - - 

34 Retno Puji L √  √   √ √  √  

35 Santika Putri P  √ √  √  √   √ 

36 Verrosi Defansa √  √  √  √  √  

37 Wahyu Indah A √  √  √  √  √  

38 Yesinta Silvia D √  √  √  √  √  

39 Zelfania Putri E.P √   √ √  √  √  

40 Muhammad Rebialang √  √  √  √  √  

Jumlah 33 3 32 4 30 6 35 1 32 4 
Persentase 91,7

% 
8,3
% 

88,
9% 

11,
1% 

83,
3% 

16,
7% 

97,2
% 

2,8
% 

88,
9% 

11,
1% 
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Angket Respon Siswa 

Siklus III 

 

Nama Siswa : ..................................... 

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

 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu sesuai, dengan 

memberikan tanda silang (x) pada huruf a atau b! 

 

1. Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi ? 

c. Ya     b. Tidak  

2. Apakah pembelajaran tadi menyenangkan dan menarik?   

c. Ya     b. Tidak  

3. Apakah saat pembelajaran tadi kalian mudah memahami materi yang 

diajarkan? 

c. Ya     b. Tidak   

4. Apakah dengan menggunakan media tadi menarik ketika pembelajaran 

berlangsung? 

c. Ya     b. Tidak  

5. Apakah kalian mau jika dalam pembelajaran selanjutnya menggunakan model 

think pair share dan media audio visual seperti tadi? 

c. Ya     b. Tidak  
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Hasil Observasi Respon Siswa Siklus III 

No Nama Siswa 
Pertanyaan  

1 2 3 4 5 
Y T Y T Y T Y T Y T 

1 Siti Aisyah  √  √  √  √  √  

2 Yulianto K √  √   √ √  √  

3 Devi Yuliawati √  √  √  √  √  

4 Frediska A.H.S  √ √   √ √  √  

5 Sofyan Hanafi √  √  √  √  √  

6 Ajmal Gawang √  √  √  √  √  

7 Alvito Ananda - - - - - - - - - - 

8 Arani Nofitasari √  √  √  √  √  

9 Bayu Putra S √   √ √  √  √  

10 Diodarma Putra S √  √  √  √  √  

11 Diva Annisa R √  √  √  √  √  

12 Eka Sunarsiwati √  √  √  √  √  

13 Eko M. Rifki √  √   √ √  √  

14 Fahra Amelia √  √  √  √  √  

15 Fatma Dian F √  √  √  √  √  

16 Ferry Nanda A √  √  √  √  √  

17 Hestia Raufa A √  √  √  √  √  

18 Intan Pratiwi √  √  √  √  √  

19 Irma Putri N.S - - - - - - - - - - 

20 Jalal Fasa AHM √  √  √  √  √  

21 Karina Witama √  √  √  √  √  

22 Krisna Desta P √  √  √  √  √  

23 Luthfyana M.H √  √  √  √  √  

24 Maritha Putri √  √  √  √  √  

25 Nanda Risqi C.O √  √  √  √  √  

26 Nurul Wulan - - - - - - - - - - 
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27 Nur Cholifah √  √  √  √  √  

28 Oktavia Putri A √   √ √  √  √  

29 Oktaviana √  √  √  √  √  

30 Putri Andriani - - - - - - - - - - 

31 Putri Ramanda F √  √  √  √  √  

32 Regina Putri P √  √  √  √  √  

33 Renita Dwi K √  √  √  √  √  

34 Retno Puji L √  √   √ √  √  

35 Santika Putri P  √ √  √  √  √  

36 Verrosi Defansa √  √  √  √  √  

37 Wahyu Indah A √  √  √  √  √  

38 Yesinta Silvia D √  √  √  √  √  

39 Zelfania Putri E.P √   √ √  √  √  

40 Muhammad Rebialang - - - - - - - - - - 

Jumlah 33 2 32 3 31 4 35 0 35 0 
Persentase 94,3

% 
5,7
% 

91,
5% 

8,5
% 

88,
6% 

11,
4% 

100
% 

0% 100
% 

0% 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

 

Kelas / Semester  : VA / II 

Hari / Tanggal  : Rabu, 12 Maret 2014 

Materi   : Peristiwa Rengasdengklok 

Catatan   :  

Pada kegiatan awal, guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

belum memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kegiatan selanjutnya, 

yaitu siswa mengamati media audio visual, terlihat ada beberapa siswa yang 

masih ramai. Pada tahap think ada beberapa siswa yang mengerjakan dengan 

teman lainnya. Ketika pembacaan jawaban, siswa masih belum aktif. Bahkan ada 

siswa yang tidak mau maju ke depan kelas membacakan jawabannya walaupun 

sudah ditunjuk guru.  

Pada kegiatan diskusi, pembentukan kelompok agak gaduh karena ada 

siswa yang ramai. Ada siswa yang tidak ikut berpikir mengerjakan LKS bersama 

teman sekelompoknya. Ketika mengkomunikasikan jawaban diskusi, siswa masih 

belum aktif, hanya beberapa anak saja yang berani maju ke depan kelas. Siswa 

masih belum berkonsentrasi memperhatikan kelompok yang maju, sehingga guru 

harus mengulang jawaban yang disampaikan oleh kelompok yang maju. Kegiatan 

diskusi berlangsung ramai ketika siswa menanyakan skor soal yang harus dinilai. 

Ada juga siswa yang terlihat membuang sampah sembarangan di bawah meja dan 

mencoret-coret meja.  
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Pada kegiatan akhir siswa mengerjakan soal evaluasi, terlihat masih ada 

beberapa anak yang berdiskusi ketika mengerjakan soal evaluasi. Diakhir 

pembelajaran guru belum menyampaikan simpulan dan bertanya tentang materi 

yang dipelajari siswa.  

 

      

Semarang,  12 Maret 2014 

Observer  

 

Reni Atmiwati 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

 

Kelas / Semester  : VA / II 

Hari / Tanggal  : Rabu, 26 Maret 2014 

Materi  : Peristiwa Perumusan teks proklamasi dan detik-detik 

proklamasi 

Catatan   :  

Diawal pembelajaran, guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran 

secara jelas, guru hanya menyampaikan materi pembelajarannya saja. Pada 

kegiatan eksplorasi, diawal pemutaran media siswa sudah mengamati media 

dengan tenang, namun semakin lama siswa terlihat agak gaduh ketika mengamati 

media audio visual.  

Pada tahap think sebagian besar siswa sudah mengerjakan secara individu, 

namun masih terlihat ada beberapa siswa yang saling bekerjasama. Saat 

mengkomunikasikan jawaban ke depan kelas, mulanya siswa belum berani namun 

semakin lama siswa semakin antusias untuk menjawab pertanyaan dari guru. 

Ketika pelaksanaan diskusi berlangsung, siswa terlihat agak gaduh dan saat 

kelompok lain maju membacakan hasil diskusinya, sebagian besar siswa sudah 

memperhatikan. Siswa sudah terlihat aktif dalam kegiatan diskusi.  

Diakhir pembelajaran siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang dan 

guru sudah memberikan simpulan serta tindak lanjut pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya.  
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Semarang,  26 Maret 2014 

        Observer 

 

 

      Reni Atmiwati 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

 

Kelas / Semester  : VA / II 

Hari / Tanggal  : Sabtu, 29 Maret 2014 

Materi  : Peran tokoh proklamasi dan cara menghargai jasa 

tokoh tersebut 

Catatan   :  

Pada awal pembelajaran guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan jelas kepada siswanya. Pada kegiatan elaborasi, yaitu memperhatikan 

tayangan media audio visual siswa sudanh memperhatikan dengan tenang. Saat 

kegiatan think berlangsung, siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri dan 

tenang. Siswa juga sudah aktif mengemukakan pendapatnya di depan kelas serta 

dapat menjaga kebersihan dan ketertiban dengan baik sampai akhir pembelajaran.  

Saat kegiatan diskusi berlangsung, siswa aktif mengemukakan 

pendapatnya dan siswa yang tidak maju juga sudah memperhatikan kelompok 

yang maju. Diakhir pembelajaran siswa sudah aktif bersama guru menyimpulkan 

materi pembelajaran. Siswa juga tenang ketika mengerjakan soal evaluasi. Dari 

pembelajaran yang telah selesai tersebut, belum ada siswa yang berani bertanya 

apabila ada materi yang belum dipahami.  

Semarang,  29 Maret 2014 

        Observer 

 

       Rina Kartika 
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LAMPIRAN 4  

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 

DOKUMENTASI PENELITIAN  
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Awal Pelajaran  

 
SDN Wonosari 03 Semarang 

 
Berdoa  

 
Apersepsi : bernyanyi  
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Mempersiapkan alat tulis  

Kegiatan Inti 

 
Siswa mengamati media 

 
siswa mengerjakan soal individu (think) 
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Guru membimbinh pembelajaran perseorangan 

 
Mengkomunikasikan jawaban secara individu 

 
Siswa bekerjasama dalam diskusi (pair) 
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Guru membimbing diskusi kelompok kecil 

 
Siswa berani maju menjawab pertanyaan guru 

 
 Siswa membacakan hasil diskusi (pair)  
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Akhir Pembelajaran  

 
Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

 
Siswa menjawab pertanyaan guru 

  
Siswa mengerjakan soal evaluasi 


