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ABSTRAK 
Falasifah, Firda. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Cooperative Learning Tipe NHT Berbantuan Multimedia pada Siswa Kelas 
VB SDN Ngaliyan 01 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Masitah, S.Pd, M.Pd.  

 
IPS adalah salah satu pelajaran wajib dari SD hingga SMP, dikarenakan 

tujuan IPS agar siswa memiliki kemampuan dasar berpikir kritis dan logis serta 
memiliki kemampuan dalam kehidupan sosial. Data awal yang didapatkan peneliti 
dari refleksi PPL di kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang menunjukkan dari 36 
siswa hanya 14 siswa atau 38,9% saja yang mencapai batas KKM.  Sisanya 
sebanyak 61,1% mendapatkan nilai dibawah KKM. Rendahnya hasil belajar 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, guru hanya menggunakan metode 
ceramah, media tidak menarik, serta rendahnya minat siswa terhadap 
pembelajaran IPS. Peneliti menerapkan model NHT berbantuan multimedia untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas VB tersebut. Rumusan masalah 
penelitian yaitu bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 
melalui Cooperative Learning tipe NHT berbantuan Multimedia pada Siswa 
Kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang?. Tujuan penelitian yaitu meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas VB SDN 
Ngaliyan 01 Semarang melalui model NHT berbantuan multimedia.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
tiga siklus. Langkah-langkah penelitian dilakukan dalam empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian yaitu guru 
dan siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang sebanyak 36 siswa yang meliputi 
21 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Variabel penelitian meliputi 
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan tes dan nontes yang dianalisis menggunakan teknik analisis 
data kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan kualitas pembelajaran IPS meningkat, 
keterampilan guru siklus I memperoleh skor 21 dengan kategori cukup, meningkat 
pada siklus II dengan skor 28 termasuk dalam kategori baik, pada siklus III 
memperoleh skor 33 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa meningkat dari 
siklus I mendapatkan skor 16,1 dengan kategori cukup, siklus II mendapatkan 
skor 19,3 dengan kategori baik, siklus III mendapatkan skor 21,4 dan termasuk 
dalam kategori baik. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus I mencapai 67,6%, 
siklus II mencapai 76,9%, dan siklus III mencapai 82,8%. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah model NHT berbantuan 
multimedia dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 
belajar IPS siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang. Saran yang diberikan 
hendaknya model NHT berbantuan multimedia dapat diterapkan dalam mata 
pelajaran lain.  
 
Kata kunci: Kualitas Pembelajaran IPS, Multimedia, Numbered Heads Together 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Proses belajar mengajar adalah inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Tugas guru 

yang utama adalah mewujudkan tujuan pembelajaran di sekolah dan 

mengembangkan potensi siswa. Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut adalah 

lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Lingkup standar nasional meliputi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar penilaian pendidikan. Selain itu juga dikemukakan 

bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, 
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IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, 

keterampilan/kejurusan, dan muatan lokal.  

Proses belajar mengajar juga harus menyentuh tiga ranah, yaitu 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Selama pembelajaran guru harus bisa 

mendorong siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 

materi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan proses pembelajaran berbantuan 

pendekatan scientific, pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi 

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang 

suatu kebenaran. Pendekatan scientific harus diikuti dengan penyempurnaan 

pola pikir sesuai dengan yang tercantum dalam Permendikbud No. 67 Tahun 

2013 bahwa pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa harus memiliki pilihan-pilihan 

terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama. Dan 

pola pembelajaran yang pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari yang 

diperkuat dengan pendekatan scientific. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

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

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia 
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yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai.  

Mulyono TJ (dalam Hidayati, 2008:1-7) IPS adalah suatu 

pendekatan interdisipliner (Inter-disciplinary approach) 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. Dalam standar isi dikemukakan pula 

bahwa mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 

dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan 

siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada 

bidang ilmu yang berkaitan. 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS yang disebutkan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006:575) meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: (1) manusia, tempat dan lingkungan, (2) waktu, 

keberlanjutan, dan perubahan (3) sistem sosial dan budaya. (4) perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(2006:575) disebutkan bahwa dalam mata pelajaran IPS bertujuan agar 

siswa 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 
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kemanusiaan. (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama,dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, 

dan global.  

Kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan IPS yang 

diharapkan. Banyak permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPS di 

sekolah, permasalahan ini antara lain dapat dilihat dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan 

Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). Guru masih berorientasi pada 

buku teks, tidak mengacu pada dokumen kurikulum. Pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kurang variatif. Misalnya guru lebih banyak 

menggunakan metode ceramah bahkan menyuruh siswa untuk mencatat. 

Bentuk penilaian yang digunakan oleh guru pada umumnya masih 

konvensional yaitu tes tertulis. Tes yang digunakan pun masih banyak 

mengukur aspek kognitif pada jenjang yang lebih rendah misalnya 

kemampuan untuk menyebutkan. Selain itu sarana pembelajaran semacam 

laboratorium IPS juga masih sangat minim.  

Berdasarkan refleksi yang peneliti lakukan selama PPL di SD 

Ngaliyan 01 Semarang bahwa guru hanya menggunakan metode ceramah 

satu arah, model pembelajaran yang digunakan dalam mengajar kurang 

variatif dan guru tidak menggunakan media atau alat peraga yang dapat 

menarik perhatian siswa, hal ini berakibat siswa menjadi cepat bosan. Selain 

itu pembelajaran selalu berpusat kepada guru, sehingga siswa pasif dan 

tidak kritis.  Kurangnya antusias siswa selama pembelajaran IPS 
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mengakibatkan beberapa siswa ramai dan mengganggu proses KBM. 

Sebagian besar siswa tidak berani bertanya maupun menanggapi pertanyaan 

dari guru. Hal tersebut berdampak pada pemerolehan hasil belajar siswa 

pada pelajaran IPS kelas VB yang kurang maksimal. Nilai hasil ulangan 

harian siswa kelas VB pada mata pelajaran IPS menunjukkan dari 36 siswa 

hanya 14 siswa atau 38,9% saja yang mencapai batas KKM (65).  Sisanya 

sebanyak 22 dari 36 siswa atau 61,1% mendapatkan nilai dibawah KKM. 

Diperoleh nilai terendah 40 sedangkan nilai tertinggi yaitu 80. Hasil nilai 

yang rendah membuat peningkatan kualitas pembelajaran IPS perlu 

dilakukan, agar siswa SDN Ngaliyan 01 Semarang lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran IPS. 

Peneliti dan kolaborator sepakat menggunakan penelitian tindakan 

kelas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dipilihlah 

pendekatan kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yang 

diterapkan pada mata pelajaran IPS. Pada pembelajaran kooperatif diajarkan 

keterampilan-keterampilan khusus agar siswa dapat bekerja sama dengan 

baik dalam kelompoknya, karena pendekatan kooperatif menekankan pada 

tugas kelompok. Maka siswa akan berbagi tugas dan memiliki tanggung 

jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya. Salah satu model 

pembelajaran kooperatif yaitu tipe Numbered Heads Together (NHT) Model 

ini dapat dijadikan alternatif variasi model pembelajaran di kelas. Alasan 

peneliti memilih model NHT dikarenakan model ini mengedepankan 

aktivitas siswa dalam mencari dan mengolah dari berbagai sumber yang 
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akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Model ini memicu terjadinya 

interaksi antara siswa melalui diskusi untuk menyelesaikan masalah. Selain 

itu, ikat kepala untuk penomoran yang dibuat dengan kreatif membuat siswa 

akan lebih tertarik dan termotivasi selama kegiatan pembelajaran. Langkah-

langkah NHT yaitu, siswa membentuk kelompok heterogen, setiap 

kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Setiap siswa dalam kelompok 

mendapatkan nomor, kemudian guru akan memberikan tugas dan tiap-tiap 

kelompok disuruh mengerjakannya. Kelompok mendiskusikannya bersama 

dan memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya (Hamdani, 

2011:90).  

Terdapat beberapa kelebihan dari model Numbered Heads Together, 

diantaranya, (1) setiap siswa menjadi siap semua, (2) siswa dapat 

melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, (3) siswa yang pandai dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai (Hamdani,  2011:90). 

Penerapan model NHT tersebut didukung dengan pendekatan 

scientific yang diterapkan dalam kurikulum terbaru, yakni kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari guru ke siswa. Siswa adalah subjek yang 

memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, 

mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan (Permendikbud Nomor 

81A, 2013:33).  Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah ini merujuk 

pada teknik-teknik investigasi atas suatu fenomena atau gejala, memperoleh 

pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan 
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sebelumnya. Langkah-langkahnya terdiri atas mengamati, menanya, 

mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. Hal ini 

tentunya dapat mendorong siswa berpikir secara kritis dan tepat dalam 

memecahkan suatu masalah.  

Suatu pembelajaran akan lebih optimal dengan adanya media 

sebagai pendukung. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan orang untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Hamdani 

(2011:73) menyebutkan media pembelajaran harus meningkatkan motivasi 

siswa. Selain itu, merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari. 

Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, 

umpan balik, dan mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik yang 

benar. Sedangkan menurut Munadi (2013:8) tujuan pemanfaatan media 

dalam proses pembelajaran adalah untuk mengefektifkan dan 

mengefisiensikan proses pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran 

tersebut akan membuat siswa tertarik sehingga pembelajaran akan 

berlangsung menyenangkan. Peneliti dan kolaborator memilih multimedia 

atau penggabungan berbagai media yang akan dipadukan dengan model 

NHT.  

Multimedia yang digunakan berupa video dan presentasi materi 

menggunakan power point yang akan membuat siswa tertarik untuk 

memperhatikannya. Ada beberapa kelebihan dari multimedia presentasi 

menurut Munadi (2013:150), yakni: (1) Mampu menampilkan objek-objek 

yang sebenarnya tidak ada secara fisik atau diistilahkan dengan imagery. (2) 
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Memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media seperti 

teks, video, animasi, gambar, grafik dan suara menjadi satu kesatuan 

penyajian yang terintegrasi. (3) Memiliki kemampuan dalam 

mengakomodasikan siswa sesuai demgan modalitas belajarnya, terutama 

bagi meraka yang memiliki tipe visual, auditif atau yang lainnya. (4) 

Mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama membaca dan 

mendengarkan secara mudah.  

Menurut beberapa penelitian yang telah dilaksanakan, pembelajaran 

dengan menggunakan model Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian yang dilakukan  oleh Yeni 

Prastiwi pada kelas V SD Warujayeng I tidak diterapkan pada mata 

pelajaran IPS seperti halnya peneliti. Selain itu peneliti juga menggunakan 

multimedia sebagai medianya. Judul penelitian Yeni Prastiwi yaitu 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads 

Together) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar” 

menunjukkan bahwa hasil pembelajaran siklus I memperoleh ketuntasan 

sebesar 74%, siklus II meningkat menjadi 77%, kemudian siklus III 

meningkat menjadi 87%. Dengan demikian penerapan model NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Warujayeng I. 

Penelitian selanjutnya dilakukan Rifatul Mahmudah dengan 

menggunakan multimedia berbantuan movie maker, berbeda dengan peneliti 

yang berbantuan multimedia presentasi. Selain itu penelitian yang dilakukan 

Rifatul Mahmudah diterapkan pada mata pelajaran IPA SD, sedangkan 
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peneliti menerapkannya pada mata pelajaran IPS kelas V. Judulnya yaitu 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Multimedia 

Berbantuan Movie Maker di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aktivitas guru mengalami peningkatan pada siklus I yaitu 76% pada 

siklus II  menjadi 96%. Aktivitas siswa siklus I 75% meningkat menjadi 

89% pada siklus II. Sementara itu, hasil belajar kognitif siklus I 70% 

meningkat menjadi 93%  pada siklus II, afektif siklus I 90% meningkat 

menjadi 96% pada siklus II, hasil belajar psikomotoor siklus I 70% menjadi 

88% pada siklus II. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan multimedia dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di  Sekolah 

Dasar. 

Penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

berbantuan multimedia akan mendorong siswa untuk lebih aktif serta dapat 

lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan kerjasama yang 

baik serta menumbuhkan motivasi belajar, membangun kecakapan siswa 

dalam aspek keterampilan berbahasa, mendorong dan mengembangkan 

proses berpikir kreatif siswa, dapat meningkatkan semangat belajar siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan 

mengkaji lebih lanjut melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Peningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Cooperative Learning 

tipe NHT Berbantuan Multimedia pada Siswa Kelas VB SDN Ngaliyan 01 

Semarang”. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Rumusan masalah umum 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui 

Cooperative Learning tipe NHT berbantuan Multimedia pada Siswa 

Kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang? 

2. Rumusan masalah khusus 

a. Apakah Cooperative Learning tipe NHT berbantuan Multimedia 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang?  

b. Apakah Cooperative Learning tipe NHT berbantuan Multimedia 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada 

siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang?  

c. Apakah Cooperative Learning tipe NHT berbantuan Multimedia 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas VB SDN 

Ngaliyan 01 Semarang? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti memilih model 

pembelajaran cooperative learning tipe NHT berbantuan multimedia dengan 

pendekatan scientific untuk memecahkan permasalahan. Adapun langkah-

langkah model pembelajaran NHT menurut La Iru (2013: 59) yang 
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divariasikan dengan sintak multimedia presentasi menurut Sanjaya (2012: 

188)  dan pendekatan scientific (Permendikbud No. 81A) sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan multimedia berupa PPT dan penomoran yang akan 

dibagikan saat berkelompok 

2. Siswa mengamati video dan multimedia presentasi yang telah disiapkan 

sebelumnya.   

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai video 

4. Siswa mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan melalui 

media presentasi yang dijelaskan oleh guru atau dengan membaca buku 

5. Siswa mengolah informasi yang dikumpulkan untuk memecahkan 

permasalahan 

6. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 3-5 

anak. Setiap anak mendapatkan nomor 1 sampai 5. 

7. Guru membagikan lembar kerja siswa berisi seputar materi yang 

dikerjakan secara berdiskusi. 

8. Guru membagikan lembar kerja siswa berisi seputar materi yang 

dikerjakan secara berdiskusi. 

9. Setiap anggota dalam tim harus mengetahui jawabannya dengan pasti. 

10. Guru memanggil salah satu nomor untuk mempresentasikan jawaban 

yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya. 

11. Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi. 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dari 

penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1.3.1. Tujuan Umun 

 Secara umum tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui Cooperative Learning tipe 

NHT berbantuan multimedia pada siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 

Semarang.  

1.3.2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian tindakan kelas ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

melalui model NHT berbantuan multimedia pada siswa kelas VB 

SDN Ngaliyan 01 Semarang. 

b. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model NHT berbantuan multimedia pada siswa kelas VB 

SDN Ngaliyan 01 Semarang. 

c. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model NHT berbantuan multimedia pada siswa kelas VB 

SDN Ngaliyan 01 Semarang. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat 

teoritis maupun praktis. Secara teoritis, model NHT berbantuan multimedia 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran IPS sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan referensi atau pendukung penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pembelajaran IPS.  

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Implementasi pendekatan Cooperative Learning tipe NHT 

berbantuan multimedia di SD atau MI diharapkan dapat mendorong 

para guru agar dapat mengadakan modifikasi pembelajaran dengan 

menerapkan dan melakukan inovasi pembelajaran sehingga dapat 

tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dengan metode yang bervariasi. Guru semakin 

terampil  dalam mengelola pembelajaran dan kreatif dalam memilih 

model pembelajaran yang inovatif. 

2. Bagi Siswa. 

Penerapan model NHT berbantuan multimedia dapat 

meningkatkan aktivitas siswa di kelas dengan cara melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran. Siswa juga dapat saling bekerjasama 

dalam kelompok karena model NHT mengutamakan kerja sama 
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kelompok. Penggunaan multimedia membuat kegiatan belajar 

menjadi menyenangkan, siswa tidak cepat bosan dan tertarik pada 

pembelajaran yang sedang berlangsung.  

3.  Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah tersebut dan 

memotivasi para guru untuk menggunakan berbagai model 

pembelajaran yang inovatif. Mendorong sekolah untuk melengkapi 

berbagai sarana untuk menunjang proses pembelajaran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Hakikat Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan 

karakteristik penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup 

lainnya. Belajar, sebagai karakteristik yang membedakan manusia dengan 

makhluk lain, merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat 

manusia, bahkan tiada hari tanpa belajar. Berikut adalah penjabaran dari 

pengertian belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, tujuan belajar, dan 

unsur belajar. 

2.1.1.1. Pengertian Belajar 

Gagne dan Berliner (dalam Rifa’I dan Anni, 2009: 82) menyatakan 

bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman. Menurut Slameto (2010: 2) 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar 

tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tapi juga mengenai perubahan 

sikap, minat, persepsi dan kebiasaan. Dengan demikian seseorang dikatakan 
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belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat dari latihan dan 

pengalaman melalui interaksi dengan lingkungannya.  

Menurut Thursan Hakim (dalam Hamdani, 2011: 21) bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan 

tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku, seperti peningkatan pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, keterampilan,  dan lain-lain. Apabila tidak mendapatkan 

peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, orang tersebut belum 

mengalami proses belajar.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan di dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak 

terjadi perubahan dalam diri manusia, maka tidaklah dikatakan bahwa 

padanya telah berlangsung proses belajar. Perubahan sebagai hasil dari 

proses belajar dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang relatif 

permanen, seperti perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa 

menjadi bisa, dari terampil menjadi terampil, serta aspek-aspek lainnya. 

Dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan 

pada dirinya akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan 

lingkungan. 

2.1.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Peristiwa belajar yang terjadi pada diri siswa dapat diamati dari 

perbedaan perilaku (kinerja) sebelum berada di dalam peristiwa belajar. 

Siswa telah melaksanakan kegiatan belajar, sebab yang dipentingkan dalam 
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makna belajar adalah adanya perubahan perilaku setelah siswa 

melaksanakan kegiatan belajar. Untuk mengetahui perbedaan tersebut harus 

terlebih dahulu dilakukan pengukuran mengenai kemampuan yang telah dan 

yang baru dimiliki siswa.  

Menurut Rifa’i dan Anni (2009:97) faktor-faktor yang telah 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi 

internal dan eksternal siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, 

seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis seperti kemampuan 

intelektual, emosional, dan kondisi sosial seperti kemampuan bersosialisasi 

dengan lingkungan. Oleh karena itu kesempurnaan dan dan kualitas kondisi 

internal yang dimiliki oleh siswa dapat berpengaruh terhadap kesiapan, 

proses, dan hasil belajar. Faktor- faktor internal ini dapat terbentuk sebagai 

akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar sebelumnya, dan 

perkembangan. 

Menurut Munadi (2013:24) faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

terdiri dari faktor fisiologis yang berhubungan dengan kesehatan dan 

jasmani, faktor psikologis yang berhubungan dengan kondisi psikologis 

siswa meliputi intelegensi, perhatian, minat dan bakat, motivasi, kognitif 

dan daya nalar. Faktor eksternal terdiri dari kondisi lingkungan dan faktor 

instrumental berupa kurikulum, sarana, dan guru.  

Peneliti dapat menyimpulkan faktor yang mempengaruhi belajar 

terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor 
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yang mempengaruhi dari dalam antara lain, kejiwaan siswa, minat, bakat, 

dan motivasi. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar 

antara lain lingkungan tempat siswa tinggal.  

2.1.1.3. Tujuan Belajar 

Menurut Agus Suprijono (2012: 5) tujuan belajar sebenarnya sangat 

banyak dan bervariasi. Tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk 

dicapai dengan tindakan instruksional (instructional effects). Sementara 

tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan instruksional sering 

disebut nurturant effects. Bentuknya berupa kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima orang lain, dan sebagainya. 

Tujuan ini merupakan konskuensi logis dari siswa untuk menghidupi suatu 

sistem lingkungan belajar tertentu.  

Menurut Sardiman (2011: 26-28) tujuan belajar ada tiga jenis yaitu 

untuk mendapatkan pengetahuan yang ditandai dengan kemampuan 

berpikir. yang kedua ialah penanaman konsep dan keterampilan, 

keterampilan meliputi keterampilan jasamaniah yaitu keterampilan yang 

dapat dilihat dan keterampilan rohaniah yang bersifat abstrak. Yang terakhir 

yaitu pembentukan sikap yang tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai.  

Peneliti dapat menyimpulkan tujuan belajar yaitu untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan watak atau sikap yang 

didasari pada nilai-nilai luhur. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Jika ketiga hal tersebut dapat disatukan maka 

terbentuklah suatu kepribadian yang utuh.  
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2.1.2. Hakikat Pembelajaran 

Proses pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal 

dari dalam diri siswa, faktor eksternal pun berpengaruh besar terhadap 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran 

guru harus bisa menarik perhatian siswa agar siswa dapat mencurahkan 

seluruh konsentrasinya sehingga dapat mengikuti aktivitas belajar secara 

optimal. 

Pembelajaran menurut Winataputra (2008: 1.18) ialah kegiatan 

kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfailitasi, dan 

meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri siswa. Sedangkan 

menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Menurut Corey (dalam Putra, 2013:16) pembelajaran ialah suatu 

proses yang menunjukkan bahwa lingkungan seseorang sengaja dikelola 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi-kondisi khusus. Pembelajaran menurut Dr. Oemar Hamalik (dalam 

Putra, 2013:17) adalah suatu kombinasi yang tersusun  dari unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut 

La Iru (2012: 1) pembelajaran merupakan suatu proses atau upaya 

menciptakan kondisi belajar dalam mengembangkan kemampuan minat dan 
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bakat siswa secara optimal, sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai pendapat tersebut 

bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan 

guru dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan 

sebelumnya. 

2.1.2.1. Pembelajaran Ilmiah (Scientific Approach) 

Pada hakikatnya, sebuah proses pembelajaran yang dilakukan di 

kelas bisa disamakan sebagai suatu proses ilmiah. Oleh sebab itu, penerapan 

pendekatan ilmiah atau lebih dikenal dengan pendekatan scientific sangat 

dianjurkan dalam proses pembelajaran. Ada sebuah keyakinan bahwa 

pendekatan scientific merupakan titian emas perkembangan dan 

pengembangan sikap (ranah afektif), keterampilan (ranah psikomotorik), 

dan pengetahuan (ranah kognitif). Menurut Kemendikbud (2013:13) tahap-

tahap pendekatan scientific dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tahap-tahap Pembelajaran Scientific 
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1. Mengamati 

 Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan  

tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, siswa senang dan 

tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati 

dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang 

lama dan matang. 

 Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin 

tahu siswa. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi. Dengan metode observasi siswa menemukan fakta bahwa ada 

hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru.  

2. Menanya 

Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan 

dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada 

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

siswanya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan siswanya, 

ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan 

pembelajar yang baik.  

Berbeda dengan penugasan yang menginginkan tindakan nyata, 

pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Istilah 

“pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga 

dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan 
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verbal. Bentuk pertanyaan, misalnya: Apakah ciri-ciri kalimat yang efektif? 

Bentuk pernyataan, misalnya: Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif!  

3. Menalar 

Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemamuan 

mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa 

untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama 

mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan 

dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah 

tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman 

sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau 

menalar. 

Tahap ketiga dalam pendekatan scientific menurut Permendikbud No. 

81A tahun 2013 yaitu mengumpulkan informasi/eksperimen, tahap ini 

seperti halnya tahap keempat “mencoba” menurut Kemendikbud. Kegiatan 

belajarnya meliputi melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain 

buku teks, mengamati objek atau kejadian, aktivitas dan wawancara dengan 

narasumber. Sedangkan kompetensi yang dikembangkan yaitu sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 

yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 

hayat.  
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4. Mencoba 

Siswa harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk 

materi atau substansi yang sesuai untuk memperoleh hasil belajar yang 

nyata atau otentik. Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan 

untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. 

Tahap keempat menurut Permendikbud No. 81A tahun 2013 yaitu 

mengasosiasikan/mengolah informasi, tahap ini seperti halnya tahap ketiga 

menurut Kemendikbud. Kegiatan belajarnya meliputi mengolah informasi 

yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi. Kompetensi yang dikembangkan berupa 

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

prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

menyimpulkan.  

5. Jejaring Pembelajaran atau Pembelajaran Kolaboratif 

Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari 

sekadar teknik pembelajaran di kelas. Kolaborasi esensinya merupakan 

filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai 

kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan 

disengaja rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai 

tujuan bersama. Pada pembelajaran kolaboratif kewenangan guru atau 
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fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar, sebaliknya, siswalah 

yang harus lebih aktif. 

Tahap kelima menurut Permendikbud No. 81A tahun 2013 yaitu 

mengkomunikasikan. Kegiatan belajarnya yaitu menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, 

atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan 

sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar. 

2.1.3. Kualitas Pembelajaran 

Menurut Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194) Kualitas atau disebut 

juga dengan mutu dan keefektifan. Secara definitif efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau 

sasarannya. Dalam mencapai efektivitas belajar UNESCO (1996) 

menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikam secara 

sungguh-sungguh antara lain belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan 

(learning to know), belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do), 

belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together), dan belajar 

untuk mengembangkan diri (learning to be).  

Menurut Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah 

keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan 

belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan 

proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. 



25 
 

 

Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku 

pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa, hasil belajar, 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas media pembelajaran. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahawa kualitas pembelajaran 

merupakan keterkaitan sinergis antara antara guru, siswa, kurikulum dan 

bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran yang dapat juga 

disebut sebagai efektivitas belajar. Untuk mencapai efektifitas belajar harus 

menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, hidup bermasyarakat dan 

mengembangkan diri. Peneliti membagi kualitas pembelajaran menjadi tiga 

aspek yaitu, keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar.  

2.1.3.1. Keterampilan Dasar Guru 

Guru merupakan sosok paling penting dan tak tergantikan dalam proses 

belajar mengajar di kelas. Karena guru memiliki peran yang besar selama 

proses pembelajaran tersebut. Untuk itu seorang guru wajib menguasai 

berbagai keterampilan dasar dalam mengajar yang dibutuhkan demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan keterampilan 

dasar ialah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang 

berprofesi sebagai guru. Keterampilan itulah yang dapat membedakan mana 

yang guru profesional dan mana yang bukan (Aqib, 2013:83) . Berikut ini 

adalah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu: 

1. Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skills) 

Menurut Djamarah (2010: 138-139) keterampilan membuka adalah 

perbuatan guru untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian 
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siswa agar terpusat pada yang akan dipelajari. Komponen membuka 

pelajaran Usman (dalam Rusman, 2013: 68) adalah: 

a. Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar,  

b. Menimbulkan motivasi, menimbulkan rasa ingin tahu, 

mengemukakan ide yang bertentangan dan memperhatikan minat 

siswa. 

c. Memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan 

tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas. 

d. Memberikan apersepsi  

Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses 

satuan pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa yang dilakukan 

guru dalam kegiatan pendahuluan adalah: 

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Melakukan apersepsi. 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran, atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai dengan silabus dan RPP yang telah dibuat guru.  

2. Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Keterampilan bertanya mensyaratkan guru harus menguasai 

teknik mengajukan pertanyaan yang cerdas, baik keterampilan bertanya 

dasar maupun keterampilan bertanya lanjut (Mulyasa, 2013:70). Untuk 
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membantu siswa merespon pertanyaan guru, pertanyaan harus disusun 

dengan kata-kata yang cocok dengan tingkat perkembangan siswa, 

pertanyaan juga harus disusun seekonomis mungkin (Djamarah, 2010: 

101). Menurut John I Bolla (dalam Rusman, 2013:69) dalam proses 

pembelajaran setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya atau suruhan 

yang menuntut respon siswa perlu dilakukan, agar siswa memperoleh 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berfikir. Artinya pertanyaan 

dapat berupa kalimat tanya atau dalam bentuk suruhan, sehingga siswa 

dapat melakukan pembelajaran secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

Komponen-komponen keterampilan bertanya meliputi: 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat.  

b. Pemberian acuan. Guru dapat memberikan jawaban antara 

sebagai acuan sebelum masuk pada jawaban yang diinginkan. 

c. Fokus pertanyaan 

d. Pemindahan giliran. Pertanyaan harus diberikan secara 

bergiliran agar tidak didominasi oleh beberapa orang siswa 

saja.  

e. Penyebaran. Idealnya pertanyaan diberiakan ke kelas terlebih 

dahulu, sehingga semua siswa berpikir.  

f. Pemberian tuntunan. Bila siswa mengalami kesulitan untuk 

menjawab, guru dapat memberikan tuntunan, sehingga siswa 

memiliki gambaran jawaban yang diharapkan. 
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Prinsip-prinsip pokok keterampilan bertanya yang harus diperhatikan 

guru antara lain: 

a. Berikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada kelas. 

b. Memberi waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. 

c. Memberi kesempatan kepada yang bersedia menjawab terlebih dahulu. 

d. Menunjuk siswa untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk 

berpikir. 

e. Berikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. 

3. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Menurut Aqib (2013: 85) penguatan ialah respon terhadap suatu 

tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali 

tingkah leku tersebut. Menurut Rusman (2013:70) pemberian penguatan 

dimaksudkan untuk memberikan ganjaran atau membesarkan hati siswa 

agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran. 

Penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan perhatian 

(Mulyasa, 2013:78). Ada empat komponen dalam memberikan penguatan 

yaitu: 

a. Penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan yang ditujukan kepada 

salah satu siswa, dan harus menyebut nama siswa tersebut.  

b. Penguatan kepada kelompok siswa, yaitu dengan memberikan 

penghargaan kepada kelompok siswa yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik. 

c. Pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan seharusnya 

diberikan sesegera mungkin setelah munculnya tingkah laku/respon 
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siswa yang diharapkan. Penguatan yang ditunda cenderung kurang 

efektif. 

d. Variasi dalam penguatan. Jenis penguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena dapat menimbulkan 

kebosanan, dan lama kelamaan akan kurang efektif.  

4. Keterampilan Mengadakan Variasi (Stimulus Variation) 

Variasi stimulus (stimulus variation), yaitu keterampilan untuk 

memberikan stimulus pembelajaran secara bervariasi, baik melalui 

penggunaan TIK/multimedia, multimetode maupun multi sumber belajar 

secara bervariasi, sehingga pembelajaran tidak monoton hanya terfokus 

pada satu kegiatan saja (Rusman, 2013: 71). Tujuan dan manfaat variation 

skills adalah untuk: 

a. Menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek 

pembelajaran yang relevan dan bervariasi. 

b. Memberikan kesempatan berkembangnya bakat yang dimilki siswa. 

c. Memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan 

berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang 

lebih baik. 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima 

pelajaran yang disenangi. 

Menurut Mulyasa (2013: 78-79) variasi dalam pembelajaran 

bertujuan: meningkatkan perhatian siswa, memberi kesempatan bagi 

perkembangan bakat siswa, memupuk perilaku positif siswa terhadap 
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pembelajaran, dan memberi kesempatan siswa belajar sesuai tingkat 

perkembangan dan kemampuannya.  

5. Keterampilan Menjelaskan (Explaining skills) 

Menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata 

urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat 

dipahami oleh siswa (Aqib, 2013: 87). Menurut Mulyasa (2013: 80) 

menjelaskan merupakan aspek penting yang harus dimilki guru, mengingat 

sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk memberikan penjelasan.  

Pemberian penjelasan merupakan aspek yang sangat penting dari 

kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas maupun di 

luar kelas (Rusman, 2013: 73). Tujuan pemberian penjelasan dalam 

pembelajaran adalah: 

a. Membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, hukum, dalil, 

fakta, dan prinsip secara obyektif dan bernalar. 

b. Melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah 

atau pertanyaan. 

c. Mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamnnya dan 

untuk mengatasi kesalahpahaman siswa. 

d. Membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran 

dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan masalah.  

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Karakteristik diskusi kelompok kecil menurut Djamarah (2010: 157) 

ialah: melibatkan sekelompok individu, melibatkan siswa dalm interaksi 

tatap muka tidak formal, memiliki tujuan dan bekerja sama, serta mengikuti 
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aturan. Menurut Mulyasa, (2013: 89) diskusi kelompok adalah suatu proses 

yang teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka 

yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan 

kesimpulan dan pemecahan masalah.  

 Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing 

diskusi kelompok menurut Rusman (2013: 75) yaitu: 

a. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. 

b. Memperjelas masalah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

memimpin diskusi seorang guru perlu memperjelas atau menguraikan 

permasalahan. 

c. Menganalisis pandangan siswa.  

d. Meningkatkan urunan siswa. Mengajukan pertanyaan dan memberikan 

waktu untuk berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan 

penuh perhatian. 

e. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi.  

f. Menutup diskusi. Yaitu membuat rangkuman hasil diskusi, menindak 

lanjuti hasil diskusi dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun 

hasil diskusi. 

g. Hal-hal yang perlu dihindari. Mendominasi/monopoli pembicaraan 

dalam diskusi, membiarkan terjadinya penyimpangan dalam diskusi. 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Aqib (2013: 94) guru perlu menguasai keterampilan 

mengelola kelas agar guru dapat mendorong siswa mengembangkan 
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tanggung jawab individu maupun klasikal dapam berperilaku, menyadari 

kebutuhan siswa, dan memberikan respon yang efektif terhadap perilaku 

siswa. Menurut Usman (dalam Rusman, 2013: 76) pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika 

terjadi gangguan dalam pembelajaran (Mulyasa, 2013: 91). Komponen-

komponen dalam mengelola kelas sebagai berikut: 

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. 

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian 

kondisi belajar yang optimal. Guru dapat menggunakan 

strategi: (1) modifikasi tingkah laku. (2) guru menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah kelompok. (3) menemukan 

dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah 

Menghindari campur tangan yang berlebihan, menghentikan 

penjelasan tanpa alasan, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, 

penyimpangan, dan sikap yang terlalu bertele-tele adalah hal lainnya yang 

perlu diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan kelas di samping dua jenis 

keterampilan tersebut. 

8. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan (Individual) 
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Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis 

untuk memenuhi kebutuhan dan interest siswa. Guru dapat melakukan 

variasi, bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka 

memberikan sentuhan kebutuhan individual. Menurut Mulyasa (2013: 92) 

dalam melakukan pembelajaran perorangan, perlu diperhatikan kemampuan 

berpikir siswa, agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh 

siswa. Menurut Djamarah (2010: 164) pengajaran perorangan diartikan 

sebagai suatu proses dimana setiap siswa dibantu mengembangkan 

kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan 

bahan pelajaran. Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan 

dengan pembelajaran perseorangan menurut Rusman (2013: 77) adalah: 

a. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 

b. Keterampilan mengorganisasi. 

c. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, yaitu 

memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami 

frustasi 

d. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

9. Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

mengkahiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran.   Menurut Aqib (2013: 90) menutup pembelajaran 

mencakup hal-hal seperti meninjau kembali dengan cara marangkum atau 
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membuat ringkasan, mengadakan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut 

berupa PR atau tugas yang ditujukan kepada siswa. Komponen membuka 

dan menutup pelajaran sebagaimana dijelaskan Uzer Usman (dalam 

Rusman, 2013: 78) adalah: 

a. Meninjau kembali penugasan materi pokok dengan 

merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Melakukan evaluasi. 

Menurut Permendiknas nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses 

satuan pendidikan dasar dan menegah menjelaskan bahwa yang dilakukan 

guru dalam kegiatan penutupan adalah: 

a. Bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat 

kesimpulan pembelajaran. 

b. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang 

telah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remidial, pengayaan, layanan bimbingan, 

memberikan tugas baik individu maupun kelompok. 

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya.  

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

keterampilan mengajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui 
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berbagai faktor pengajaran yang ditujukan kepada siswa agar dapat 

menciptakan perubahan yang mendukung tercapainya hasil belajar baik 

secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  

2.1.3.2. Aktivitas Siswa 

Belajar diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas kegiatan belajar 

tidak mungkin berlangsung dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sardiman (2011: 97) belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa 

aktivitas belajar itu tidak mungkin akan berlangsung dengan baik.  Aktivitas 

dalam proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 

keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, 

mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang 

dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. 

Paul B. Dierich (dalam Hamalik, 2013: 172) menggolongkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut: 

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

misalnya, membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities (aktivitas berbicara), seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, dan memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities (aktivitas mendengarkan), sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 
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4. Writing activities (aktivitas menulis), seperti misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, dan menyalin. 

5. Drawing activities (aktivitas menggambar), misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

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

lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, dan beternak. 

7. Mental activities (aktivitas mental), sebagai contoh misalnya: 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

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

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

gugup. 

Indikator aktivitas siswa yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengolahan instrumen yaitu (1) Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran (Emotional Activities), (2) Mengamati video mengenai materi  

(Listening Activities, Visual Activities), (3) Melakukan tanya jawab seputar 

materi (Oral activities, Mental activities), (4) Mendengarkan penjelasan 

guru melalui multimedia presentasi (Listening Activities, Visual Activities), 

(5) Melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menjawab pertanyaan dari 

guru (Listening Activities, Oral Activities, Drawing Activities), (6) 

Mempresentasikan dan membuat kesimpulan hasil diskusi (Emotional 

Activities, Mental Activities, Oral Activities, Listening Activities), (7) 
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Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi (Emotional Activities, 

mental activities, Writing Activities) 

2.1.3.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar. Apabila siswa memepelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh 

adalah berupa penguasaan konsep. Perubahan perilaku yang harus dicapai 

oleh siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan 

siswaan (dalam Rifa’I dan Anni, 2009: 85). Menurut Hamalik (2013: 30) 

hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Hasil belajar ini akan tampak pada setiap aspek tingkah laku 

manusia, yaitu pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap. 

Sudjana (2012: 22) mengutarakan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimilki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar sebagai objek penilaian dapat dibedakan ke dalam 

beberapa kategori, antara lain keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan, dan 

pengertian, sikap dan cita-cita.  

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

belajar berupa hal-hal berikut.  

a) Informasi verbal, yaitu kemampuan siswa untuk  mengungkapkan 

pengetahuan melalui bahasa lisan maupun tulisan. 
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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. 

e) Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi 

nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku.  

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 (menguraikan, menentukan 

hubungan); Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk bangunan baru); Evaluating (menilai). 

b) Domain afektif mencakup: Receving (sikap menerima); 

Responding (memberikan respons); Valuing (nilai); 

Organization (organisasi); Characterization (karakterisasi). 

c) Domain psikomotor mencakup: Initiatory; Pre-routine; 

Rountinized; Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, 

manajerial, dan hasil intelektual. 
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Konsep tersebut mendapat perbaikan sehingga setiap tingkat 

memiliki kata kerja operasional sendiri. Pada jenjang domain kognitif 

memiliki enam tingkatan beserta kata kerja operasionalnya, yaitu: 

1. Mengingat (C1): mendefinisikan, menyebutkan kembali, menuliskan 

kembali, menunjukkan, menyatakan, menentukan, menghitung, 

menyelesaikan. 

2. Memahami (C2):  membedakan, mengubah, menginterpretasikan, 

menentukan, menyelesaikan, menggeneralisasikan, memberi contoh, 

membuktikan. 

3. Menerapkan (C3): menggunakan, menerapkan, menghubungkan, 

menggeneralisasikan, menyusun, mengaplikasikan, melaksanakan, 

mengimplementasikan. 

4. Menganalisis (C4): membedakan, mengorganisasikan, 

mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, 

mendiagnosis, memerinci, menelaah, menggambar, menarik 

kesimpulan. 

5. Mengevaluasi (C5): menilai, mempertimbangkan, membandingkan, 

memutuskan, mengkritik, merumuskan, memvalidasi, menentukan, 

mengecek, membuktikan, mempertahankan, mendukung, 

memproyeksikan. 

6. Membuat (C6): membangkitkan, merencanakan, membangun, 

memproduksi, mengkombinasikan, merancang, merekonstruksi, 

membuat. 
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Indikator dalam pembuatan RPP menggunakan taksonomi bloom 

edisi revisi. Indikator yang dibuat oleh peneliti dalam ranah kognitif antara 

lain: a. Menceritakan penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok (C2), 

b. Menyebutkan 6 tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok 

(C1), c. Mengidentifikasi tujuan dari penculikan Soekarno-Hatta ke 

Rengasdengklok (C3), d. Menyebutkan 5 tokoh penting dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia (C1), e. Menceritakan peristiwa detik-

detik proklamasi kemerdekaan (C2), f. Membedakan peran tiap tokoh dalam 

peristiwa proklamasi kemerdekaan (C4), g. Menceritakan peranan tokoh 

proklamasi dalam memproklamasikan Indonesia (C2), h.  Menyebutkan 3 

sikap pahlawan yang patut dicontoh (C1), i. Menunjukkan sikap menghargai 

jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan (C2), j. Mengemukakan pendapat 

mengenai cara mengisi kemerdekaan (C3). 

Jenjang domain afektif taksonomi Bloom revisi memiliki lima 

tingkat yaitu, kemampuan menerima (A1), kemampuan merespon (A2), 

berkeyakinan (A3), penerapan karya (A4), ketekunan, ketelitian (A5). 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup 

watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Berikut ini 

instrumen ranah afektif menurut Mulyasa (2013: 147) yang digunakan oleh 

peneliti berupa indikator karakter tiap siswa.  
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Tabel 2.1 Indikator Karakter Siswa 

No Karakter Deskriptor 

1 Bertanggung jawab  a. Melaksanakan kewajiban 

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

c. Mentaati tata tertib sekolah 

d. Memelihara fasilitas sekolah  

2 Percaya diri a. Pantang menyerah 

b. Berani menyatakan pendapat 

c. Berani bertanya 

d. Berpenampilan tenang 

3 Saling menghargai a. Menerima perbedaan pendapat 

b. Memaklumi kekurangan orang lain 

c. Dapat bekerjasama 

d. Membantu orang lain 

4 Kompetitif a. Berani bersaing 

b. Menunjukkan semangat berprestasi 

c. Berusaha ingin lebih maju 

d. Tampil beda dan unggul 

 

Jenjang ranah psikomotorik taksonomi Bloom edisi revisi terdiri dari 

lima tingkat yaitu, persepsi (P1), kesiagaan (P2), Respon terarah (P3), 

mekanisme (P4), dan naturalisasi (P5). Ranah psikomotorik berkaitan 

dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Berikut ini indikator dari ranah 

psikomotorik yang sudah disesuaikan dengan taksonomi Bloom: 1) (P3) 

Mengatur gambar sesuai dengan urutan ceritanya, 2) (P2) Memasang 
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gambar sesuai dengan perannya dalam memproklamasikan Indonesia, 3) 

(P1) Menjelaskan melalui gambar bagaimana menghargai jasa-jasa 

pahlawan proklamasi.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hasil belajar 

merupakan suatu perubahan pada diri individu yang dapat di lihat dari tiga 

aspek, yaitu kognitif, afektif, serta psikomotorik. Dilihat dari aspek kognitif, 

peneliti akan mengolah data berupa hasil tes yang telah dilakukan oleh 

siswa sehingga akan diperoleh data berupa skor atau nilai dari masing-

masing siswa. Sedangkan untuk penilaian aspek afektif dan psikomotorik 

dapat di lihat selama proses pembelajaran berlangsung. 

2.1.3.4. Penilaian Autentik 

Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 selain menggunakan 

pendekatan saintifik adalah penilaian autentik. Sebenarnya pada KTSP 

sudah memberi ruang terhadap penilaian autentik, namun belum bisa 

berjalan secara optimal. Pengertian penilaian adalah proses pengumpulan 

berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. 

Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa 

memastikan siswa tersebut mengalami proses pembelajaran dengan benar. 

Penilaian autentik adalah kegiatan menilai siswa yang menekankan pada apa 

yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai 

instrumen yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi (Kunandar, 

2013:35).  
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Penilaian autentik berbeda dengan penilaian tradisional. Pada 

penilaian tradisional kemampuan berpikir pada siswa cenderung pada level 

memahami dan fokusnya adalah guru, sedangkan untuk penilaian autentik 

terfokus pada siswa. Selain itu, penilaian autentik memperhatikan 

keseimbangan antara penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

disesuaikan dengan perkembangan karakteristik siswa dengan jenjangnya.  

Semakin tinggi tingkat perkembangan dan jenjang pendidikan siswa 

penguasaan kompetensi pengetahuan dan keterampilan semakin besar, tetapi 

penguasaan kompetensi sikap semakin kecil karena diasumsikan kompetensi 

sikap sudah tertanam di jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian dalam 

pemilihan teknik penilaian, guru pada jenjang pendidikan dasar lebih 

memilih menggunakan penilaian soft skill (hal-hal yang terkait pada 

pendidikan karakter) daripada hard skill (pengukuran penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan).  

Ciri-ciri dari penilaian autentik menurut Kunandar (2013: 38-39) 

adalah: 

a. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan 

hasil atau produk.  

b. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung. Artinya guru dituntut untuk melakukan penilaian 

terhadap kompetensi proses.  

c. Menggunakan berbagai cara dan sumber.  

d. Tes hanya salah satu pengumpul data penilaian. 
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e. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan 

bagian-bagian kehidupan siswa yang nyata tiap hari. 

f. Penilaian harus menenkankan kedalaman pengetahuan dan 

keahlian siswa, bukan keluasannya (kuantitas).  

Menurut Kunandar (2013:42) dalam melakukan penilaian autentik 

guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini: 

1. Autentik dari instrumen yang digunakan, yakni menggunakan 

instrumen yang bervariasi disesuaikan dengan kompetensi yang ada 

di kurikulum. 

2. Autentik dari aspek yang diukur. Artinya, guru perlu menilai 

aspek-aspek hasil belajar secara menyeluruh, meliputi kompetensi 

sikap, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. 

3. Autentik dari aspek kondisi siswa. Jadi, dalam melakukan penilaian 

guru menilai input (kondisi awal), proses (kinerja dan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran), dan output (hasil pencapaian 

kompetensi, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan). 

Peneliti menyimpukan penilaian autentik adalah suatu penilaian yang 

dilakukan guru selama proses belajar mengajar yang menekankan pada tiga 

aspek kompetensi yaitu kompetensi pengetahuan (kognitif), kompetensi 

sikap (afektif), dan kompetensi keterampilan (psikomotor) dengan 

menggunakan instrumen yang bervariasi dan alat tes yang digunakan harus 

memperhatikan input, prooses dan output siswa.  
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2.1.4. Hakikat Pembelajaran IPS 

2.1.4.1. Hakikat Ilmu Sosial 

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. Ada 

bermacam-macam aspek tingkah laku manusia dalam masyarakat, seperti 

aspek ekonomi, sikap, mental, budaya, dan hubungan sosial. Studi khusus 

tentang aspek-aspek tingkah laku manusia inilah yang menghasilkan ilmu 

sosial, seperti ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, psikologi, sosiologi, dan 

antropologi.  

Menurut soewarso (2009: 3-9) IPS merupakan fusi dari berbagai 

ilmu sosial antara lain: 

1. Antropologi  

Dalam arti yang luas antropologi mempelajari manusia. Antropologi 

itu sendiri berarti manusia. Antropologi mempelajari manusia menurut 

beberapa aspek tertentu. Secara garis besar, pada umumnya para ahli 

membedakan antropologi ke dalam antropologi fisik dan budaya.  

2. Ekonomi 

Tindakan manusia yang ditujukan untuk mencapai kemakmuran 

disebut motif ekonomi, yaitu berusaha  mencapai hasil yang sebesar-

besarnya. Contoh konsep dasar dari ilmu ekonomi ialah kebutuhan 

primer berupa makanan, minuman, tabungan termasuk kebutuhan yang 

akan datang. 
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3. Geografi 

Geografi berasal dari kate geos berarti bumi dan graphein yang berarti 

lukisan atau tulisan. Jadi secara harfiah geografi berarti lukisan tentang 

bumi. Contoh konsep dasar geografi: pola distribusi yaitu persebaran 

fenomena dalam suatu ruang, misalnya terbesar, memanjang, padat, 

jarang, dsb.  

4. Sejarah 

Faktor waktu membedakan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, 

kelampauan mengikat kajian sejarah, sedangkan ilmu-ilmu sosial 

lainya menekankan kekinian. Cntoh konsep dan generalisasi dari 

sejarah antara lain: waktu, tanggal, sebelum masehi, hijrah, jaman 

prasejarah, dsb.  

5. Sosiologi  

Sosiologi mempelajari masyarakat secara keseluruhan antara individu 

dalam masyarakat itu. Sebagai ilmu sosial yang objeknya masyarakat 

sosiologi bersifat empirik, teoritis, komunikatif, dan non etis.  

6. Ilmu Politik 

Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-

lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, termasuk di 

dalamnya hubungan antara negara dengan warga negaranya serta 

dengan negara-negara lainnya.   

2.1.4.2 Pengertian Pendidikan IPS 
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Ide mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial berasal dari literatur 

pendidikan Amerika Serikat dengan nama asli “Social Studies”. Pada waktu 

Indonesia memperkenalkan konsep IPS, pengertian dan tujuannya tidaklah 

persis sama dengan social studies yang ada di amerika Serikat. Karena 

konsep IPS disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berbeda 

dengan kondisi masyarakat Amerika Serikat.  

Pada dasarnya Mulyono TJ (dalam Hidayati, 2008:1-7), memberikan 

batasan IPS adalah suatu pendekatan interdisipliner (Inter-disciplinary 

approach) 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 ditegaskan lagi oleh Saidiharjo (dalam Hidayati, 2008:1-7),  bahwa 

IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari 

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

politik. Mata pelajaran tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga 

dapat dipadukan menjadi satu bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS).  

Peneliti menyimpulkan dari berbagai pendapat tersebut bahwa IPS 

adalah fusi dari disiplin-disiplin ilmu sosial. Pengertian fusi di sisni berarti 

bahwa IPS merupakan suatu bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah 

dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. Artinya, bahwa bidang studi IPS 

tidak lagi mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah, secara 

terpisah, melainkan semua disiplin ilmu tersebut diajarkan secara terpadu.  
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2.1.4.3  Tujuan Pendidikan IPS 

Menurut Hidayati (2008:1-24), salah satu fungsi pengajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman 

tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Selanjutnya 

disebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial juga bertujuan sebagai berikut: 

1. Sikap belajar  

Ilmu Pengetahuan Sosial juga bertujuan untuk mengembangkan sikap 

belajar yang baik. Siswa memliki kemampuan untuk menemukan ide dan 

konsep baru yang diajarkan dalam IPS. 

2. Nilai-nilai sosial dan sikap  

Nilai-nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pengajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Berdasarkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam 

masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial siswa. Faktor 

keluarga, masyarakat, dan tingkah laku guru sendiri besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan nilai-nilai dan sikap siswa.  

3. Keterampilan dasar Ilmu Pengetahuan Sosial.  

Siswa dapat belajar dengan mencari bukti dengan berpikir ilmiah, 

keterampilan mempelajari data masyarakat, menafsirkan data-data sosial, 

dan merumusakan kesimpulan. Hal ini merupakan contoh dari 

keterampilan dasar IPS.  

Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial yang tercantum dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah: (1) mengenalkan konsep-

konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 
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(2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial, (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, (4) meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang mejemuk, di tingkat lokal, 

nasional dan global. 

Peneliti dapat menyimpulkan dari uraian tersebut bahwa tujuan 

pembelajaran IPS yaitu mengenalkan kepada siswa tentang hubungan antar 

siswa dengan lingkungan hidupnya, mengembangkan pemahaman siswa 

untuk mengenal berbagai kebutuhan manusia, memahami dan menghargai 

sejarah bangsanya, melestarikan budaya Indonesia yang beraneka ragam, 

serta memahami hak-hak manusia di suatu negara dan cara hidup 

demokratis.  

2.1.4.4  Ruang Lingkup Pendidikan IPS 

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan 

manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS 

berkenaan dengan cara menusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan 

materi, budaya, dan kejiwaanya, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Singkatnya IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan 

manusia di permukaan bumi dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai 

anggota masyarakat.  

Pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai 

dengan kemampuan siswa pada tiap jenjangnya. Sehingga ruang lingkup 
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pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang 

pendidikan menengah maupun perguruang tinggi. Adapun ruang lingkup 

mata pelajaran IPS jenjang Sekolah Dasar yang disebutkan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006: 575) meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: (1) manusia, tempat dan lingkungan, (2) waktu, 

keberlanjutan, dan perubahan (3) sistem sosial dan budaya. (4) perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan. 

Pada jenjang Sekolah Dasar ruang lingkup pembelajaran IPS dibatasi 

sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau oleh geografi, 

ekonomi, maupun sejarah. Gejala sosial tersebut merupakan masalah sosial 

yang sering di kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar lingkungan siswa 

SD.  

2.1.5 Pembelajaran Pendidikan IPS di SD 

Pada jenjang SD, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai mata 

pelajaran di tingkat dasar pada hakikatnya adalah suatu integrasi atau 

penggabungan utuh dari disiplin-disiplin ilmu sosial dan ilmu lain yang 

relevan dengan ilmu sosial untuk tujuan pendidikan. Ada dua bahan kajian 

IPS, yaitu bahan kajian pengetahuan sosial mencakup lingkungan sosial, 

yang terdiri atas ilmu bumi atau geografi, ekonomi, dan pemerintahan. Serta 

kajian IPS yang mempelajari tentang sejarah meliputi perkembangan 

masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. 

Pelaksanaan pembelajaran IPS di SD didasari oleh tujuan Ilmu 

Pengetahuan Sosial  yang sebelumnya sudah direncanakan dan tercantum 
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dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006. Selain tujuan 

pembelajaran IPS, juga dirumuskan ruang lingkup pembelajaran IPS, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, arah pengembangan IPS untuk 

mengembangkan materi pokok dan indikator pencapaian untuk penilaian. 

Sehingga pembelajaran IPS di SD harus mengacu pada kurikulum tersebut, 

kerena kurikulum yang dibuat sudah disesuaikan dengan karakteristik 

tingkat perkembangan anak SD. Menurut Piaget (dalam Slameto: 12-13) 

proses belajar pada anak adalah sebagai berikut: 

1. Anak-anak memiliki struktur mental yang berbeda, sehingga mereka 

memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajar. 

2. Perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu, menurut 

suatu urutan yang sama bagi semua anak. 

3. Walaupun dengan urutan yang sama, tetapi jangka waktu untuk berlatih 

dari satu tahap ke tahap lainnya tidaklah selalu sama pada setiap anak.  

Tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget (dalam 

Suprijono, 2013: 23) adalah: 

              Tabel 2.2 Tahap Perkembangan Kognitif Anak 

Tahap Umur Ciri Pokok Perkembangan 

Sensorimotor 0-2 tahun Berdasarkan tindakan langkah demi 

langkah 

Pra operasi 2-7 tahun Penggunaan simbol 

Konsep intuitif 

Operasi konkret 8-11 tahun Memakai aturan jelas, reversibel dan 

kekelan 

Operasi formal 11 tahun ke atas Hipotesis, abstrak, dan logis 
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    Perkembangan kognitif anak SD berada pada tahap beroperasi 

konkret seperti dalam teori Piaget tersebut. Pada tahap ini anak mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika namun masih dalam bentuk benda 

konkret. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya 

pada situasi konkret dan menggunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda namun belum bisa memecahkan masalah 

abstrak. Sehingga dalam pembelajarannya diperlukan media berupa benda 

konkret agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh 

guru.  

2.1.6 Pembelajaran Kooperatif 

2.1.6.2  Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli mengenai 

pembelajaran koperatif diantaranya, Sanjaya (dalam Hamdani, 2011: 30) 

berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian 

kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan. Pembelajaran kooperatif ini merupakan 

salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama (Trianto, 2011: 42). Menurut Arihi (dalam Iru La, 

2012: 47) pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan model 

pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil, dengan anggota kelompok 

3-5 orang, yang dalam menyelesaikan tugas kelompoknya setiap anggota 
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kelompok harus saling kerja sama dan saling membantu untuk memahami 

materi, sehingga setiap siswa selain mempunyai tanggung jawab individu, 

juga mempunyai tanggung jawab dalam kelompok. 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok yang diarahkan oleh guru. Guru menetapkan 

tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan dan informasi 

yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang 

dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas 

(Suprijono, 2012: 54). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran kelompok dengan 

jumlah anggota 3-5 siswa dengan gagasan untuk saling memotivasi antar 

anggotanya untuk saling membantu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara maksimal. Di dalam kelompok ini siswa akan berlatih bertanggung 

jawab dan bekerjasama dengan teman-teman kelompoknya. Dalam kelas 

kooperatif siswa diharapkan untuk saling membantu, berdiskusi, berdebat, 

saling menilai pengetahuan terbaru, dan saling mengisi kelemahan masing-

masing.  

2.1.6.3  Manfaat dan Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Orlich (dalam Iru La, 2012: 55) menyebutkan delapan manfaat 

pembelajaran kooperatif yaitu: 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap pengetahuan dasar 

2. Memberi penguatan terhadap keterampilan sosial 
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3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan 

4. Menciptakan lingkungan belajar yang aktif 

5. Meningkatkan kepercayaan diri siswa 

6. Menghargai perbedaan gaya belajar 

7. Meningkatkan tanggung jawab siswa 

8. Fokus pada keberhasilan setiap siswa 

Menurut Thobroni (2012: 291-292), kelebihan pembelajaran kooperatif, 

sebagai berikut. 

a) Jika dilihat dari aspek siswa, keunggulan pembelajaran kooperatif 

memberi peluang siswa untuk berpendapat dan membahas suatu 

pandangan, siswa dapat belajar bekerja sama dan menyatukan pendapat 

yang berbeda. 

b) Siswa dimungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar, melatih 

siswa untuk memiliki keterampilan. 

c) Siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena didukung 

oleh teman sebayanya. 

d) Siswa menghasilkan peningkatan kemampuan akademik dan berpikir 

kritis. 

e) Menimbulkan persahabatan yang akrab antar anggota kelompok.. 

f) Saling ketergantungan yang positif. 

Kemudian Orlich (dalam Iru La, 2012:55) menyebutkan lima 

karakteristik pembelajaran kooperatif yaitu: 

1. Menggunakan kelompok kecil tuga atau empat orang siswa 

2. Berfokus pada penyelesaian tugas-tugas 
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3. Terjadi kerja sama dan interaksi kelompok 

4. Tanggung jawab pribadi untuk belajar 

5. Mendukung kerja kelompok 

2.1.6.4  Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama, menurut Eggen and Kanchak (dalam Trianto, 

2011: 42). Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, dan memberikan pengalaman sikap 

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa 

yang berbeda latar belakangnya. Dengan bekerja secara kolaboratif untuk 

mencapai sebuah tujuan bersama, maka siswa akan mengembangkan 

keterampilan berhubungan dengan sesama manusia yang akan sangat 

bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah.  

Tujuan penting lain dari pembelajaran kooperatif menurut Rusman 

(2010: 210) adalah untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan kerja 

sama dan kolaborasi. Keterampilan ini amat penting untuk dimililki dalam 

masyarakat dimana banyak kerja orang dewasa dilakukan dalam organisasi 

yang saling bergantung satu sama lain dengan budaya yang beragam.  

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah meningkatkan hasil akademik, menerima 

perbedaan, serta mengembangkan sikap sosial siswa. Tujuan pembelajaran 
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kooperatif akan tercapai dengan baik dengan memperhatikan unsur-unsur 

dalam  pembelajaran kooperatif. 

2.1.6.5 Fase-fase Pembelajaran Kooperatif 

Slavin (dalam Hamdani, 2011: 34-35) menyatakan bahwa terdapat 6 

fase atau langkah utama dalam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 

dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi 

siswa untuk belajar. Fase ini diikuti siswa dengan penyajian informasi, 

sering dalam bentuk teks bukan verbal. Selanjutnya siswa dikelompokan ke 

dalam tim-tim belajar. Fase terakhir dari pembelajaran kooperatif yaitu 

penyajian hasil akhir kerja kelompok, dan mengetes apa yang mereka 

pelajari, serta memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok 

maupun individu. Keenam fase pembelajaran kooperatif dirangkum pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 2.3 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Langkah-Langkah 
Pembelajaran Kooperatif 

 
Fase Kegiatan Guru 

 
Fase 1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi Siswa 
 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan memotivasi 
siswa belajar. 

Fase 2 
Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 
siswa baik dengan peragaan 
(demonstrasi) atau teks. 

Fase 3 
Mengorganisasikan siswa ke 
dalam kelompok-kelompok 
belajar 
 

Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan perubahan 
yang efisien. 

Fase 4 
Membantu kerja kelompok 
dalam belajar 
 

Guru membimbing kelompok 
kelompok belajar pada saat mereka 
mengerjakan tugas. 

Fase 5 
Mengetes materi 
 

Guru mengetes materi pelajaran atau 
kelompok menyajikan hasi-hasil 
pekerjaan mereka. 

Fase 6 
Memberikan penghargaan 

Guru memberikan cara-cara untuk 
menghargai baik upaya maupun hasil 
belajar individu dan kelompok. 

 

2.1.7 Model Pembelajaran NHT 

2.1.7.2  Pengertian Model Pembelajaran NHT 

NHT adalah model belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor 

dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memaggil nomor 

dari siswa (Hamdani, 2011:89). Sedangkan menurut Trianto (2011: 82) 

NHT merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur 
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kelas tradisional. Sama halnya menurut Iru (2012: 59) pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur-struktur khusus 

dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa dan memiliki 

tujuan untuk meningkatkan penguasaan tingkat akademik. 

Pada dasarnya, Numbered Heads Together (NHT) merupakan varian 

dari diskusi kelompok. Menurut Slavin (dalam Huda, 2013: 203), metode 

yang dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk memastikan 

akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. Tujuan dari NHT adalah 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain untuk meningkatkan 

kerjasama siswa, NHT juga bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan 

tingkatan kelas.  

Hamdani (2011: 90) menyatakan beberapa kelebihan dari model 

NHT, sebagai berikut: 

a. Setiap siswa menjadi siap semua 

b. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 

c. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai 

Kelebihan model NHT menurut La Iru (2012: 60) yaitu: 

a. Situasi belajar lebih aktif, hidup, bersemangat dan berdaya guna. 

b. Merupakan latihan berpikir ilmiah dalam menghadapi masalah. 

c. Menumbuhkan sikap obyektif, percaya diri, keberanian serta 

tanggung jawab dalam menghadapi/mengatasi permasalahan. 
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2.1.7.3  Langkah-langkah dalam Model Pembelajaran NHT 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) menurut La Iru (2012: 59) adalah: 

Fase 1: Penomoran 

Dalam fase ini guru membagi kelas ke dalam kelompok 3-5 siswa dan 

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

Fase 2: Mengajukan Pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat 

bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat 

tanya.  

Fase 3: Berpikir Bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas.  

2.1.8 Media Pembelajaran 

2.1.8.2  Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahas latin, yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Selain itu, kata media juga 

berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, 
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dan secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau 

pengantar sumber pesan dengan penerima pesan, menurut Ely (dalam 

Hamdani, 2011: 243). Menurut Aqib (2013: 50) media pembelajaran yaitu 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

merangsang terjadinya proses belajar pada siswa. 

Media merupakan alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan. 

Setiap orang pasti ingin pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan 

baik dan dengan hasil yang memuaskan. Media merupakan wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan (Rusman, 2013: 159). 

Menurut Kustandi (2011: 8) media pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna 

pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran 

dengan lebih baik dan sempurna.  

Peneliti menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu 

proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar.  

2.1.8.3  Fungsi Media Pembelajaran 

Media adalah alat yang berfungsi menyampaikan pesan. Media 

pembelajaran berarti alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Pemakaian media pembelajaran 

dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Sehingga sangat 
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dianjurkan untuk menggunakan media pembelajaran selama proses belajar 

mengajar. 

Secara umum, menurut Hamdani (2011: 246) media pembelajaran 
memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut: (1) menyaksikan 
benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau; (2) 
mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena 
jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang; (3) memperoleh gambaran yang 
jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena 
ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil; (4) mendengar suara yang sukar 
ditangkap dengan telinga secara langsung; (5) mengamati dengan teliti 
binatang-binatang yang sukar diamati secara langsung karena sukar 
ditangkap; (6) mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau 
berbahaya untuk didekati; (7) mengamati dengan jelas benda-benda yang 
mudah rusak atau sukar diawetkan; (8) dengan mudah membandingkan 
sesuatu; (9) dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara 
lambat; (10) dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung 
secara cepat; (11) mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang sukar 
diamati secara langsung; (12) melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari 
suatu alat; (13) melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang 
panjang atau lama; (14) dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan 
mengamati suatu objek secara serempak; (15) dapat belajar sesuai dengan 
kemampuan, minat, dan temponya masing-masing. 

 
Menurut Hamalik (dalam Rusman, 2013: 140) media dalam proses 

belajar mengajar memiliki dua peranan penting, yaitu: (1) Media sebagai 

alat bantu mengajar (dependent media) (2) Media sebagai sumber belajar 

yang digunakan sendiri oleh siswa secara mandiri atau disebut dengan 

independent media.  

Fungsi lain dari media pembelajaran diutarakan oleh Rusman 

(2013:145)  yaitu memperjelas, memudahkan dan membuat menarik pesan 

pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa sehingga 

dapat memotivasi belajarnya dan mengefisienkan proses belajar. Sedangkan 

menurut Arsyad (2011: 21) media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana 

informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam 
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mental maupun bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat 

terjadi. Di samping menyenangkan, media pembelajaran harus dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan 

perorangan siswa. 

Peneliti berpendapat fungsi dari media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar yaitu dapat membangkitkan keinginan, minat terhadap 

pembelajaran dan pengaruh-pengaruh psikologis yang lain pada siswa. 

Media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka menyajikan informasi 

kepada siswa. Media berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan oleh guru sebelumnya. Proses penyampaian informasi itu 

harus melibatkan siswa baik secara mental ataupun dalam bentuk aktivitas 

yang nyata sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal.  

2.1.8.4  Klasifikasi dan Karakteristik Media Pembelajaran 

Menurut Sanjaya (2012: 118-119) dilihat dari sifatnya media dibagi 

ke dalam media auditif yaitu media yang hanya bisa didengar, media visual 

yaitu media yang dapat dilihat saja, dan media audio visual yaitu gabungan 

dari keduanya. Dilihat dari kemampuan jangkauannya dibagi ke dalam 

media yang memiliki daya liput luas seperti radio dan tv, dan media yang 

memiliki daya liput terbatas seperti slide, film, video. Dilihat dari cara atau 

teknik pemakainannya medai dapat dibagi ke dalam media yang 

diproyeksikan seperti film dan media yang tidak dapat diproyeksikan seperti 

foto dan gambar. 
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Secara umum menurut Rusman (2013: 174-176) ada tiga kelompok 

media pembelajaran yaitu visual, audio, dan gabungan dari keduanya. 

Berikut penjelasan singkatnya. 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indra penglihatan. misalnya: 

a. Gambar mati/diam 

Gambar mati atau gambar diam adalah gambar yang disajikan secara 

fotografik. Contohnya yaitu gambar atau foto tubuh manusia untuk 

pembelajaran IPA. 

b. Media grafis 

Media grafis termasuk di dalamnya grafik, bagan, diagram, poster, dan 

kartun. Medai grafis adalah media pandang dua dimensi yang dirancang 

secara khusus untuk mengkomunikasikan pembelajaran (bukan 

fotografik).  

c. Model dan realia 

Realia dan model adalah alat bantu visual dalam pembelajaran yang 

berfungsi memberikan pengalaman langsung. Realia merupakan model 

objek nyata dari sesuatu benda. Siswa belajar secara langsung dari objek 

yang sedang dipelajari.  

Media audio adalah media yang hanya dapat didengar dengan 

menggunakan indra pendengaran saja. Media ini mengandung pesan auditif 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kreatitivitas, dan 

inovatif siswa tetapi menuntut kemampuan daya dengar dan menyimak.  
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Gabungan antara media audio dan visual dapat didengar maupun 

dilihat menggunakan indra penglihatan dan pendengaran. Contoh media 

yang menggabungkan keduanya adalah film, slide power point, dan video 

pembelajaran.  

2.1.8.5 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Edgar Dale merupakan tokoh yang berjasa dalam pengembangan 

Teknologi Pembelajaran modern. Edgar Dale mengemukakan tentang 

kerucut pengalaman (cone of experience) sebagaimana tampak dalam 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.2 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Pengalaman belajar konkret yang secara langsung dialami siswa 

terletak di bagian bawah. Di sinilah siswa memperoleh manfaat paling besar 

dikarenakan siswa mengalaminya secara langsung. Seperti yang dikatakan 

James L. Mursell (dalam Munadi, 2013: 19) bahwa belajar yang sukses 

adalah belajar dengan mengalami sendiri. Menurut analisis Dale, 

pengalaman langsung mendapat tempat utama dan terbesar, sedangkan 
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belajar secara abstrak menempati puncak kerucut. Hal ini menegaskan 

pengalaman belajar yang dialami siswa SD secara berangsur-angsur harus 

diubah sesuai dengan kerucut Dale (Munadi, 2013: 19). 

Peneliti dapat menyimpulkan dari gambar tersebut bahwa ketika 

penggunaan media pembelajaran lebih konkret atau dengan pengalaman 

langsung maka pesan (informasi) pada proses pembelajaran yang 

disampaikan guru kepada siswa akan tersampaikan dengan baik. 

2.1.9 Multimedia 

2.1.9.2  Pengertian Multimedia 

Media dalam konteks pembelajaran diartikan juga sebagai alat 

berupa bahasa yang menghubungkan antara penyampai pesan dan 

penerimanya. Maka multimedia dalam konteks tersebut adalah multibahasa, 

yakni yang mudah dipahami oleh indera manusia, baik itu indera 

pendengaran, penglihatan, penciuman maupun gerak. Atau dalam bahasa 

lain, multimedia pembelajaran adalah media yang mampu melibatkan 

banyak indera dan organ tubuh selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pembelajaran melalui multimedia adalah pembelajaran yang 

didesain dengan menggunakan berbagai media secara bersamaan seperti 

teks, gambar (foto), film (video) dan lain sebagainya yang kesemuanya 

saling bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran  yang dirumuskan 

sebelumnya (Sanjaya, 2012: 219). Sedangkan menurut Rusman (2013: 140) 

pembelajaran berbantuan multimedia adalah kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, 
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audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link 

dan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, 

berinteraksi, berekreasi dan berkomunikasi. 

Vaughan (dalam Asyhar, 2012:75) menjelaskan bahwa multimedia 

adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, 

animasi dan video yang diterima oleh pengguna melalui hardware 

komputer. Sejalan dengan hal tersebut, Heinich (dalam Asyhar, 2012: 75) 

menyatakan bahwa multimedia merupakan penggabungan atau 

pengintegrasian dua atau lebih format media yang berpadu seperti teks, 

grafik, animasi, dan video untuk membentuk aturan informasi ke dalam 

sistem komputer.  

Komputer adalah alat elektronik yang termasuk pada kategori 

multimedia. Karena komputer menurut Arsyad (dalam Munadi, 2013: 148) 

mampu melibatkan berbagai indera dan organ tubuh sehingga memudahkan 

siswa yang memiliki tipe belajar berbeda-beda, seperti telinga (audio) bagi 

siswa dengan tipe belajar auditif (auditory learner), mata (visual) bagi siswa 

dengan tipe belajar visual (visual learner), dan tangan (kinetik) bagi siswa 

dengan tipe belajar kinestetik (tactual learner), yang dengan pelibatan ini 

dimungkinkan informasi atau pesannya mudah dimengerti.  

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa multimedia adalah salah satu 

bentuk media pembelajaran  yang merupakan gabungan dari berbagai media 

secara bersamaan misalnya, teks, gambar, maupun video. Biasanya 

komputer digunakan selama pembelajaran berbantuan multimedia, karena 
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komputer dapat menampilkan teks, gambar, audio maupun video secara 

bersamaan.  

2.1.9.3 Manfaat Penggunaan Multimedia 

Bahan ajar multimedia adalah media pembelajaran yang berbantuan 

teknologi multimedia. Pembelajaran yang menggunakan multimedia ini 

sudah cukup luas di dunia pendidikan, tidak hanya di perguruan tinggi, 

melainkan juga di sekolah-sekolah. Bahan ajar berbantuan multimedia 

paling sederhana dan banyak dipakai adalah bahan presentasi menggunakan 

powerpoint. Di samping itu, media interaktif juga sudah banyak 

dikembangkan (Asyhar, 2012: 172) 

Multimedia yang digunakan oleh peneliti adalah gabungan dari 

media presentasi dan media lain seperti gambar dan video. Multimedia 

presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat teoritis 

digunakan dalam pembelajaran klasikal, baik untuk kelompok besar maupun 

kecil. media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia projector 

(LCD) yang memiliki jangkauan pancar cukup luas. Selain presentasi, siswa 

akan diperlihatkan video mengenai materi yang dijelaskan oleh guru. 

Penayangan video ini bertujuan agar siswa lebih memahami materi teoritis 

yang disajikan dengan multimedia presentasi. 

Ada beberapa kelebihan dari multimedia presentasi menurut Munadi 

(2013: 150), yakni: (1) Mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya 

tidak ada secara fisik atau diistilahkan dengan imagery. (2) Memiliki 

kemampuan dalam  menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, 
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animasi, gambar, grafik dan suara menjadi satu kesatuan penyajian yang 

terintegrasi. (3) Memiliki kemampuan dalam mengakomodasikan siswa 

sesuai demgan modalitas belajarnya, terutama bagi meraka yang memiliki 

tipe visual, auditif atau yang lainnya. (4) Mampu mengembangkan materi 

pembelajaran terutama membaca dan mendengarkan secara mudah.  

Sedangkan kelebihan dari video menurut Munadi (2013: 127) adalah 

: (1) Pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. (2) mengembangkan 

imajinasi siswa. (3) memperjelas hal-hal abstrak dan memberikan gambaran 

yang realistik. (4) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. (5) 

Semua siswa dapat belajar dari video, baik yang pandai maupun kurang 

pandai. 

Multimedia presentasi memiliki kelemahan, kurangnya keterlibatan 

siswa selama presentasi berlangsung. Presentasi didominasi penjelasan guru 

mengenai materi. Situasi ini akan membuat siswa merasa bosan. Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut, peneliti memberikan kuis-kuis seputar 

materi. Siswa bersemangat menjawab kuis yang diberikan oleh guru. Selain 

itu siswa juga lebih memperhatikan penjelasan materi yang diberikan oleh 

guru agar siswa dapat menjawab kuis tersebut. 

Pemanfaatan multimedia presentasi dengan video dan gambar ini 

dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengolah 

bahan-bahan pembelajaran ke dalam media berbantuan komputer. Selain itu, 

pemanfaatan komputer akan meningkatkan perhatian siswa pada materi 

yang tengah disampaikan oleh guru. 
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2.1.9.4 Sintak Multimedia 

Sintak multimedia menurut Sanjaya (2012: 188) sebagai berikut: 

Persiapan: 

a. Kenali medan atau tempat presentasi berlangsung 

b. Kumpulkan informasi tentang audiens/siswa 

Penyajian: 

a. Pastikan semua yang hadir mengetahui tujuan yang akan dicapai 

b. Usahakan ruangan tempat terang sekalipun menggunakan alat presentasi 

yang diproyeksikan seperti LCD 

c. Ketika presentasi berlangsung, jaga kontak pandang dengan siswa 

d. Setiap selesai menyajikan satu pokok permasalahan, pastikan siswa 

memahaminya dengan benar. 

e. Selipkan humor-humor ringan. 

Penutup:  

a. Pastikan siswa memahami apa yang kita presentasikan. Oleh sebab itu 

bisa dilakukan post test. 

b. Buatlah pokok-pokok materi yang telah kita sajikan. 

2.1.10 Penerapan Model Pembelajaran NHT Berbantuan Multimedia dalam 

Pembelajaran IPS di SD 

Sintaks model pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan 

multimedia meliputi empat fase, yaitu penomoran, mengajukan pertanyaan, 

berpikir bersama, dan menjawab. Adapun aktivitas realistik 

pembelajarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.4 Aktivitas Siswa dan Guru dengan Model NHT Berbantuan 

Multimedia 

Sintaks 

pendekatan 

scientific 

(Permendikbu

d No. 81 A) 

Sintaks Model 

NHT (Trianto, 

2011: 63) 

Aktivitas Model NHT berbantuan 

Multimedia 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru 

1. Mengamati 

2. Menanya 

3. Mengumpu

lkan 

informasi 

4. Mengasosia

sikan 

5. Mengkomu

nikasikan 

hasil 

Fase 1: 

Penomoran 

Dalam fase ini 

guru membagi 

siswa ke dalam 

kelompok 3-5 

orang dan kepada 

setiap anggota 

kelompok diberi 

nomor antara 1 

sampai 5. 

 

Fase 2: 

Mengajukan 

pertanyaan 

Guru mengajukan 

sebuah 

pertanyaan 

kepada siswa. 

Pertanyaan dapat 

bervariasi. 

Pertanyaan dapat 

amat spesifik dan 

Siswa 

menyiapkan 

bahan-bahan yang 

digunakan selama 

pembelajaran 

seperti buku dan 

alat tulis 

 

Guru memper-

siapkan multimedia 

presentasi, LCD, 

gambar, video yang 

akan ditunjukkan 

pada siswa dan 

penomoran yang 

akan dibagikan saat 

berkelompok 

 

 

Siswa mengamati 

video mengenai 

materi yang 

disajikan oleh 

guru 

Guru menyuruh 

siswa mengamati 

video mengenai 

materi   

Siswa menjawab 

pertanyaan video 

yang disajikan 

tersebut. 

Guru memberikan 

pertanyaan seputar 

video yang disajikan 

sebelumnya.  

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

Guru menjelaskan 

materi melalui 

penayangan slide 
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dalam bentuk 

kalimat tanya.  

 

 

Fase 3: Berpikir 

bersama 

Siswa 

menyatukan 

pendapatnya 

terhadap jawaban 

pertanyaan itu 

dan meyakinkan 

tiap anggota 

dalam timnya 

mengetahui 

jawaban tim.  

 

Fase 4: 

Menjawab 

Guru memanggil 

suatu nomor 

tertentu, 

kemudian siswa 

yang nomornya 

sesuai 

mengacungkan 

tangannya dan 

mencoba 

menjawab 

pertanyaan untuk 

mengenai materi 

melalui 

penayangan slide 

powerpoint yang 

disertai gambar. 

powerpoint yang 

disertai gambar.  

Siswa 

berkelompok 

secara heterogen 

3-5 anak dan 

mendapat nomor 

dari 1 sampai 5 

Guru membagi 

siswa menjadi 

beberapa kelompok 

dengan anggota 3-5 

anak. Setiap anak 

mendapatkan nomor 

1 sampai 5 

Siswa secara 

berkelompok 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru. Setiap 

anggota dalam 

tim harus 

mengetahui 

jawabannya 

dengan pasti.  

 

Guru membagikan 

lembar kerja siswa 

berisi seputar materi 

yang dikerjakan 

secara berdiskusi. 

 



72 
 

 

seluruh kelas. Siswa yang 

dipanggil maju 

dan 

mempresentasika

n hasil diskusinya 

di depan kelas. 

Guru memanggil 

salah satu nomor 

untuk 

mempresentasikan 

jawaban yang sudah 

didiskusikan 

bersama 

kelompoknya. 

Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

hasil diskusi. 

Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan 

terhadap model pembelajaran Numberd Heads Together (NHT) berbantuan 

multimedia dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Hasil penelitian 

tersebut adalah: 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Oktafiana (2012) 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 

Head Together (NHT) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa di 

Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT, hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial, dan kendala-kendala yang muncul selama pembelajaran serta 

solusinya, namun tidak dijelaskan penelitian dilakukan pada kelas berapa. 
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Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilakukan dalam dua siklus terdiri dari tiga tahap, hal ini berbeda 

dengan peneliti yang melakukan penelitian dalam 3 siklus masing-masing 

siklus terdiri dari satu kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, tes, dan catatan lapangan. Data yang telah 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif.  Pada siklus I, rata-rata kelas memperoleh nilai 

81,54 dengan ketuntasan klasikal sebesar 71,79%. Pada siklus II ada 

peningkatan rata-rata kelas mencapai 87,94. Sedangkan persentase 

ketuntasan klasikal mencapai 89,74%. Nilai tersebut dinyatakan berhasil 

dan telah melampaui batas persentase ketuntasan belajar klasikal yang telah 

ditetapkan yakni 70% sedangkan nilai rata-rata kelas mencapai indikator 

keberhasilan, yaitu ≥80%, sehingga pembelajaran dapat dinyatakan 

berhasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik. Hasil belajar siswa secara rata-rata kelas maupun 

ketuntasan klasikal mengalami perbaikan serta kendala- kendala yang 

dihadapi dapat teratasi.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Januria Dyah Wulandari (2013) 

dengan judul “Peningkatan Pemahaman Konsep Sumber Daya Alam melalui 

Multimedia dengan Teknik Example Non Example”. Tujuan penelitian 

tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep sumber 

daya alam melalui multimedia dengan teknik example non example. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 02 Manang Grogol Sukoharjo 
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yang berjumlah 26 siswa, 11 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Rata-rata nilai kelas yang diperoleh 

siswa pada siklus I yaitu 66,53 naik menjadi 84,42 pada siklus II. Selain itu 

terjadi peningkatan presentase ketuntasan belajar siswa pada tes siklus I 

yaitu 42,3% kemudian pada siklus II menjadi 92,30%. Berdasarkan hasil 

penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan 

multimedia dengan teknik example non example  mampu meningkatkan 

pemahaman konsep sumber daya alam pada  siswa kelas IV SD Negeri 02 

Manang Grogol Sukoharjo. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

januaria Dyah dengan peneliti yaitu mata pelajaran dan kelas yang 

digunakan berbeda. mata pelajaran yang menjadi fokus peneliti adalah IPS. 

dan kelas yang digunakan adalah kelas V SD. Model pembelajaran yang 

digunakan juga berbeda, peneliti menggunakan model kooperatif tipe NHT.  

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut diatas, dapat diambil pokok 

pemikiran bahwa pembelajaran IPS di SDN Ngaliyan 01 Semarang belum 

mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor guru dan siswa. 

Siswa kurang tertarik dalam pembelajaran sehingga menjadi ramai di kelas, 

siswa pasif dalam pembelajaran, siswa juga tidak semangat mengikuti 

pembelajaran .Hal ini dikarenakan guru banyak menggunakan ceramah satu 

arah, dan metode guru dalam mengajar kurang variatif, guru tidak 
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menggunakan media secara optimal.  Kedua faktor tersebut menyebabkan 

hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal.  

Melihat kondisi tersebut, peneliti bersama kolaborator  

merencanakan untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered 

Heads Together (NHT)  berbantuan multimedia. Adapun Kerangka berfikir 

dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir 

 

KONDISI AWAL 
1. Guru hanya menggunakan metode ceramah satu arah dan 

pembelajaran terpusat pada guru. 
2. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang variatif.  
3. Guru tidak menggunakan media atau alat peraga. 
4. Siswa kurang antusias dalam pembelajaran, sehingga siswa 

menjadi pasif dan tidak kritis. 
5. Siswa tidak antusias dalam pembelajaran mengakibatkan siswa 

ramai. 
6. Hasil belajar siswa yang masih rendah. Nilai siswa yang berada di 

bawah KKM masih 61,1% 
 

 

PELAKSANAAN 
Menerapkan model pembelajaran NHT berbantuan multimedia dalam pembelajaran 
IPS dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Siswa mengamati video mengenai materi yang telah disiapkan sebelumnya.   
2. Kemudian siswa menjawab pertanyaan dari guru mengenai video tersebut.  
3. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi melalui penayangan slide 

powerpoint yang disertai gambar.   
4. Siswa berkelompok secara heterogen, tiap kelompok beranggotakan 5 anak. 

Setiap kelompok menerima nomor dari angka 1 sampai 5.  
5. Siswa mendapatkan pertanyaan seputar materi yang dikerjakan secara 

berkelompok.  
6. Setiap anggota dalam tim harus mengetahui jawabannya dengan pasti.  
7. Guru memanggil salah satu nomor untuk mempresentasikan jawaban yang sudah 

didiskusikan bersama kelompoknya.  
8. Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi.  

 

KONDISI AKHIR 
1. Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah dan 

pembelajaran terpusat pada siswa. 
2. Model pembelajaran yang digunakan guru lebih variatif.  
3. Guru menggunakan media secara optimal. 
4. Siswa menjadi aktif dan terlihat antusias pada 

pembelajaran. 
5. Siswa lebih antusias pada pembelajaran. 
6. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS meningkat dan 

siswa dapat mencapai nilai sesuai dengan KKM. 
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Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berfikir yang 

telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam Penelitian 

Tindakan Kelas ini yaitu model pembelajaran Numbered Heads Together 

berbantuan multimedia dapat meningkatkan  aktivitas siswa, keterampilan 

guru, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Kelas VB SDN 

Ngaliyan 01 Semarang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 

Secara garis besar  terdapat empat tahapan yang lazim dilalui dalam 

melaksanakan penelitian tindakan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi (Arikunto, 2008:16). Adapun model tahap-tahap 

tersebut adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Langkah-langkah PTK 

Berdasarkan model Arikunto tersebut, langkah-langkah penelitian 

dilaksanakan dalam empat tahap yaitu : 

3.1.1. Perencanaan 

Perencanaan 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi 

Pelaksanaan Siklus 1 Refleksi 

Siklus 2 Pelaksanaan 

Observasi 

Dst 
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Pada tahap perencanaan, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaiman tindakan penelitian dilakukan. 

PTK yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang 

melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan. 

Selain itu, peneliti juga menentukan fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah 

instrumen pengamatan untuk membantu peneliti dalam merekam fakta yang 

terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2008:18). Adapun kegiatan 

yang peneliti lakukan bersama tim kolaborasi dalam tahap perencanaan 

yaitu: 

1. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan menyusun 

indikator bersama tim kolaborasi. 

2. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, 

bahan ajar, LKS, ksisi-kisi soal, evaluasi, kunci jawaban evaluasi dan 

penskoran.  

3. Menyiapkan media pembelajaran berupa multimedia presentasi (PPT) 

dan video sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan sumber belajar 

berupa buku IPS kelas V. 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Arikunto, 2008:18). Dalam 

tahap pelaksanaan tindakan guru melaksanakan pembelajaran melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan multimedia sesuai 
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dengan materi yang akan diajarkan. Peneliti bersama dengan kolaborator 

berperan dalam melakukan pengamatan dalam pelaksanaan tindakan atau 

kegiatan pembelajaran. 

3.1.3. Observasi 

Observasi yaitu kegiatan pengamatan untuk memotret sejauh mana 

efektivitas kepemimpinan atas tindakan telah mencapai sasaran (Saminanto, 

2012:12). Pelaksanaan observasi atau pengamatan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan atau kegiatan pembelajaran. Dalam tahap ini peneliti 

dan kolaborator melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dan 

aktivitas siswa menggunakan lembar instrumen yang telah disediakan. 

Pengamatan dilakukan agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan 

siklus selanjutnya. 

3.1.4. Refleksi 

Refleksi berarti “pantulan” melakukan refleksi berarti memantulkan 

atau mengingat kembali kejadian lampau sehingga dapat dijawab mengapa 

itu terjadi (Arikunto, 2008: 19). Selain itu, menurut Poerwanti (2008: 5.45) 

refleksi adalah perenungan kembali atas apa yang telah dilakukan untuk 

dijadikan cermin (pedoman) perbaikan bagi aktivitas selanjutnya. Dalam 

tahap ini peneliti dan kolaborator mendiskusikan hasil pengamatan selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Kekurangan yang ditemui dalam siklus 

sebelumnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pelaksaan 

tindakan pada siklus selanjutnya. Kemudian semua itu akan dijadikan acuan 

bagi peneliti bersama tim kolaborasi dalam membuat perencanaan tindak 
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lanjut untuk aktivitas selanjutnya. Peneliti melakukan perbaikan untuk 

pencapaian indikator yang diinginkan pada tahapan siklus kedua agar 

pelaksanaan lebih efektif dan semua permasalahan dapat teratasi dengan 

baik. 

 

3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Peneliti menetapkan akan menggunakan tiga siklus penelitian dalam 

pelaksanaan penelitian ini, setiap siklus terdiri dari satu pertemuan 

pembelajaran. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Siklus Pertama 

a. Perencanaan 

1) Berdiskusi dengan guru kolaborator tentang rencana kegiatan 

penelitian meliputi materi pembelajaran, waktu, dan keperluan 

penelitian. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan lampiran silabus, bahan 

ajar, media, lembar kerja siswa, kunci jawaban lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal, evaluasi, kunci jawaban evaluasi dan penskoran. 

Standar Kompetensi yang dipilih yaitu 2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan Kompetensi 

Dasar, 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. Menentukan indikator yaitu, 
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2.3.1 Menceritakan penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok,  

2.3.2 Menyebutkant 6 tokoh yang berperan dalam peristiwa 

Rengasdengklok. 2.3.3 Mengidentifikasi tujuan dari penculikan 

Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. 

3) Menyiapkan media pembelajaran, sumber belajar yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dan peralatan yang digunakan 

selama penelitian seperti LCD dan kamera. 

4) Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis dan LKS. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan angket untuk 

mengetahui respon siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Kegiatan awal: 

1) Guru melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal 

siswa tentang materi yang akan diajarkan. “Siapakah Presiden dan 

wakil presiden pertama di Indonesia? Tanggal berapakah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Tahun ini kemerdekaan 

Indonesia genap berusia?” 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

akan dicapai oleh siswa yaitu: melalui pengamatan video 

Rengasdengklok siswa dapat menceritakan peristiwa 
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Rengasdengklok dengan tepat, melalui pengamatan gambar 

mengenai peristiwa Rengasdengklok siswa dapat menjelaskan 

sebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok dengan benar, melalui 

pengamatan multimedia siswa dapat menceritakan 6 tokoh yang 

berperan dalam peristiwa Rengasdengklok dengan benar, melalui 

pengamatan multimedia siswa dapat mengidentifikasi tujuan dari 

penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok dengan benar. 

3) Guru menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung pada 

pembelajaran 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa 

Kegiatan inti: 

1) Siswa mengamati tayangan video mengenai peristiwa 

Rengasdengklok (eksplorasi, mengamati) 

2) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai video yang baru 

saja diamati. (eksplorasi, menanya) 

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi peristiwa 

Rengasdengklok melalui penayangan slide powerpoint yang 

disertai gambar. (eksplorasi, mengumpulkan informasi) 

4) Siswa berkelompok secara heterogen, tiap kelompok 

beranggotakan 3-5 anak (elaborasi). 

5) Setiap kelompok menerima nomor dari angka 1 sampai 5. 

6) Siswa mendapat pertanyaan seputar materi peristiwa 

Rengasdengklok untuk setiap kelompok (elaborasi). 
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7) Siswa berdiskusi dan bertukar pendapat untuk memecahkan 

permasalahan mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa 

Rengasdengklok tersebut. (elaborasi, mengasosiasikan) 

8) Guru memanggil salah satu nomor di tiap kelompok. Nomor yang 

dipanggil maju dan mempresentasikan jawaban yang sudah 

didiskusikan bersama kelompoknya. (mengkomunikasikan hasil) 

9) Kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

10) Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok yang 

aktif selama pembelajaran (konfirmasi).  

11) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

Rengasdengklok yang belum dipahami (konfirmasi).  

Kegiatan akhir: 

1) Untuk kegiatan akhir, siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi Rengasdengklok yang baru dipelajari 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi mengenai materi 

Rengasdengklok yang telah dipelajari 

3) Penilaian dan tindak lanjut 

c. Observasi 

Peneliti dan kolaborator melihat dan mengamati secara 

langsung kemudian mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam 

kegiatan pembelajaran, dari awal pembelajaran sampai dengan akhir 

pembelajaran. Adapun aspek yang diamati meliputi: 
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1) Keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan 

multimedia. 

2) Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan multimedia. 

d. Refleksi 

Setelah observasi dilakukan, maka dilakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan multimedia 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada siklus pertama. 

Kegiatan refleksi dalam siklus pertama meliputi: 

1) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus pertama. 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama. 

3) Mengkaji permasalahan yang terjadi pada siklus pertama dan 

mendiskusikan cara melakukan perbaikan. 

4) Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk pelaksanaan pada 

siklus kedua. 

2. Siklus Kedua 

a. Perencanaan 

Perencanaa yang dilakukan pada siklus kedua adalah 

memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus pertama. Tahap ini meliputi: 
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1) Berdiskusi dengan kolaborator mengenai rencana kegiatan 

penelitian meliputi materi pelajaran, waktu dan keperluan 

penelitian. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan lampiran silabus, bahan 

ajar, media, lembar kerja siswa, kunci jawaban lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal, evaluasi, kunci jawaban evaluasi dan penskoran. 

Standar Kompetensi yang dipilih yaitu 2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan Kompetensi 

Dasar, 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. Menentukan indikator yaitu, 

2.3.1 Menyebutkan 5 tokoh penting dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia,  2.3.2 Menceritakan peristiwa detik-detik 

proklamasi kemerdekaan, 2.3.3 Membedakan peran tiap tokoh 

dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan.  

3) Memperbaiki kekurangan yang terjadi selama siklus I.  

4) Menyiapkan media pembelajaran, sumber belajar yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dan peralatan yang digunakan 

selama penelitian seperti LCD dan kamera. 

5) Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis dan LKS. 
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6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan angket untuk 

mengetahui respon siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus kedua meliputi kegiatan 

awal , kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Kegiatan awal: 

1) Guru melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa 

tentang materi yang akan diajarkan dengan bernyanyi lagu “Hari 

Merdeka”. Kemudian guru bertanya “menurut lagu tersebut, 

tanggal berapakah Indonesia merdeka? “Siapakah yang menjahit 

bendera untuk upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945?” 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

akan dicapai oleh siswa yaitu: melalui pengamatan multimedia 

siswa dapat menceritakan peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dengan tepat, melalui pengamatan video, 

siswa dapat  mengulangi pembacaan teks proklamasi dengan tepat, 

melalui pengamatan gambar tokoh proklamasi, siswa dapat 

menjelaskan peran 5 tokoh penting dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dengan benar, melalui pengamatan gambar 

tokoh proklamasi, siswa dapat membedakan peran tiap tokoh dalam 

peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan benar. 
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3) Guru menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung pada 

pembelajaran 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa 

Kegiatan inti: 

1) Siswa mengamati tayangan video mengenai detik-detik proklamasi 

(eksplorasi, mengamati) 

2) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai video yang baru saja 

diamati. (eksplorasi, menanya)  

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi peristiwa 

proklamasi melalui penayangan slide powerpoint yang disertai 

gambar. (eksplorasi, mengumpulkan informasi) 

4) Siswa berkelompok secara heterogen, tiap kelompok 

beranggotakan 3-5 anak (elaborasi). 

5) Setiap kelompok menerima nomor dari angka 1 sampai 5 

(elaborasi). 

6) Siswa mendapat pertanyaan seputar materi proklamasi untuk setiap 

kelompok 

7) Siswa berdiskusi dan bertukar pendapat untuk memecahkan 

permasalahan mengenai tokoh dan perannya saat proklamasi 

tersebut. (elaborasi, mengasosiasikan) 

8) Guru memanggil salah satu nomor di tiap kelompok. Nomor yang 

dipanggil maju dan mempresentasikan jawaban yang sudah 

didiskusikan bersama kelompoknya. (mengkomunikasikan) 
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9) Kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

10) Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok yang 

aktif selama pembelajaran (konfirmasi) 

11) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

Proklamasi yang belum dipahami (konfirmasi). 

Kegiatan akhir: 

1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi proklamasi 

yang baru dipelajari 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi mengenai materi proklamasi yang 

telah dipelajari 

3) Penilaian dan tindak lanjut 

c. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan kolaborator dan dilakukan 

untuk mengamati pembelajaran. Adapun aspek yang diamati meliputi: 

1) Keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan 

multimedia. 

2) Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan multimedia. 

d. Refleksi 

Setelah observasi dilakukan, maka dilakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan multimedia 
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untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada siklus kedua. 

Kegiatan refleksi dalam siklus kedua meliputi: 

1) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus kedua. 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua. 

3) Mengkaji permasalahan yang terjadi pada siklus kedua dan 

mendiskusikan cara melakukan perbaikan. 

4) Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk pelaksanaan pada 

siklus ketiga. 

3. Siklus Ketiga 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah 

memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus kedua. Tahap ini meliputi: 

1) Berdiskusi dengan kolaborator mengenai rencana kegiatan 

penelitian meliputi materi pelajaran, waktu, dan keperluan 

penelitian. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan lampiran silabus, bahan 

ajar, media, lembar kerja siswa, kunci jawaban lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal, evaluasi, kunci jawaban evaluasi dan penskoran. 

Standar Kompetensi yang dipilih yaitu 2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
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mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan Kompetensi 

Dasar, 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. Menentukan indikator yaitu, 

2.3.1 Menceritakan peranan tokoh proklamasi dalam 

memproklamasikan Indonesia,  2.3.2 Menyebutkan 3 sikap 

pahlawan yang patut dicontoh. 2.3.3 Menunjukkan sikap 

menghargai jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan.   

3) Memperbaiki kekurangan pada siklus II.  

4) Menyiapkan media pembelajaran, sumber belajar yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dan peralatan yang digunakan 

selama penelitian seperti LCD dan kamera 

5) Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan angket untuk 

mengetahui respon siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus ketiga meliputi kegiatan 

awal mulai, kegiatan inti, kegiatan akhir. 

Kegiatan awal: 

1) Guru melakukan apersepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa 

tentang materi melalui lagu “Berkibarlah Benderaku”. Kemudian 

guru bertanya mengenai lagu tersebut, “dulu pada jaman 
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penjajahan siapa saja yang berani mengibarkan bendera merah 

putih akan dibunuh oleh penjajah, sekarang setiap hari Senin kita 

bisa mengibarkan bendera pada saat upacara”. “Siapakah yang 

sering ramai saat upacara bendera berlangsung? Apakah hal itu 

termasuk sikap menghargai pahlawan yang sudah banyak 

berkorban agar merah putih tetap berkibar?” 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

akan dicapai oleh siswa yaitu: melalui pengamatan multimedia 

siswa dapat menceritakan peranan tokoh proklamasi dalam 

memproklamasikan Indonesia dengan tepat, melalui pengamatan 

multimedia siswa dapat menjelaskan 3 sikap pahlawan yang patut 

dicontoh dengan tepat, melalui pengamatan video jasa-jasa 

pahlawan siswa dapat  memberi contoh cara mengenang jasa 

pahlawan dengan tepat, melalui pengamatan gambar contoh 

menghargai jasa pahlawan, siswa dapat menunjukkan sikap 

menghargai jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan dengan benar, 

melalui pengamatan multimedia siswa dapat menjelaskan cara 

mengisi kemerdekaan dengan tepat. 

3) Guru menjelaskan langkah kegiatan yang akan berlangsung pada 

pembelajaran 

4) Guru memberikan motivasi kepada siswa 

Kegiatan inti: 
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1) Siswa mengamati tayangan video mengenai cara menghargai jasa 

pahlawan (eksplorasi, mengamati) 

2) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai video yang baru saja 

diamati (eksplorasi, menanya). 

3) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi 

menghargai jasa pahlawan melalui penayangan slide powerpoint 

yang disertai gambar. (eksplorasi, mengumpulkan informasi) 

4) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok 

beranggotakan 3-5 anak. (elaborasi) 

5) Setiap kelompok menerima nomor dari angka 1 sampai 5. 

(elaborasi) 

6) Guru memberikan pertanyaan seputar materi menghargai jasa 

pahlawan untuk setiap kelompok. 

7) Siswa berdiskusi dan bertukar pendapat untuk menjawab 

pertanyaan tentang menyebutkan contoh menghargai pahlawan. 

(elaborasi, mengasosiasikan) 

8) Guru memanggil salah satu nomor di tiap kelompok. Nomor yang 

dipanggil maju dan mempresentasikan jawaban yang sudah 

didiskusikan bersama kelompoknya. (mengkomunikasikan) 

9) Kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

10) Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok yang 

aktif selama pembelajaran. (konfirmasi) 
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11) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

menghargai jasa pahlawan yang belum dipahami. (konfirmasi) 

Kegiatan akhir: 

1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi menghargai 

jasa pahlawan yang baru dipelajari 

2) Siswa mengerjakan soal evaluasi mengenai materi menghargai jasa 

pahlawan yang telah dipelajari 

3) Penilaian dan tindak lanjut 

c. Observasi 

Dalam tahap observasi, peneliti dan kolaborator melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran. Adapun aspek yang 

diamati meliputi: 

1) Keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan 

multimedia. 

2) Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan multimedia. 

d. Refleksi 

Setelah observasi dilakukan, maka dilakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan multimedia 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada siklus ketiga. 

Kegiatan refleksi dalam siklus ketiga meliputi: 
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1) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus ketiga. 

2) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus ketiga. 

3) Mengkaji permasalahan yang terjadi pada siklus ketiga dan 

mendiskusikan cara melakukan perbaikan. 

4) Merencanakan pelaksanaan tindak lanjut untuk pelaksanaan pada 

siklus selanjutnya jika diperlukan. 

Semua data yang diperoleh pada saat pelaksanaan tindakan dan 

hasil observasi dikumpulkan untuk dianalisis dan dievaluasi untuk 

mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan multimedia telah 

berhasil dan digunakan untuk data dalam menyusun laporan. 

 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian yang akan dikaji adalah guru dan siswa kelas VB 

SDN Ngaliyan 01 Semarang yang terdiri dari 36 siswa, meliputi 21 siswa 

perempuan dan 15 siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 01 

Ngaliyan Semarang. 

 

3.4. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 
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1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together berbantuan Multimedia. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together berbantuan Multimedia. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together berbantuan Multimedia. 

 

3.5. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1. Sumber Data 

3.5.1.1.  Guru 

Sumber data guru bersumber dari hasil observasi terhadap 

keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPS melalui 

model pembelajaran Numberd Heads Together berbantuan multimedia 

dari siklus pertama sampai dengan siklus ketiga. 

3.5.1.2.  Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa yang dilakukan secara secara sistematik yang 

dilakukan selama pelaksanaan siklus pertama sampai dengan siklus 

ketiga.   

3.5.1.3.  Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa hasil evaluasi siswa, penilaian 

afektif dan psikomotorik siswa, video selama pembelajaran, foto 

selama pembelajaran dan hasil observasi terhadap aktivitas siswa 
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dalam kegiatan pembelajaran IPS (data kualitatif). Data dokumen ini 

digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan dan 

bahan perbandingan untuk mengetahui keberhasilan penelitian. 

3.5.1.4.  Catatan Lapangan 

Sumber data catatan lapangan berupa hasil catatan selama 

kegiatan pembelajaran berupa data aktivitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numberd 

Heads Together berbantuan multimedia. 

3.5.2. Jenis Data 

3.5.2.1.  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa kelas VB 

yang diambil melalui pemberian tes (evaluasi) pada setiap akhir siklus 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numberd Heads 

Together berbantuan multimedia. 

3.5.2.2.  Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data catatan lapangan, data pengamatan 

terhadap aktivitas siswa dan keterampilan guru, hasil penilain afektif 

dan penilaian psikomotorik dalam menerapkan model pembelajaran 

Numberd Heads Together berbantuan multimedia pada mata pelajaran 

IPS. 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada dua, 

yaitu teknik tes dan nontes. Berikut penjelasannya: 
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3.5.3.1. Tes  

Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan 

atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk 

mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan 

materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran 

tertentu (Poerwanti, 2008: 1.5).   

Dalam penelitian ini teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan 

menggunakan alat pengumpulan data berupa soal evaluasi yang 

diberikan kepada siswa pada setiap akhir pertemuan dalam setiap 

siklus. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur atau 

memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan 

siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat 

penguasaan terhadap materi yang diajarkan.  

3.5.3.2. Nontes 

Teknik nontes adalah suatu alat penilaian yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes 

tanpa menggunakan tes (Hamdani, 2010: 316). Dalam penelitian ini, 

teknik nontes dilakukan dengan observasi, angket, dokumentasi, dan 

catatan lapangan. 

a. Observasi. 

Observasi atau pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan 

oleh pengamat yang dilakukan secara teliti dan  melakukan pencatatan 

secara sistematis (Arikunto, 2009:30).  Sedangkan menurut 

Sukmadinata (2011: 220) observasi merupakan suatu teknik atau cara 
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mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.  

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

aktivitas siswa, keterampilan guru dan kegiatan siswa dalam ranah 

afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan pendekatan kooperatif tipe Numbered Heads Together 

selama pelaksanaan tindakan dalam penelitian berlangsung. 

b. Angket 

Angket atau kuesioner (questionnaire) merupakan suatu teknik 

atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak 

langsung bertanya-jawab dengan responden). Instrumen atau alat 

pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan 

atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden 

(Sukmadinata, 2011: 219). Dalam penelitian ini angket dibagikan 

untuk siswa, agar peneliti mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran IPS menggunakan model NHT berbantuan multimedia.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2010: 274). Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data nama-nama siswa Subjek penelitian dan nilai 
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atau hasil evaluasi siswa yang digunakan  untuk mengetahui besarnya 

peningkatan hasil belajar siswa.  

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan (field notes) adalah catatan yang dibuat oleh 

peneliti atau mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau 

observasi terhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas. 

Berbagai hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas, 

suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa dan 

beberapa aspek lainnya dapat dicatat sebagai catatan lapangan dan 

digunakan sebagai sumber data PTK (Kunandar, 2012: 197-198) 

Catatan lapangan dibuat oleh kolaborator dan guru untuk 

mengamati proses berlangsungnya pembelajaran IPS pada masing-

masing pertemuan dalam setiap siklus. Catatan lapangan digunakan 

untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan sebagai 

masukan guru dalam melakukan refleksi. 

 

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yaitu: 

3.6.1  Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa yang dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan 

ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal, mean atau rerata, nilai 

terendah, nilai tertinggi, serta penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam 

bentuk persentase. 
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Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah 

proses belajar mengajar berlangsung pada setiap siklusnya. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Menghitung persentase ketuntasan belajar siswa dalam % digunakan 

rumus sebagai berikut : 

  

 Σ Siswa yang tuntas belajar 

P =                 x 100%  

 Σ Siswa 

 

Keterangan: P =   Prosentase ketuntasan belajar klasikal  

 

     (Aqib, 2011: 41) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu tuntas dan tidak tuntas 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 KKM Mata Pelajaran IPS Kelas VB SDN Ngaliyan 01 

 

2. Menghitung rata-rata hasil belajar siswa 

M= ∑  (untuk data tunggal)          

(Sudjana, 2011: 109) 

Keterangan: 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
Kualifikasi 

Individu Klasikal 

>65 >80 % Tuntas 

<65 <80 % Tidak Tuntas 
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M = mean (nilai rata-rata) 

∑X = jumlah nilai total yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai 

setiap individu 

N  = banyaknya individu 

3.6.2 Kualitatif 

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari hasil observasi 

aktivitas siswa baik itu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT), yang kemudian dianalisis 

dengan analisis deskriptif kualitatif. Berikutnya data kualitatif tersebut 

dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 

Data skor dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan nilai tertinggi dan terendah 

2. Menentukan rentangan nilai yaitu mengurangkan nilai paling rendah dari 

nilai paling tinggi. 

3. Menentukan banyaknya kelas. 

4. Membuat distribusi frekuensi dengan lebar kelas dan banyaknya kelas 

interval. 

5. Memasukkan setiap nilai ke dalam kelas interval. 

(Awaludin, 2008: 1.44-1.45) 

Berdasarkan  langkah-langkah tersebut, peneliti menentukan kriteria 

penilaian yang digunakan untuk menentukan klasifikasi skor keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan karakter siswa sebagai berikut: 
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a. Keterampilan Guru 

Menentukan skor keterampilan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS dengan model NHT berbantuan multimedia. Diketahui 

jumlah indikator keterampilan guru dalam penelitian ini adalah 9, masing-

masing indikator mempunyai 4 deskriptor. Sehingga skor keterampilan guru 

dapat dihitung dengan rumus:  

Nilai maksimum adalah 36 dan nilai minimumnya adalah  9. 

Kategori yang digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

= 36 - 9 

  = 27 

K = 4 (karena menggunakan 4 kategori) 

i = 
	

 

i =  = 6,75 (dibulatkan menjadi 7) 

Tabel 3.2. Klasifikasi Kategori Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

Jumlah Skor Kategori 

30  ≤  Skor ≤ 36 Sangat Baik 

23  ≤  Skor < 30 Baik 

16  ≤  Skor < 23 Cukup 

9   ≤  Skor < 16 Kurang 
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b. Aktivitas Siswa 

Menentukan skor aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPS dengan model NHT berbantuan multimedia. Diketahui jumlah indikator 

aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah 7, masing-masing indikator 

mempunyai 4 deskriptor. Sehingga skor aktivitas siswa dapat dihitung 

dengan rumus:  

Nilai maksimum adalah 28 dan nilai minimumnya adalah  7. 

Kategori yang digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

= 28 - 7 

   = 21 

K = 4 (karena menggunakan 4 kategori) 

i = 
	

 

i =  = 5,25 (dibulatkan menjadi 5) 

Tabel 3.3. Klasifikasi Kategori Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Jumlah Skor Kategori 

22  ≤  Skor ≤  28 Sangat Baik 

17  ≤  Skor <  22 Baik 

12  ≤  Skor <  17 Cukup 

7   ≤  Skor <  12 Kurang 
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c. Karakter Siswa 

Menentukan skor karakter siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPS dengan model NHT berbantuan multimedia. Diketahui jumlah indikator 

karakter siswa dalam penelitian ini adalah 4, masing-masing indikator 

mempunyai 4 deskriptor. Sehingga skor aktivitas siswa dapat dihitung 

dengan rumus:  

Nilai maksimum adalah 16 dan nilai minimumnya adalah  4. 

Kategori yang digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

= 16 - 4 

   = 12 

K = 4 (karena menggunakan 4 kategori) 

i = 
	

 

i =  = 3 

Tabel 3.4. Klasifikasi Kategori Lembar Pengamatan Karakter Siswa 

Jumlah Skor Kategori 

13  ≤  Skor ≤ 16 Sangat Baik 

10  ≤  Skor < 13 Baik 

7  ≤  Skor < 10 Cukup 

4   ≤  Skor < 7 Kurang 
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3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model Numbered Heads Together berbantuan multimedia dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VB SDN 

Ngaliyan 01 Semarang dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model 

Numbered Heads Together berbantuan multimedia meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik dengan skor 23  ≤  Skor < 30. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan multimedia 

meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik dengan skor 17  ≤  

Skor <  22. 

c. 80% dari siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang mengalami 

ketuntasan belajar individual dengan KKM minimal 65 dalam 

pembelajaran IPS menggunakan model Numbered Heads Together 

berbantuan multimedia. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan sebanyak tiga siklus pada 

proses pembelajaran IPS dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia. Setiap siklus terdiri dari satu kali pertemuan. Berikut ini akan 

dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas pemaparan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar pada ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik melalui penerapan NHT berbantuan multimedia pada 

pembelajaran IPS kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang. 

4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 

4.1.1.1  Perencanaan Siklus I 

Adapun uraian kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

pengambilan data di kelas VB SDN Ngaliyan 01 adalah: 

a) Berdiskusi dengan guru kolaborator tentang rencana kegiatan 

penelitian meliputi materi pembelajaran, waktu, dan keperluan 

penelitian. 

b) Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan lampiran silabus, bahan 

ajar, media, lembar kerja siswa, kunci jawaban lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal, evaluasi, kunci jawaban evaluasi dan penskoran. 
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Standar Kompetensi yang dipilih yaitu 2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan Kompetensi Dasar, 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. Menentukan indikator yaitu, 2.3.1 Menceritakan 

penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok,  2.3.2 Menyebutkan 

tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok, 2.3.3 

Mengidentifikasi tujuan dari penculikan Soekarno-Hatta ke 

Rengasdengklok.  

c) Menyiapkan media pembelajaran, sumber belajar yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dan peralatan yang digunakan 

selama penelitian seperti LCD dan kamera. 

d) Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis dan LKS. 

e) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan angket untuk 

mengetahui respon siswa. 

4.1.1.2.  Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2014 dengan penerapan 

model NHT berbantuan multimedia pada mata pelajaran IPS kelas VB SDN 

Ngaliyan 01 Semarang dengan alokasi waktu 3 x 35  menit. Pokok bahasan 

pada siklus I yaitu mengenai peristiwa Rengasdengklok. Jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran yaitu 34 siswa. Pada hari itu ada 2 siswa yang tidak 

masuk dikarenakan sakit.  
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Pada pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari berbagai kegiatan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, 

kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, serta 

kegiatan akhir. Berikut ini peneliti akan menjabarkan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan selama siklus I. 

Pra kegiatan dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai guru 

sebelum pembelajaran dimulai. Adapun pra kegiatan tersebut adalah dengan 

menyiapkan fisik dan psikis siswa, mempersiapkan multimedia, kamera 

untuk merekam, mempersiapkan bahan ajar, dan membagikan nomor 

punggung untuk setiap siswa sesuai dengan urutan absennya agar 

mempermudah observer dalam mengamati aktivitas dan karakter siswa. 

Setelah semua siap baru guru memberi salam dan mengabsen siswa.  

Kegiatan awal dimulai dengan pengkondisian siswa agar siap 

melaksanakan pembelajaran. Pada siklus I guru kurang dalam 

menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran. Guru langsung masuk 

pada kegiatan inti dengan memperlihatkan video. Sehingga siswa belum 

termotivasi untuk belajar.  

Kegiatan inti pada pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi, serta diselipkan pendekatan Scientific. Tahap-tahap 

Pendekatan scientific meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiakan, dan mengkomunikasikan. Kegiatan inti diawali 

dengan pemutaran video mengenai sebab-sebab peristiwa Rengasdengklok 

untuk menggali pengetahuan awal siswa sekaligus agar siswa lebih tertarik 
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pada materi yang akan disampaikan oleh guru. Kegiatan ini termasuk dalam 

tahap mengamati dalam pendekatan scientific, karena pada kegiatan ini 

siswa mengamati video yang ditayangkan oleh guru. Setelah penayangan 

video usai, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai video yang 

baru saja diamati. Kegiatan ini termasuk dalam tahap menanya dalam 

pendekatan scientific. Dengan adanya kegiatan tanya jawab ini guru dapat 

mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi. Setelah tanya jawab 

selesai, selanjutnya guru menjelaskan materi peristiwa Rengasdengklok 

melalui penayangan slide PPT yang disertai dengan gambar-gambar agar 

lebih menarik perhatian siswa. Pada saat guru menjelasakan materi siswa 

masuk dalam  tahap mengumpulkan informasi, siswa juga mencatat materi 

yang dijelaskan oleh guru.  

Selanjutnya guru melakukan kegiatan elaborasi. Pada kegiatan 

elaborasi ini guru membagi kelas menjadi 7 kelompok heterogen. Masing-

masing kelompok beranggotakan 5 siswa. Kemudian guru membagikan 

LKS kepada masing-masing kelompok untuk segera dikerjakan dan 

melaksanakan diskusi. Pada kegiatan ini termasuk dalam tahap 

mengasosiasikan.  

Guru membimbing jalannya diskusi dengan cara mendatangi 

kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan, namun guru kurang 

mengadakan pendekatan pribadi. Seusai mengerjakan LKS, guru menunjuk 

siswa sesuai nomor yang akan maju mempresentasikan hasil diskusi. Siswa 

yang ditunjukkan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil 
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diskusi di depan kelas, pada kegiatan ini termasuk dalam tahap 

mengkomunikasikan hasil. Sayangnya guru belum memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Guru 

juga belum bisa menjaga kelas tetap kondusif, dikarenakan ada beberapa 

kelompok yang belum selesai mengerjakan LKS tepat waktu. Guru 

memberikan penguatan kepada siswa yang sudah maju mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. Pemberian penguatan tidak hanya setelah 

kegiatan presentasi, tapi selama pembelajaran berlangsung. Guru 

memberikan penguatan kepada siswa dengan penguatan verbal dan gestural. 

Penguatan verbal berupa pemberian pujian, penguatan gestural berupa 

pemberian tepuk tangan. Selain itu guru juga memberikan reward agar 

siswa lebih bersemangat dan aktif selama kegiatan pembelajaran.  

Kegiatan selanjutnya adalah konfirmasi, pada kegiatan ini guru 

bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi. Sayangnya pada siklus I guru 

belum melakukan kegiatan menyimpulkan bersama dengan siswa. Pada 

kegiatan akhir guru membagikan soal evaluasi yang dikerjakan secara 

individu, beberapa siswa tidak percaya diri dan meminta bantuan temannya. 

Setelah siswa mengerjakan soal evaluasi, guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran hari itu, kemudian guru menutup pembelajaran 

dengan salam.  

4.1.1.3.  Deskripsi Keterampilan Guru Siklus I 
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Data observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

model NHT berbantuan multimedia pada siklus I dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator 1 2 3 4 Skor 
1 Membuka Pelajaran 

(keterampilan membuka 
pelajaran) 

√ - - √ 2 

2 Membimbing siswa saat 
mengamati video mengenai 
materi pembelajaran 
(keterampilan menggunakan 
variasi) 

√ - - √ 2 

3 Membimbing pelaksanaan 
tanya jawab (keterampilan 
bertanya) 

√ √ √ - 3 

4 Memberikan penjelasan 
mengenai materi dan gambar 
yang dipresentasikan 
(keterampilan menjelaskan) 

√ √ √ - 3 

5 Membimbing pembentukan 
kelompok (keterampilan 
membimbing diskusi kelompok 
kecil) 

√ - √ √ 3 

6 Membimbing siswa dalam 
diskusi kelompok (keterampilan 
pembelajaran perseorangan)  

- - √ √ 2 

7 Membimbing siswa dalam 
mempresentasikan hasil diskusi 
(keterampilan mengelola kelas) 

√ √ - - 2 

8 Memberikan penghargaan 
(keterampilan memberikan 
penguatan) 

√ - √ - 2 

9 Memberikan kesimpulan dan 
menutup pelajaran 
(keterampilan menutup 
pelajaran) 

√ - √ - 2 

Jumlah Skor Total 21 
Skala Penilaian Cukup 
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Gambar 4.1 Diagram Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

Hasil observasi keterampilan guru melalui penerapan model NHT 

berbantuan multimedia pada pembelajaran IPS siklus I memperoleh skor 21 

dengan kategori cukup. Skor tersebut diperoleh dari jumlah skor 9 indikator 

yang diamati. Adapun pendeskripsian observasi keterampilan guru adalah: 

a. Membuka pelajaran 

 Pada indikator tersebut guru mendapatkan nilai 2, guru 

tidak memberikan apersepsi sebelum pembelajaran dan kurang 

menyampaikan tujuan secara jelas. Deskriptor yang muncul adalah 

menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran dan menyampaikan cakupan materi. 

b. Membimbing siswa saat mengamati video mengenai materi 

pembelajaran 
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  Deskriptor yang muncul pada indikator tersebut ialah 

memberikan pengarahan agar siswa memperhatikan video dan 

melakukan tanya jawab seputar materi. Sedangkan deskriptor yang 

tidak terlihat yaitu menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang 

paham karena tidak ada satupun siswa yang bertanya mengenai 

materi dan memastikan semua siswa paham pada materi yang 

diberikan karena guru tidak bertanya apakah siswa sudah paham atau 

belum. Pada indikator ini guru mendapatkan skor 2 yang berarti 

cukup. 

c. Membimbing pelaksanaan tanya jawab 

  Skor yang diperoleh guru pada indikator yang ketiga adalah 

3. Deskriptor yang tampak yaitu, menigkatkan partisipasi siswa, 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap suatu masalah 

yang dibicarakan, memberikan reward untuk siswa yang menjawab 

dengan benar. Deskriptor yang belum tampak yaitu memusatkan 

perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dipelajari. Pada 

indikator ini guru mendapatkan nilai baik karena deskriptor yang 

tampak berjumlah 3. 

d. Memberikan penjelasan mengenai materi dan gambar yang 

dipresentasikan 

  Skor yang diperoleh pada saat guru memberikan penjelasan 

mengenai materi pada siswa adalah 3 yang berarti guru dinilai baik 

dalam menjelaskan materi dengan bantuan multimedia. Deskriptor 
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yang tampak yaitu menarik perhatian siswa untuk memperhatikan 

presentasi materi, melibatkan siswa untuk berpikir dengan 

memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan dan membimbing 

siswa dalam memecahkan masalah. Penjelasan guru diselingi dengan 

pemberian pertanyaan, sehingga siswa tertantang untuk 

menjawabnya. Deskriptor yang tidak tampak adalah membimbing 

siswa dalam memecahkan masalah.  

e. Membimbing pembentukan kelompok 

  Pada indikator ini guru mendapatkan skor 3, deskriptor 

yang tampak yaitu mengarahkan siswa dalam pembentukan 

kelompok, memperjelas masalah yang dibahas dalam diskusi, serta 

memberikan waktu berpikir untuk menyelesaikan masalah. 

Deskriptor yang tidak tampak yaitu memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topik diskusi dikarenakan masih banyak siswa yang 

sibuk memilih ikat kepala yang dianggap paling menarik. 

f. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

  Pada indikator ini guru kurang mengadakan pendekatan 

pribadi, dan juga masih kurang dalam keterampilan mengorganisasi. 

Sedangkan deskriptor yang tampak yaitu membantu siswa untuk 

maju tanpa rasa takut, dan juga memberikan kesempatan untuk 

bertanya terhadap masalah yang dialami. Pada indikator tersebut 

guru mendapatkan skor 2.  

g. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi  
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  Pada indikator ini guru mendapatkan skor 2, deskriptor 

yang tampak yaitu memberi petunjuk jalannya presentasi secara jelas 

dan menunjuk siswa sesuai nomor yang akan maju 

mempresentasikan hasil diskusi. Sedangkan deskriptor yang belum 

tampak yaitu memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk 

bertanya serta menjaga kelas tetap kondusif selama presentasi.  

h. Memberikan penghargaan 

  Deskriptor yang tampak pada indikator ini adalah 

penguatan kepada pribadi tertentu dan variasi dalam penguatan 

Deskriptor yang tidak tampak yaitu penguatan kepada kelompok 

siswa dan pemberian penguatan dengan segera. Pada indikator ini 

guru mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup.  

i. Memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

  Indikator terakhir ini guru  mendapatkan skor 2 yang berarti 

cukup. Deskriptor yang tampak yaitu meninjau kembali pelajaran 

yang telah disampaikan dan membuat kesimpulan bersama, 

melakukan evaluasi. Guru belum memberikan tindak lanjut terkait 

materi yang akan diajarkan pada siklus berikutnya dan juga belum 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..  

4.1.1.4.  Deskripsi Aktivitas Siswa Siklus I 

Data observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas VB 

SDN Ngaliyan 01 Semarang dengan model NHT berbantuan multimedia 

pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator Pengamatan 
Hasil yang dicapai 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran 4 12 15 3 76 2,2 

2 Mengamati video mengenai 
materi   9 18 7 - 66 1,9 

3 Melakukan tanya jawab seputar 
materi 5 18 11 - 74 2,1 

4 Mendengarkan penjelasan guru 
melalui multimedia presentasi 1 16 17 - 84 2,4 

5 Melakukan kegiatan belajar 
kelompok untuk menjawab 
pertanyaan dari guru 

1 16 15 2 86 2,5 

6 Mempresentasikan dan membuat 
kesimpulan hasil diskusi 7 17 10 - 71 2,0 

7 Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal evaluasi - 7 17 10 105 3,0 

Jumlah Skor 562  
Rata-rata  16,1 
Kategori Cukup 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
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Berdasarkan tabel 4.2 dan diagram 4.2, dapat dilihat bahwa jumlah 

yang diperoleh seluruh siswa kelas VB pada siklus I adalah 562 dengan total 

skor rata-rata 16,1 termasuk dalam kategori cukup. Perolehan skor setiap 

indikator yang berbeda-beda yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini: 

a. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

 Indikator aktivitas siswa berupa kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 2,2. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 4 siswa yang melaksanakan 1 deskriptor termasuk  hadir 

tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. 12 siswa melaksanakan 2 

deskriptor. 3 deskriptor tampak dan dilaksanakan oleh 15 siswa kelas 

VB dan 3 siswa melaksanakan semua deskriptor. Semua siswa sudah 

hadir tepat waktu sehingga tidak ada siswa yang tidak mendapatkan 

skor. Semua siswa melaksanakan deskriptor walaupun hanya 1 

deskriptor saja.  

b. Mengamati video mengenai materi   

 Indikator aktivitas siswa mengamati video mengenai materi 

memperoleh jumlah skor 66 dengan rata-rata 1,9. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 9 siswa yang melaksanakan 1 deskriptor, 18 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor, 7 siswa melakasanakan 3 deskriptor. Pada 

indikator ini tidak ada satupun siswa yang dapat melaksanakan semua 

deskriptor dikarenakan ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru.   

c. Melakukan tanya jawab seputar materi 
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 Indikator yang ketiga yaitu melakukan tanya jawab seputar materi 

memperoleh rata-rata 2,1 dengan jumlah skor 74. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 5 siswa melaksanakan 1 deskriptor, 18 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor, 11 siswa melaksanakan 3 deskriptor. Pada 

indikator ketiga ini tidak ada satupun siswa yang dapat melaksanakan 

semua deskriptor. 

d. Mendengarkan penjelasan guru melalui multimedia presentasi 

 Indikator aktivitas siswa berupa mendengarkan penjelasan guru 

melalui multimedia presentasi memperoleh jumlah skor 84 dengan rata-

rata 2,4. Ada 1 siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor, 16 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dan 17 siswa melaksanakan 3 deskriptor. 

Pada indikator ini tidak ada satupun siswa yang mendapatkan skor 4 

atau melaksanakan semua deskriptor.  

e. Melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menjawab pertanyaan dari 

guru 

 Indikator aktivitas siswa berupa melakukan kegiatan belajar 

kelompok untuk menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 1 siswa yang melaksanakan 1 deskriptor, 16 siswa dapat 

melaksanakan 2 deskriptor, 15 siswa melaksanakan 3 deskriptor dan 

ada 2 siswa yang dapat melaksanakan semua deskriptor. Deskriptor 

yang paling banyak tampak yaitu mendengarkan pendapat dari teman 

sekelompok, mengeluarkan pendapatnya sendiri saat berdiskusi, 
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mengerjakan bagiannya sendiri, dan saling membantu dalam 

mengerjakan.  

f. Mempresentasikan dan membuat kesimpulan hasil diskusi 

 Indikator aktivitas siswa berupa mempresntasikan dan membuat 

kesimpulan hasil diskusi mendapatkan jumlah skor 71 dengan rata-rata 

2,0. Tidak ada satupun siswa yang dapat melaksanakan semua 

deskriptor, 10 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 17 siswa melaksanakan 

2 deskriptor dan 7 siswa melaksanakan 1 deskriptor.  

g. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi 

 Indikator siswa yang terakhir yaitu kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi. Sebanyak 10 siswa dapat melaksanakan 

semua deskriptor, 17 siswa melaksanakan 3 deskriptor, dan 7 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor. Tidak ada satupun siswa yang hanya 

melaksanakan 1 deskriptor. Jumlah skor yang didapat pada indikator ini 

yaitu 105 dengan rata-rata 3,0 dan termasuk dalam kategori baik. 

4.1.1.5.  Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

4.1.1.5.1 Kognitif (Evaluasi) 

Hasil pembelajaran IPS dengan menggunakan model NHT 

berbantuan multimedia dapat terlihat setelah dilakukannya tes berupa 

evaluasi pada setiap akhir pembelajaran. Analisis data hasil belajar 

IPS kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang pada siklus I adalah: 
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Tabel 4.3 Data Hasil Belajar Siswa Tes Tertulis Siklus I 

No Pencapaian Siklus I 

1 Nilai rata-rata 72,64 

2 Nilai terendah 45 

3 Nilai tertinggi 100 

4 Siswa yang belum tuntas 11 

5 Siswa yang tuntas 23 

6 Persentase ketuntasan belajar 67,64% 

 
Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

belajar mata pelajaran IPS dengan menerapkan model NHT 

berbantuan multimedia memperoleh nilai 72,6 dengan perolehan 

tertinggi 100 dan nilai terendah 45. Siswa yang memenuhi KKM 

sebanyak 23 dan siswa yang belum memenuhi KKM sebanyak 11 

anak. Apabila dilihat dari ketuntasan belajar klasikal hasilnya sebesar 

67,64% artinya dalam siklus I ini belum dapat memenuhi ketuntasan 

belajar secara klasikal yang sudah ditentukan sebesar 80%.   

Tabel 4.4 Perbandingan Data Prasiklus dan Siklus I 

No Pencapaian Data Prasiklus Data Siklus I 
1.  Rata-rata 62,7 72,6 
2.  Nilai Terendah 40 45 
3. Nilai Tertinggi 80 100 
4. Ketuntasan Klasikal 38,9% 67,64% 
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Gambar 4.3 Diagram Presentase Peningkatan Ketuntasan 

Klasikal Prasiklus dan Siklus I 

Pada diagram 4.3 menunjukkan bahwa jika dibandingkan 

dengan hasil rata-rata prasiklus dengan hasil siklus I maka terjadi 

peningkatan, rata-rata hasil prasiklus sebesar 38,9 sedangkan rata-rata 

hasil siklus I sebesar 67,6. Artinya ada peningkatan hasil belajar yang 

diperoleh siswa pada pelaksanaan tindakan siklus I dibandingkan 

sebelum dilaksanakan tindakan pada prasiklus, akan tetapi 

peningkatan yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan 

80% sehingga perlu dilakukan perbaikan pada siklus II sehingga 

indikator keberhasilan akan meningkat.  

4.1.1.5.2 Afektif (Karakter Siswa) 

Observasi karakter siswa ini dilakukan oleh observer dengan 

subjek pengamatan sebanyak 34 siswa denga 4 aspek karakter yang 

diamati yaitu bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan 
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kompetitif. Masing-masing karakter memiliki deskriptor yang lebih 

terperinci dan dijabarkan dalam instrumen yang telah disusun.  

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dalam 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus I 

No Indikator Pengamatan 
Hasil yang dicapai 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Bertanggung jawab - 12 15 7 97 2,8 
2 Percaya diri   6 16 11 2 79 2,3 
3 Saling menghargai - 14 17 3 91 2,6 
4 Kompetitif 10 17 5 1 63 1,8 

Jumlah Skor 330  
Rata-rata  9,5 
Kategori Cukup 

 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang 

diperoleh seluruh siswa di kelas VB dalam observasi karakter siswa 

adalah 330 dan total skor rata-rata adalah 9,5 termasuk dalam kategori 

cukup. Perolehan skor setiap indikator yang berbeda-beda akan 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab 

Indikator karakter siswa berupa bertanggung jawab memperoleh rata-

rata skor 2,8. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 12 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang diharapkan muncul 

dalam perilaku siswa diantaranya memelihara fasilitas sekolah dan 
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melaksanakan tugas sesuai kemampuan. Sebanyak 15 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor dan 7 siswa sudah melaksanakan keempat 

deskriptor termasuk melaksanakan kewajiban dan mentaati tata tertib 

sekolah.  

b. Percaya diri 

Indikator karakter siswa berupa percaya diri memperoleh rata-rata 

skor 2,3. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 6 siswa yang hanya 

melaksanakan 1 deskriptor dan 16 siswa melaksanakan 2 deskriptor 

diantaranya berpenampilan tenang dan pantang menyerah. Sebanyak 

11 siswa melaksanakan 3 deskriptor. Hanya ada 2 siswa yang dapat 

melaksanakan semua deskriptor.  

c. Saling menghargai 

Indikator karakter siswa berupa saling menghargai memperoleh rata-

rata 2,6. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya satupun siswa yang 

hanya melaksanakan 1 deskriptor. Sebanyak 14 siswa mendapatkan 

skor 2 karena telah melaksanakan 2 deskriptor diantaranya dapat 

bekerjasama dan menerima perbedaan pendapat. 17 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor, termasuk diantaranya memaklumi 

kekurangan orang lain. Siswa yang melaksanakan keempat deskriptor 

sebanyak 3 orang.  

d. Kompetitif 

Indikator karakter siswa berupa kompetitif mendapatkan rata-rata 1,8, 

hal ini dikarenakan hanya 1 siswa saja yang dapat memenuhi semua 
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deskriptor. 1 deskriptor tampak dan dilaksanakan oleh 10 siswa yaitu 

berusaha ingin lebih maju. 17 siswa melaksanakan 2 deskriptor karena 

menunjukkan semangat berprestasi. 5 siswa mendapatkan jumlah skor 

3 karena 3 deskriptor yang sudah tampak termasuk berani bersaing, ini 

ditunjukkan pada saat sesi tanya jawab di sela-sela presentasi materi.  

4.1.1.5.3 Psikomotorik (Penilaian Produk) 

Penilaian produk ini dilakukan oleh peneliti dengan Subjek 

pengamatan 34 siswa yang dibagi menjadi 7 kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Hasil penilaian produk pada 

mata pelajaran IPS dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6  Hasil Penilaian Produk Siklus I 

No. Kelompok 
Skor Skor 

Akhir 1 2 3 

1. Kelompok 1 80 80 85 81,7 

2. Kelompok 2 78 75 75 76 

3. Kelompok 3 80 80 78 79,3 

4. Kelompok 4 75 70 70 71,6 

5. Kelompok 5 70 70 70 70 

6. Kelompok 6 78 73 75 75,3 

7. Kelompok 7 75 68 70 71 

 

Pada tabel 4.6 menunjukkan hasil penilaian produk siswa 

melalui model NHT berbantuan multimedia pada siklus I. Nilai akhir 

yang diperoleh kelompok 1 adalah 81,7, kelompok 2 mendapatkan 
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nilai 76, kelompok 3 mendapatkan nilai 79,3, kelompok 4 

mendapatkan nilai 71,6, kelompok 5 mendapatkan nilai 70, kelompok 

6 mendapatkan nilai 75,3, dan kelompok 7 mendapatkan nilai 71. 

Berikut ini penilaian produk siswa pada siklus I yang disajikan dalam 

bentuk diagram: 

 

                 Gambar 4.4 Diagram Penilaian Produk Siklus I 

Untuk memperjelas hasil penilaian produk siswa pada siklus I 

akan dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Kelompok 1 pada tahap 1 mendapatkan skor 80, pada tahap 2 

mendapatkan skor 80, tahap 3 mendapatkan skor 85, sehingga skor 

akhirnya 81,7.  

2) Kelompok 2 pada tahap 1 mendapatkan skor 78, pada tahap 2 

mendapatkan skor 75, tahap 3 mendapatkan skor 75, sehingga skor 

akhirnya 76. 

60
65
70
75
80
85 81,7

76
79,3

71,6
70

75,3
71

Penilaian Produk

Skor Akhir



127 
 

 

3) Kelompok 3 pada tahap 1 mendapatkan skor 80, pada tahap 2 

mendapatkan skor 80, tahap 3 mendapatkan skor 78, sehingga skor 

akhirnya 79,3.  

4) Kelompok 4 pada tahap 1 mendapatkan skor 75, pada tahap 2 

mendapatkan skor 70, tahap 3 mendapatkan skor 70, sehingga skor 

akhirnya 71,6.  

5) Kelompok 5 pada tahap 1 mendapatkan skor 70, pada tahap 2 

mendapatkan skor 70, tahap 3 mendapatkan skor 70, sehingga skor 

akhirnya 70.  

6) Kelompok 6 pada tahap 1 mendapatkan skor 78, pada tahap 2 

mendapatkan skor 73, tahap 3 mendapatkan skor 75, sehingga skor 

akhirnya 75,3.  

7) Kelompok 7 pada tahap 1 mendapatkan skor 75, pada tahap 2 

mendapatkan skor 68, tahap 3 mendapatkan skor 70, sehingga skor 

akhirnya 71.  

4.1.1.6.   Deskripsi Respon Siswa Siklus I 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa kelas VB mengenai 

respon siswa terhadap pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia diperoleh data sebagai berikut: 

Sebanyak 82,3%  siswa kelas VB menyatakan bahwa mereka senang 

dengan cara guru mengajar menggunakan model NHT berbantuan 

multimedia. Guru tidak menjelaskan mengenai model dan media yang 

digunakan sehingga beberapa siswa merespon dengan jawaban tidak. 
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Pada pertanyaan kedua, sebanyak 88,2% siswa menyatakan suka 

dengan media yang digunakan oleh guru. Masih ada siswa yang menjawab 

tidak menyukai dikarenakan media yang pada siklus I minim gambar 

maupun foto yang memperjelas keterangan.  

Pada pertanyaan ketiga mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi, sebanyak 88,2% siswa menyatakan lebih memahami materi setelah 

mengamati video dan multimedia presentasi. Sisanya menyatakan belum 

memahami sepenuhnya mengenai materi.  

Sebanyak 79,4% siswa menyatakan tidak mengalami kesulitan 

selama pembelajaran berlangsung. Guru masih perlu melakukan perbaikan 

pada siklus berikutnya, terutama pada saat menjelaskan menggunakan 

media, agar siswa tidak mengalami kesulitan lagi. 

Pada pertanyaan terakhir, sebanyak 82,3% siswa menyatakan 

bersedia belajar dengan menggunakan model NHT berbantuan multimedia 

lagi. Masih ada beberapa siswa yang tidak sependapat sehingga guru perlu 

meningkatkan keterampilan mengajar agar respon siswa meningkat pada 

siklus II.  

Adapun diagram respon siswa pada siklus I dapat digambarkan  

sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus I 

Sesuai dengan gambar 4.5 dapat dinyatakan bahwa respon siswa 

terhadap pembelajaran dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia termasuk positif. Namun guru harus tetap berupaya untuk 

meningkatkan presentase respon siswa pada siklus II.  

4.1.1.7.  Refleksi  

Refleksi pada siklus I difokuskan pada berbagai masalah yang 

muncul pada pelaksanaan tindakan. Adapun permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia adalah: 

a. Hasil observasi keterampilan guru dalam mengajar diperoleh skor 21 

dengan rata-rata 2,3 yang tergolong dalam kategori baik. 

b. Aktivitas siswa mendapatkan jumah skor 562 dengan rata-rata 16,1 dan 

termasuk dalam kategori cukup. pada siklus I aktivitas siswa belum 

mencapai indikator kebehasilan. 
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c. Beberapa siswa masih belum percaya diri pada saat mengerjakan soal 

evaluasi.  

d. Guru belum melakukan apersepsi sehingga siswa kurang tertarik pada 

pembelajaran. Guru juga belum menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada siswa. 

e. Guru belum optimal dalam mengorganisasi kelas terutama pada waktu 

diskusi kelompok. 

f. Guru belum memberikan kesempatan siswa untuk bertanya atau 

memberi tanggapan saat presentasi berlangsung.  

g. Guru belum memberikan penguatan kepada kelompok terbaik. 

h. Guru juga belum melakukan tindak lanjut untuk pembelajaran siklus 

kedua. 

i. Hasil belajar siswa yang diperoleh belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

adalah 67,6% dengan nilai rata-rata 72,6. 

j. Masih banyak siswa yang asyik bermain sendiri dan tidak membantu 

dalam kerja kelompok.  

Dari berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tidakan 

siklus I maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus 

berikutnya yaitu pada siklus II. 

4.1.1.8.  Revisi  

Pengadaan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan siklus berikutnya 

yaitu siklus II adalah: 
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a. Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi bersama agar siswa lebih 

bersemangat. 

b. Guru meminta siswa untuk lebih aktif dalam menanggapi pertanyaan 

dari guru dengan pemberian reward, agar siswa merasa termotivasi. 

c. Guru menegur siswa yang berbuat gaduh untuk memperhatikan 

pembelajaran agar suasana kelas lebih kondusif.  

d. Dalam mengajar kelompok kecil, guru harus mengorganisasikan 

kegiatan dan mengadakan pendekatan pribadi.  

e. Pada saat presentasi kelompok guru mengajak seluruh kelompok untuk 

mendengarkan sambil mencocokkan dengan hasil diskusi kelompok 

siswa masing-masing.  

f. Guru memberikan reward kepada kelompok tercepat yang 

menyelesaikan LKS agar siswa bisa mengerjakan LKS tepat waktu.  

 

4.1.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan Siklus II 

Adapun uraian kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

pengambilan data di kelas VB SDN Ngaliyan 01 untuk siklus II adalah: 

a. Berdiskusi dengan guru kolaborator tentang rencana kegiatan 

penelitian meliputi materi pembelajaran, waktu, dan keperluan 

penelitian. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan lampiran silabus, bahan 
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ajar, media, lembar kerja siswa, kunci jawaban lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal, evaluasi, kunci jawaban evaluasi dan penskoran. 

Standar Kompetensi yang dipilih yaitu 2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan Kompetensi 

Dasar, 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. Menentukan indikator yaitu, 

2.3.1 Menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia,  2.3.2 Menceritakan peristiwa 

detik-detik proklamasi kemerdekaan, 2.3.3 Membedakan peran tiap 

tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. 

c. Memperbaiki kekurangan yang terjadi selama siklus I. 

d. Menyiapkan media pembelajaran, sumber belajar yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dan peralatan yang digunakan 

selama penelitian seperti LCD dan kamera. 

e. Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis dan LKS. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan angket untuk 

mengetahui respon siswa. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan di hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dengan 

penerapan model NHT berbantuan multimedia pada mata pelajaran IPS 

kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dengan alokasi waktu 3 x 35  menit. 
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Pokok bahasan pada siklus II yaitu mengenai detik-detik peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jumlah siswa yang mengikuti 

pembelajaran yaitu 35 siswa. Pada hari itu ada 1 siswa yang tidak masuk 

dikarenakan sakit.  

Pelaksanaan tindakan siklus II sama halnya dengan siklus I, terdiri 

dari berbagai kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pra 

pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti yang berupa eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi, serta kegiatan akhir. Dalam kegiatan-kegiatan ini juga 

diselipkan tahap-tahap sesuai dengan pendekatan scientific. Berikut ini 

peneliti akan menjabarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama siklus 

II. 

Pra kegiatan dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai guru 

sebelum pembelajaran dimulai. Adapun pra kegiatan tersebut adalah dengan 

menyiapkan fisik dan psikis siswa, mempersiapkan multimedia, kamera 

untuk merekam, mempersiapkan bahan ajar, dan membagikan nomor 

punggung untuk setiap siswa sesuai dengan urutan absennya agar 

mempermudah observer dalam mengamati aktivitas dan karakter siswa. 

Setelah semua siap baru guru memberi salam dan mengabsen siswa.  

Kegiatan awal dimulai dengan pengkondisian siswa agar siap 

melaksanakan pembelajaran. Pada siklus II semua siswa hadir tepat waktu 

dan duduk di tempatnya masing-masing.  Guru melakukan apersepsi dengan 

bernyayi bersama lagu “Hari Kemerdekaan”, guru mengaitkan lagu dengan 
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materi siklus II. Semua siswa ikut bernyanyi dengan semangat. Kemudian 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran siklus II. 

Kegiatan inti pada pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi, serta diselipkan pendekatan Scientific. Tahap-tahap 

Pendekatan scientific meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiakan, dan mengkomunikasikan. Kegiatan inti diawali 

dengan pemutaran video pembacaan proklamasi oleh Bung Karno untuk 

menggali pengetahuan awal siswa sekaligus agar siswa lebih tertarik pada 

materi yang akan disampaikan oleh guru. Kegiatan ini termasuk tahap 

mengamati dalam pendekatan scientific, karena pada kegiatan ini siswa 

mengamati video yang ditayangkan oleh guru. Setelah penayangan video 

usai, guru bertanya  mengenai video yang baru saja diamati “Siapakah tokoh 

yang membacakan teks Proklamasi tersebut?” Kegiatan ini termasuk dalam 

tahap menanya dalam pendekatan scientific. Dengan adanya kegiatan 

bertanya ini guru dapat mengukur tingkat pemahaman awal siswa mengenai 

materi. Setelah tanya jawab selesai, selanjutnya guru menjelaskan materi 

peristiwa detik-detik proklamasi melalui penayangan slide PPT yang 

disertai dengan gambar-gambar agar lebih menarik perhatian siswa. 

Sebelum masuk ke materi, guru menyuruh siswa menebak gambar tokoh 

yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi dan menyebutkan 

perannya. Siswa saling bersahutan menyuarakan jawabannya tanpa 

mengacungkan tangan, maka guru menyuruh siswa untuk mengangkat 

tangan sebelum menjawab.  
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Pada saat guru menjelasakan materi siswa masuk dalam tahap 

mengumpulkan informasi, siswa juga mencatat materi yang dijelaskan oleh 

guru. Di sela-sela penjelasan, guru selalu menyelipkan kuis-kuis untuk 

menguji tingkat pemahaman siswa. Banyak siswa yang mengangkat tangan 

untuk maju dan menjawab pertanyaan seputar materi, namun masih ada 

siswa yang kurang percaya diri. Siswa yang kurang aktif ini sebagian besar 

belum mencapai batas nilai KKM yang ditentukan pada siklus I.  

Selanjutnya guru melakukan kegiatan elaborasi. Pada kegiatan 

elaborasi ini guru membagi kelas menjadi 7 kelompok heterogen. Masing-

masing kelompok beranggotakan 5 siswa. Kemudian guru membagikan 

LKS kepada masing-masing kelompok untuk segera dikerjakan dan 

melaksanakan diskusi. Pada kegiatan ini termasuk dalam tahap 

mengasosiasikan.  

Guru membimbing jalannya diskusi dengan cara mendatangi 

kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan, dan menegur siswa yang 

tidak mau membantu pekerjaan kelompok. Seusai mengerjakan LKS, guru 

menunjuk siswa sesuai nomor yang akan maju mempresentasikan hasil 

diskusi. Siswa yang ditunjukkan mewakili kelompoknya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, pada kegiatan ini termasuk 

dalam tahap mengkomunikasikan hasil. Guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk bertanya atau memberi tanggapan, tapi ternyata tidak ada 

satupun siswa yang berani. Guru juga belum bisa menjaga kelas tetap 

kondusif, masih ada siswa yang asik bercanda sendiri. Guru memberikan 
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penguatan kepada siswa yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. Guru juga memberikan reward kepada kelompok yang paling 

cepat menyelesaikan LKS, agar semua kelompok termotivasi untuk lebih 

tepat waktu dalam mengerjakan LKS. Pemberian penguatan tidak hanya 

setelah kegiatan presentasi, tapi selama pembelajaran berlangsung. Guru 

memberikan penguatan kepada siswa dengan penguatan verbal dan gestural. 

Penguatan verbal berupa pemberian pujian, penguatan gestural berupa 

pemberian tepuk tangan.  

Kegiatan selanjutnya adalah konfirmasi, pada kegiatan ini guru 

bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi, masih ada beberapa yang siswa 

tidak ikut menyimpulkan. Pada kegiatan akhir guru membagikan soal 

evaluasi yang dikerjakan secara individu, masih ada dua orang siswa yang 

meminta bantuan pada temannya. Setelah siswa mengerjakan soal evaluasi, 

guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari itu, kemudian guru 

menutup pembelajaran dengan salam.  

4.1.2.3 Deskripsi Keterampilan Guru Siklus II 

Data observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

model NHT berbantuan multimedia pada siklus II dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator 1 2 3 4 Skor 

1 Membuka Pelajaran 
(keterampilan membuka 
pelajaran) 

√ √ √ √ 4 

2 Membimbing siswa saat 
mengamati video mengenai 
materi pembelajaran 
(keterampilan menggunakan 
variasi) 

√ - √ √ 3 

3 Membimbing pelaksanaan 
tanya jawab (keterampilan 
bertanya) 

√ √ √ √ 4 

4 Memberikan penjelasan 
mengenai materi dan gambar 
yang dipresentasikan 
(keterampilan menjelaskan) 

√ √ √ √ 4 

5 Membimbing pembentukan 
kelompok (keterampilan 
membimbing diskusi kelompok 
kecil) 

√ - √ √ 3 

6 Membimbing siswa dalam 
diskusi kelompok (keterampilan 
pembelajaran perseorangan)  

- - √ √ 2 

7 Membimbing siswa dalam 
mempresentasikan hasil diskusi 
(keterampilan mengelola kelas) 

√ √ - - 2 

8 Memberikan penghargaan 
(keterampilan memberikan 
penguatan) 

√ - √ √ 3 

9 Memberikan kesimpulan dan 
menutup pelajaran 
(keterampilan menutup 
pelajaran) 

√ - √ √ 3 

Jumlah Skor Total 28 
Skala Penilaian Baik 
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     Gambar 4.6 Diagram Hasil Keterampilan Guru Siklus II 

Hasil observasi keterampilan guru melalui penerapan model NHT 

berbantuan multimedia pada pembelajaran IPS siklus II memperoleh skor 28 

dengan kategori baik. Skor tersebut diperoleh dari jumlah skor 9 indikator 

yang diamati. Adapun pendeskripsian observasi keterampilan guru adalah: 

a. Membuka pelajaran 

 Pada indikator tersebut guru mendapatkan nilai 4 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Guru sudah menyiapkan siswa 

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, tak 

lupa guru menyuruh siswa untuk mempersiapkan peralatan belajar. 

Guru juga sudah melakukan apersepsi dengan bernyanyi lagu “Hari 

Merdeka” dan dikaitkan dengan materi persiapan kemerdekaan 

untuk siklus II. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari itu, 

kemudian guru menyampaikan cakupan materi secara umum yang 

akan dipelajari. 
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b. Membimbing siswa saat mengamati video mengenai materi 

pembelajaran 

  Deskriptor yang muncul pada indikator tersebut ialah 

memberikan pengarahan agar siswa memperhatikan video karena 

video tersebut berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. guru 

sudah memastikan semua siswa memahami materi yang diberikan 

dan melakukan tanya jawab seputar materi. Deskriptor yang belum 

tampak yaitu menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang paham, 

tidak ada siswa yang bertanya mengenai video yang ditampilkan 

tersebut. Pada indikator kedua ini skor yang diperoleh guru yaitu 3 

dan termasuk dalam kategori baik.  

c. Membimbing pelaksanaan tanya jawab 

  Skor yang diperoleh guru pada indikator yang ketiga adalah 

4 dan termasuk kategori sangat baik. Deskriptor yang tampak yaitu, 

meningkatkan partisipasi siswa, membangkitkan minat dan rasa 

ingin tahu terhadap suatu masalah yang dibicarakan, memberikan 

reward untuk siswa yang menjawab dengan benar dan memusatkan 

perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dipelajari. 

Keterlibatan siswa pada indikator ini meningkat dibandingkan pada 

siklus I, apalagi setelah guru memberikan reward pada siswa yang 

berani maju menjawab pertanyaan. Guru juga menunjuk siswa yang 

belum mencapai KKM siklus I untuk maju menjawab kuis. 
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d. Memberikan penjelasan mengenai materi dan gambar yang 

dipresentasikan 

  Skor yang diperoleh pada saat guru memberikan penjelasan 

mengenai materi pada siswa adalah 4 yang berarti guru dinilai sangat 

baik dalam menjelaskan materi dengan bantuan multimedia. 

Deskriptor yang tampak yaitu menarik perhatian siswa untuk 

memperhatikan presentasi materi, membimbing siswa untuk 

memahami materi, melibatkan siswa untuk berpikir dengan 

memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan dan membimbing 

siswa dalam memecahkan masalah. Penjelasan guru diselingi dengan 

pemberian pertanyaan, sehingga siswa tertantang untuk 

menjawabnya.  

e. Membimbing pembentukan kelompok 

  Pada indikator ini siswa mendapatkan skor 3, deskriptor 

yang tampak yaitu mengarahkan siswa dalam pembentukan 

kelompok. Deskriptor selanjutnya yang tampak yaitu  memperjelas 

masalah yang dibahas dalam diskusi, serta memberikan waktu 

berpikir untuk menyelesaikan masalah. Deskriptor yang tidak 

tampak yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi. Sebenarnya perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi 

pada siklus II lebih besar dibandingkan pada siklus I, namun masih 

ada beberapa siswa yang masih asyik bermain atau mengobrol 

sendiri. 
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f. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

  Pada indikator ini guru kurang mengadakan pendekatan 

pribadi, guru belum menegur siswa yang kurang disiplin dalam 

berdiskusi. Selain itu kemampuan guru dalam mengorganisasi juga 

dirasakan masih kurang, ada beberapa siswa yang berdiri dan 

berjalan-jalan melihat hasil kelompok lain.  Sedangkan deskriptor 

yang tampak yaitu membantu siswa untuk maju tanpa rasa takut, dan 

juga memberikan kesempatan untuk bertanya terhadap masalah yang 

dialami. Pada indikator tersebut guru mendapatkan skor 2.  

g. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi  

  Pada indikator ini guru mendapatkan skor 2, deskriptor 

yang tampak yaitu memberi petunjuk jalannya presentasi secara jelas 

dan menunjuk siswa sesuai nomor yang akan maju 

mempresentasikan hasil diskusi. Sedangkan deskriptor yang belum 

tampak yaitu memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk 

bertanya sehingga tidak ada satupun siswa yang menanggapi atau 

bertanya. Pada waktu presentasi kelas menjadi kurang kondusif, ini 

diakibatkan karena beberapa siswa asyik bermain sendiri dan tidak 

memperhatikan presentasi.   

h. Memberikan penghargaan 

  Pada indikator memberikan penguatan guru mendapatkan 

skor 3 yang berarti sudah baik. Deskriptor yang sudah tampak antara 

lain memberikan penguatan kepada pribadi tertentu, terutama untuk 
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siswa yang berani maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

Variasi dalam penguatan, guru memberikan penguatan berupa 

verbal, gestural, maupun dari pemberian reward. Pemberian 

penguatan juga dengan cara sesegera mungkin setelah adanya 

tindakan dari siswa. Namun guru belum memberikan penguatan 

kepada kelompok terbaik, guru hanya memberikan reward untuk 

kelompok yang paling cepat menyelesaikan LKS. 

i. Memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

  Indikator terakhir ini guru  mendapatkan skor 3 yang berarti 

guru dirasakan sudah baik dalam menutup pelajaran. Deskriptor 

yang tampak yaitu meninjau kembali pelajaran yang telah 

disampaikan dan membuat kesimpulan bersama, melakukan 

evaluasi, dan melakukan tindak lanjut berupa pemberian tugas untuk 

pembelajaran selanjutnya. Guru belum memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

4.1.2.4 Deskripsi Aktivitas Siswa Siklus II 

Data observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas VB 

SDN Ngaliyan 01 Semarang dengan model NHT berbantuan multimedia 

pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator Pengamatan 
Hasil yang dicapai 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran - 9 14 12 108 3,0 

2 Mengamati video mengenai 
materi   2 16 14 3 88 2,5 

3 Melakukan tanya jawab seputar 
materi 5 16 13 1 77 2,2 

4 Mendengarkan penjelasan guru 
melalui multimedia presentasi 1 11 19 4 96 2,7 

5 Melakukan kegiatan belajar 
kelompok untuk menjawab 
pertanyaan dari guru 

1 9 17 8 102 2,9 

6 Mempresentasikan dan membuat 
kesimpulan hasil diskusi 1 16 16 2 89 2,5 

7 Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal evaluasi - - 17 18 123 3,5 

Jumlah Skor 685  
Rata-rata  19,3 
Kategori Baik 

 

 

Gambar 4.7 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
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Berdasarkan tabel 4.8 dan diagram 4.7, dapat dilihat bahwa jumlah 

yang diperoleh seluruh siswa kelas VB adalah 685 dengan total skor rata-rata 

19,3 termasuk dalam kategori baik. Perolehan skor setiap indikator yang 

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

a. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

 Indikator aktivitas siswa berupa kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3,0 dengan jumlah 108. 

Jumlah ini naik dibandingkan pada siklus I, pada pembelajaran siklus II 

tidak ada satupun siswa yang hanya mendapatkan skor 1. 9 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor, 14 siswa melaksanakan 3 deskriptor dan 12 

siswa melaksanakan semua deskriptor yaitu hadir tepat waktu sebelum 

pembelajaran dimulai, duduk di tempat duduknya masing-masing, 

mempersiapkan peralatan belajar, dan memperhatikan guru.  

b. Mengamati video mengenai materi   

 Indikator aktivitas siswa mengamati video mengenai materi 

memperoleh jumlah skor 88 dengan rata-rata 2,5 lebih tinggi 

dibandingkan siklus I. Hal ini ditunjukkan hanya tinggal 2 siswa yang 

melaksanakan 1 deskriptor, 16 siswa melaksanakan 2 deskriptor, 14 

siswa melakasanakan 3 deskriptor dan ada 3 siswa yang dapat 

memenuhi semua deskriptor. Pada indikator ini lebih banyak siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan guru mengenai video, hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah mampu memahami isi video yang 

ditampilkan oleh guru. 
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c. Melakukan tanya jawab seputar materi 

 Indikator yang ketiga yaitu melakukan tanya jawab seputar materi 

memperoleh rata-rata 2,2 dengan jumlah skor 77. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya 5 siswa melaksanakan 1 deskriptor, 16 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor, 13 siswa melaksanakan 3 deskriptor dan 1 

siswa melaksanakan semua deskriptor. Deskriptor yang tampak yaitu 

memahami pertanyaan dari guru yang berhubungan dengan video, 

memusatkan perhatian pada masalah yang dipelajari, berpartisipasi aktif 

dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, dan menjawab 

atau mengajukan pertanyaan dengan tertib. 

d. Mendengarkan penjelasan guru melalui multimedia presentasi 

 Indikator aktivitas siswa berupa mendengarkan penjelasan guru 

melalui multimedia presentasi memperoleh jumlah skor 96 dengan rata-

rata 2,7. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 4 siswa yang dapat 

melaksanakan semua deskriptor, 19 siswa yang mendapatkan skor 3, 11 

siswa yang melaksanakan 2 deskriptor, hanya 1 siswa yang 

mendapatkan skor 1. Pada waktu guru menjelaskan hampir semua siswa 

tertib dan ikut memperhatikan penayangan multimedia presentasai yang 

disertai gambar.  

e. Melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menjawab pertanyaan dari 

guru 

 Indikator aktivitas siswa berupa melakukan kegiatan belajar 

kelompok untuk menjawab pertanyaan dari guru mendapatkan jumlah 
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skor 102 dengan rata-rata 2,9. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 1 

siswa yang melaksanakan 1 deskriptor, 9 siswa dapat melaksanakan 2 

deskriptor, 17 siswa melaksanakan 3 deskriptor dan ada 8 siswa yang 

dapat melaksanakan semua deskriptor. Deskriptor yang tampak yaitu 

mendengarkan pendapat dari teman sekelompok, mengeluarkan 

pendapatnya sendiri saat berdiskusi, mengerjakan bagiannya sendiri, 

dan saling membantu dalam mengerjakan. Beberapa siswa tidak 

membantu teman sekelompoknya dalam mengerjakan LKS. 

f. Mempresentasikan dan membuat kesimpulan hasil diskusi 

 Indikator aktivitas siswa berupa mempresentasikan dan membuat 

kesimpulan hasil diskusi mendapatkan jumlah skor 89 dengan rata-rata 

2,5. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 2 siswa yang dapat 

melaksanakan semua deskriptor, 16 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 

16 siswa melaksanakan 2 deskriptor, dan 1 siswa melaksanakan 1 

deskriptor.  

g. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi 

 Indikator siswa yang terakhir yaitu kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi. Sebanyak 18 siswa dapat melaksanakan 

semua deskriptor dan 17 siswa melaksanakan 3 deskriptor. Pada siklus 

II hampir semua siswa mengerjakan evaluasi dengan tertib, walaupun 

masih ada 2 siswa yang terlihat meminta bantuan pada temannya. 

Secara keseluruhan indikator terkahir inilah yang mendapatkan skor 

tertinggi diabndingkan indikator-indikator lainnya. 
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4.1.2.5 Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

4.1.2.5.1 Kognitif (Evaluasi) 

Hasil pembelajaran IPS dengan menggunakan model NHT 

berbantuan multimedia dapat terlihat setelah dilakukannya tes berupa 

evaluasi pada setiap akhir pembelajaran. Analisis data hasil belajar 

IPS kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang pada siklus II adalah: 

Tabel 4.9 Data Hasil Belajar Siswa Tes Tertulis Siklus II 

No Pencapaian Siklus II 

1 Nilai rata-rata 76,9 

2 Nilai terendah 44 

3 Nilai tertinggi 100 

4 Siswa yang belum tuntas 9 

5 Siswa yang tuntas 26 

6 Persentase ketuntasan belajar 74,28% 

 

Berdasarkan tabel 4.9, menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

belajar mata pelajaran IPS dengan menerapkan model NHT 

berbantuan multimedia memperoleh 76,9 dengan perolehan tertinggi 

100 dan nilai terendah 44. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 26 

dan siswa yang belum memenuhi KKM sebanyak 9 anak. Apabila 

dilihat dari ketuntasan belajar klasikal hasilnya sebesar 74,28%. 

Perolehan nilai secara keseluruhan meningkat dibandingkan dengan 

siklus I, namun pada siklus II ini masih belum dapat memenuhi 

ketuntasan belajar secara klasikal yang sudah ditentukan sebesar 80%.  
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Tabel 4.10 Perbandingan Data Prasiklus, Siklus I, Dan Siklus II 

No Pencapaian Data Prasiklus Data Siklus I Data Siklus II 

1. Rata-rata 62,7 72,6 76,9 
2. Nilai Terendah 40 45 44 
3. Nilai Tertinggi 80 100 100 

4. 
Ketuntasan 

Klasikal 
38,9% 67,64% 74,28% 

 

 

Gambar 4.8 Diagram Presentase Peningkatan Ketuntasan Klasikal 

Hasil Belajar Siswa Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

Pada diagram 4.8 menunjukkan bahwa jika dibandingkan 

dengan hasil rata-rata prasiklus dengan hasil siklus I maka terjadi 

peningkatan, rata-rata hasil prasiklus sebesar 38,9 sedangkan rata-rata 

hasil siklus I sebesar 67,6. Sedangkan pada siklus II juga mengalami 

peningkatan menjadi 74,2, akan tetapi peningkatan yang diperoleh 

belum mencapai indikator keberhasilan 80% sehingga perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus III sehingga indikator keberhasilan akan 

meningkat.  

4.1.2.5.2 Afektif (Karakter Siswa) 
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Observasi karakter siswa ini dilakukan oleh observer dengan 

subjek pengamatan sebanyak 35 siswa denga 4 aspek karakter yang 

diamati yaitu bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan 

kompetitif. Masing-masing karakter memiliki deskriptor yang lebih 

terperincidan dijabarkan dalam instrumen yang telah disusun.  

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dalam 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Data Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus II 

No Indikator Pengamatan 
Hasil yang dicapai 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Bertanggung jawab - 8 19 8 105 3 
2 Percaya diri   3 21 8 3 81 2,3 
3 Saling menghargai - 4 25 6 107 3,0 
4 Kompetitif 2 20 10 3 84 2,4 

Jumlah Skor 377  
Rata-rata  10,7 
Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang 

diperoleh seluruh siswa di kelas VB dalam observasi karakter siswa 

adalah 377 dan total skor rata-rata adalah 10,7 termasuk dalam 

kategori baik. Perolehan skor setiap indikator yang berbeda-beda akan 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab 
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 Indikator karakter siswa berupa bertanggung jawab memperoleh 

rata-rata skor 3, naik daripada siklus I. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya  8 siswa melaksanakan 2 deskriptor dari 4 deskriptor yang 

diharapkan muncul dalam perilaku siswa. Sebanyak 19 siswa 

melaksanakan 3 deskriptor dan 8 siswa sudah melaksanakan keempat 

deskriptor termasuk melaksanakan kewajiban dan mentaati tata tertib 

sekolah.  

b. Percaya diri 

 Indikator karakter siswa berupa percaya diri memperoleh rata-rata 

skor 2,3 dengan jumlah skor 81. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 

siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dan 21 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor termasuk berpenampilan tenang dan 

pantang menyerah. Sebanyak 8 siswa melaksanakan 3 deskriptor. Ada 

3 siswa yang dapat melaksanakan semua deskriptor. Sudah mulai 

banyak siswa yang berani menjawab dan berpendapat selama 

pembelajaran, namun hanya sedikit siswa yang berani bertanya. 

c. Saling menghargai 

 Indikator karakter siswa berupa saling menghargai memperoleh 

rata-rata 3,0. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya satupun siswa 

yang hanya melaksanakan 1 deskriptor. Sebanyak 4 siswa 

mendapatkan skor 2 karena telah melaksanakan 2 deskriptor termasuk 

deskriptor dapat bekerjasama dan menerima perbedaan pendapat. 25 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, termasuk diantaranya memaklumi 
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kekurangan orang lain. Siswa yang melaksanakan keempat deskriptor 

sebanyak 6 orang. Karakter siswa saling menghargai ini terlihat pada 

waktu siswa mengerjakan tugas secara berkelompok, sebagian besar 

siswa sudah dapat bekerjasama dan menerima perbedaan pendapat 

dari teman sekelompoknya. 

d. Kompetitif 

 Indikator karakter siswa berupa kompetitif mendapatkan rata-rata 

2,4 dengan jumlah skor 84. Hal ini dikarenakan hanya 3 siswa saja 

yang dapat memenuhi semua deskriptor. 1 deskriptor tampak dan 

dilaksanakan oleh 2 siswa, 20 siswa melaksanakan 2 deskriptor dan 10 

siswa mendapatkan jumlah skor 3 karena 3 deskriptor yang sudah 

tampak termasuk berani bersaing, ini ditunjukkan pada saat sesi tanya 

jawab di sela-sela presentasi materi.  

4.1.2.5.3 Psikomotorik (Penilaian Produk) 

Penilaian produk ini dilakukan oleh peneliti dengan Subjek 

pengamatan 35 siswa yang dibagi menjadi 7 kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Hasil penilaian produk pada 

mata pelajaran IPS dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia siklus II diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.12  Hasil Penilaian Produk Siklus II 

No. Kelompok 
Skor Skor 

Akhir 1 2 3 

1. Kelompok 1 80 75 75 76,6 

2. Kelompok 2 80 78 75 77,6 

3. Kelompok 3 78 80 78 78.7 

4. Kelompok 4 80 80 85 81,7 

5. Kelompok 5 75 70 70 71,7 

6. Kelompok 6 80 85 85 83,3 

7. Kelompok 7 75 73 78 75,3 

 
Pada tabel 4.12 menunjukkan hasil penilaian produk siswa 

melalui model NHT berbantuan multimedia pada siklus II. Nilai akhir 

yang diperoleh kelompok 1 adalah 76,6, kelompok 2 mendapatkan 

nilai 77,6, kelompok 3 mendapatkan nilai 78,7, kelompok 4 

mendapatkan nilai 81,7, kelompok 5 mendapatkan nilai 71,7, 

kelompok 6 mendapatkan nilai 83,3, dan kelompok 7 mendapatkan 

nilai 75,3. Berikut ini penilaian produk siswa pada siklus II yang 

disajikan dalam bentuk diagram: 
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                    Gambar 4.9 Diagram Penilaian Produk Siklus II 

Untuk memperjelas hasil penilaian produk siswa pada siklus II 

akan dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Kelompok 1 pada tahap 1 mendapatkan skor 80, pada tahap 2 

mendapatkan skor 75, tahap 3 mendapatkan skor 75, sehingga skor 

akhirnya 76,6.  

2) Kelompok 2 pada tahap 1 mendapatkan skor 80, pada tahap 2 

mendapatkan skor 78, tahap 3 mendapatkan skor 75, sehingga skor 

akhirnya 77,6. 

3) Kelompok 3 pada tahap 1 mendapatkan skor 78, pada tahap 2 

mendapatkan skor 80, tahap 3 mendapatkan skor 78, sehingga skor 

akhirnya 78,7.  

4) Kelompok 4 pada tahap 1 mendapatkan skor 80, pada tahap 2 

mendapatkan skor 80, tahap 3 mendapatkan skor 85, sehingga skor 

akhirnya 81,7.  
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5) Kelompok 5 pada tahap 1 mendapatkan skor 75, pada tahap 2 

mendapatkan skor 70, tahap 3 mendapatkan skor 70, sehingga skor 

akhirnya 71,7.  

6) Kelompok 6 pada tahap 1 mendapatkan skor 80, pada tahap 2 

mendapatkan skor 85, tahap 3 mendapatkan skor 85, sehingga skor 

akhirnya 83,3.  

7) Kelompok 7 pada tahap 1 mendapatkan skor 75, pada tahap 2 

mendapatkan skor 73, tahap 3 mendapatkan skor 78, sehingga skor 

akhirnya 75,3.  

4.1.2.6 Deskripsi Respon Siswa Siklus II 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa kelas VB mengenai 

respon siswa terhadap pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia diperoleh data sebagai berikut: 

Sebanyak 91,4% siswa kelas VB menyatakan bahwa mereka senang 

dengan cara guru mengajar menggunakan model NHT berbantuan 

multimedia. terjadi peningkatan pada siklus II dikarenakan siswa sudah 

memahami model dan media yang digunakan oleh guru. 

Pada pertanyaan kedua, sebanyak 94,2% siswa menyatakan suka 

dengan media yang digunakan oleh guru. Media presentasi disertai gambar 

para tokoh sehingga siswa menjadi lebih tertarik dan paham mengenai 

materi.  

Pada pertanyaan ketiga mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi, sebanyak 91,4% siswa menyatakan lebih memahami materi setelah 
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mengamati video dan multimedia presentasi. Sisanya menyatakan belum 

memahami sepenuhnya mengenai materi.  

Sebanyak 85,7% siswa menyatakan tidak mengalami kesulitan 

selama pembelajaran berlangsung. Walaupun sudah terjadi peningkatan dari 

siklus sebelumnya, guru masih perlu melakukan perbaikan, terutama pada 

saat menjelaskan menggunakan media agar siswa tidak mengalami kesulitan 

lagi. 

Pada pertanyaan terakhir, sebanyak 88,5% siswa menyatakan 

bersedia belajar dengan menggunakan model NHT berbantuan multimedia 

lagi. Masih ada beberapa siswa yang tidak sependapat sehingga guru perlu 

meningkatkan keterampilan mengajar agar respon siswa meningkat pada 

siklus III.  

Adapun diagram respon siswa pada siklus II dapat digambarkan  

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.10 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus II 
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Sesuai dengan gambar 4.10 dapat dinyatakan bahwa respon siswa 

terhadap pembelajaran dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia meningkat dibandingkan siklus I. Namun guru harus tetap 

berupaya untuk meningkatkan presentase respon siswa pada siklus III.  

4.1.2.7 Refleksi  

Refleksi pada siklus II difokuskan pada berbagai masalah yang 

muncul pada pelaksanaan tindakan. Adapun permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia adalah: 

a. Hasil observasi keterampilan guru dalam mengajar diperoleh skor 28 

dengan rata-rata 3,1 yang tergolong dalam kategori baik. 

b. Aktivitas siswa mendapatkan jumah skor 685 dengan rata-rata 19,3 dan 

termasuk dalam kategori baik.  

c. Ada 2 siswa yang masih meminta bantuan teman saat mengerjakan soal 

evaluasi.  

d. Guru belum memberikan perhatian kepada siswa yang kurang aktif di 

kelas.  

e. Pengkondisian kelas perlu ditingkatkan agar pembelajaran dapat 

berlangsung lebih maksimal.  

f. Guru belum memberikan penguatan kepada kelompok terbaik, hanya 

kelompok tercepat yang mendapatkan reward. 

g. Guru belum memberikan umpan balik  terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 



157 
 

 

h. Belum ada siswa yang berani menanggapi jawaban siswa lain dalam 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok di kelas.  

i. Masih ada siswa yang bercanda dan membuat keributan saat 

berkelompok. 

j. Hasil belajar siswa yang diperoleh belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

adalah 74,28% dengan nilai rata-rata 76,9. 

Dari berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan 

siklus II maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di 

siklus berikutnya yaitu pada siklus III. 

4.1.2.8 Revisi  

Pengadaan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan siklus berikutnya 

yaitu siklus III adalah: 

a. Guru lebih memperhatikan siswa yang kurang aktif, memberikan 

semangat agar siswa tersebut lebih percaya diri. 

b. Guru harus mengkondisikan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran 

berjalan maksimal. Terutama pada saat pengelompokan siswa yang 

masih belum kondusif. 

c. Guru memberikan penguatan kepada kelompok terbaik agar siswa lebih 

termotivasi dalam mengerjakan LKS.  

d. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

e. Guru memberikan motivasi pada siswa agar berani menanggapi siswa 

yang maju presentasi diskusi. 
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f. Menegur siswa yang masih bercanda dan membuat keributan saat 

pembelajaran. 

 

4.1.3 Deskripsi Pelaksanaan Siklus III 

4.1.3.1 Perencanaan Siklus III 

Adapun uraian kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

pengambilan data di kelas VB SDN Ngaliyan 01 adalah: 

a. Berdiskusi dengan guru kolaborator tentang rencana kegiatan 

penelitian meliputi materi pembelajaran, waktu, dan keperluan 

penelitian. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan lampiran silabus, bahan 

ajar, media, lembar kerja siswa, kunci jawaban lembar kerja siswa, 

kisi-kisi soal, evaluasi, kunci jawaban evaluasi dan penskoran. 

Standar Kompetensi yang dipilih yaitu 2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan Kompetensi 

Dasar, 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. Menentukan indikator yaitu, 

2.3.1 Menceritakan peranan tokoh proklamasi dalam 

memproklamasikan Indonesia, 2.3.2 Menyrbutkan sikap-sikap 

pahlawan yang patut dicontoh, 2.3.3 Menunjukkan sikap 
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menghargai jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan, 2.3.4 

Mengemukakan pendapat mengenai cara mengisi kemerdekaan.  

c. Memperbaiki kekurangan pada siklus II. 

d. Menyiapkan media pembelajaran, sumber belajar yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dan peralatan yang digunakan 

selama penelitian seperti LCD dan kamera. 

e. Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis dan LKS. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan angket untuk 

mengetahui respon siswa. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Siklus III 

Siklus III dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2014 dengan 

penerapan model NHT berbantuan multimedia pada mata pelajaran IPS 

kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dengan alokasi waktu 3 x 35  menit. 

Pokok bahasan pada siklus III yaitu mengenai mengenang jasa-jasa 

pahlawan kemerdekaan. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran yaitu 

35 siswa. Pada hari itu ada 1 siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit.  

Pelaksanaan tindakan siklus III sama halnya dengan siklus I dan 

siklus II, terdiri dari berbagai kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan 

pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti yang berupa eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi, serta kegiatan akhir. Dalam kegiatan-kegiatan ini 

juga diselipkan tahap-tahap sesuai dengan pendekatan scientific. Berikut ini 
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peneliti akan menjabarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama siklus 

III. 

Pra kegiatan dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai guru 

sebelum pembelajaran dimulai. Adapun pra kegiatan tersebut adalah dengan 

menyiapkan fisik dan psikis siswa, mempersiapkan multimedia, kamera 

untuk merekam, mempersiapkan bahan ajar, dan membagikan nomor 

punggung untuk setiap siswa sesuai dengan urutan absennya agar 

mempermudah observer dalam mengamati aktivitas dan karakter siswa. 

Setelah semua siap baru guru memberi salam dan mengabsen siswa.  

Kegiatan awal dimulai dengan pengkondisian siswa agar siap 

melaksanakan pembelajaran. Pada siklus III semua siswa hadir tepat waktu 

dan duduk di tempatnya masing-masing.  Guru melakukan apersepsi dengan 

bernyayi bersama lagu “Berkibarlah Benderaku”, semua siswa ikut 

bernyanyi dengan semangat. Guru mengaitkan lagu dengan materi siklus III. 

Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan lagu, “dulu jika ada 

pejuang yang ketahuan mengibarkan bendera merah putih, ia akan langsung 

ditembak mati penjajah, sekarang kita dapat mengibarkan bendera merah 

putih setiap hari Senin. Siapakah yang masih suka ramai pada saat 

uapacara? Apakah itu termasuk menghargai jasa pahlawan?”. Kemudian 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran siklus III. 

Kegiatan inti pada pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi, serta diselipkan pendekatan Scientific. Tahap-tahap 

Pendekatan scientific meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan 
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informasi, mengasosiakan, dan mengkomunikasikan. Kegiatan inti diawali 

dengan pemutaran video menghargai jasa para pahlawan untuk menggali 

pengetahuan awal siswa sekaligus agar siswa lebih tertarik pada materi yang 

akan disampaikan oleh guru. Kegiatan ini termasuk tahap mengamati dalam 

pendekatan scientific, karena pada kegiatan ini siswa mengamati video yang 

ditayangkan oleh guru. Setelah penayangan video usai, guru bertanya  

mengenai video yang baru saja diamati. Kegiatan ini termasuk tahap 

menanya dalam pendekatan scientific. Dengan adanya kegiatan bertanya ini 

guru dapat mengukur tingkat pemahaman awal siswa mengenai materi. 

Setelah tanya jawab selesai, selanjutnya guru menjelaskan materi 

menghargai jasa para pahlawan melalui penayangan slide PPT yang disertai 

dengan gambar-gambar agar lebih menarik perhatian siswa.  

Pada saat guru menjelasakan materi siswa masuk dalam tahap 

mengumpulkan informasi, siswa juga mencatat materi yang dijelaskan oleh 

guru. Di sela-sela penjelasan, guru selalu menyelipkan kuis-kuis untuk 

menguji tingkat pemahaman siswa. Banyak siswa yang mengangkat tangan 

untuk maju dan menjawab pertanyaan seputar materi, guru menyuruh siswa 

yang hasil evaluasinya belum tuntas untuk maju. Ternyata masih ada 

beberapa siswa yang salah menjawab.  

Selanjutnya guru melakukan kegiatan elaborasi. Pada kegiatan 

elaborasi ini guru membagi kelas menjadi 7 kelompok heterogen. Guru 

sudah menentukan anggota setiap kelompok. Masing-masing kelompok 

beranggotakan 5 siswa. Kemudian guru membagikan LKS yang harus 
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dikerjakan secara berkelompok. Pada kegiatan ini termasuk dalam tahap 

mengasosiasikan.  

Guru membimbing jalannya diskusi dengan cara mendatangi 

kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan, dan menegur siswa yang 

tidak mau membantu pekerjaan kelompok. Seusai mengerjakan LKS, guru 

menunjuk siswa sesuai nomor yang akan maju mempresentasikan hasil 

diskusi. Siswa yang ditunjukkan mewakili kelompoknya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, pada kegiatan ini termasuk 

dalam tahap mengkomunikasikan hasil. Guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk bertanya atau memberi tanggapan, beberapa siswa sudah mau 

menanggapi hasil presentasi temannya. Suasana kelas pada saat diskusi 

lebih kondusif dibandingkan pada pembelajaran siklus I dan siklus II. Guru 

memberikan penguatan kepada siswa yang sudah maju mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. Guru juga memberikan reward kepada 

kelompok yang paling tertib dan kelompok terbaik, agar semua kelompok 

termotivasi untuk lebih tepat waktu dalam mengerjakan LKS. Pemberian 

penguatan tidak hanya setelah kegiatan presentasi, tapi selama pembelajaran 

berlangsung. Guru memberikan penguatan kepada siswa dengan penguatan 

verbal dan gestural. Penguatan verbal berupa pemberian pujian, penguatan 

gestural berupa pemberian tepuk tangan.  

Kegiatan selanjutnya adalah konfirmasi, pada kegiatan ini guru 

bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi, masih ada beberapa yang siswa 

tidak ikut menyimpulkan. Pada kegiatan akhir guru memberikan umpan 
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balik mengenai pembelajaran hari itu, tak lupa guru memberikan pujian 

karena pembelajaran berlangsung dengan tertib. Kemudian guru 

membagikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu, terlihat semua 

siswa sudah mengerjakan soal dengan tertib tanpa meminta bantuan pada 

temannya. Setelah siswa mengerjakan soal evaluasi, guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran hari itu, kemudian guru menutup pembelajaran 

dengan salam.  

4.1.3.3 Deskripsi Keterampilan Guru Siklus III 

Data observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan 

model NHT berbantuan multimedia pada siklus III dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 4.13 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator 1 2 3 4 Skor 

1 Membuka Pelajaran 
(keterampilan membuka 
pelajaran) 

√ √ √ √ 4 

2 Membimbing siswa saat 
mengamati video mengenai 
materi pembelajaran 
(keterampilan menggunakan 
variasi) 

√ - √ √ 3 

3 Membimbing pelaksanaan 
tanya jawab (keterampilan 
bertanya) 

√ √ √ √ 4 

4 Memberikan penjelasan 
mengenai materi dan gambar 
yang dipresentasikan 
(keterampilan menjelaskan) 

√ √ √ √ 4 

5 Membimbing pembentukan 
kelompok (keterampilan 
membimbing diskusi kelompok 
kecil) 

√ √ √ √ 4 

6 Membimbing siswa dalam 
diskusi kelompok (keterampilan 
pembelajaran perseorangan)  

√ - √ √ 3 

7 Membimbing siswa dalam 
mempresentasikan hasil diskusi 
(keterampilan mengelola kelas) 

√ √ √ - 3 

8 Memberikan penghargaan 
(keterampilan memberikan 
penguatan) 

√ √ √ √ 4 

9 Memberikan kesimpulan dan 
menutup pelajaran 
(keterampilan menutup 
pelajaran) 

√ √ √ √ 4 

Jumlah Skor Total 33 

Skala Penilaian Sangat 
Baik 
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              Gambar 4.11 Diagram Hasil Keterampilan Guru Siklus III 

Hasil observasi keterampilan guru melalui penerapan model NHT 

berbantuan multimedia pada pembelajaran IPS siklus III memperoleh skor 

33 dengan kategori sangat baik. Skor tersebut diperoleh dari jumlah skor 9 

indikator yang diamati. Adapun pendeskripsian observasi keterampilan guru 

adalah: 

a. Membuka pelajaran 

 Pada indikator tersebut guru mendapatkan nilai 4 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Guru sudah menyiapkan siswa 

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, tak 

lupa guru menyuruh siswa untuk mempersiapkan peralatan belajar. 

Guru juga sudah melakukan apersepsi dengan bernyanyi lagu 

“Berkibarlah Benderaku” dan dikaitkan dengan materi detik-detik 

proklamasi siklus III. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari 
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itu, kemudian guru menyampaikan cakupan materi secara umum 

yang akan dipelajari. 

b. Membimbing siswa saat mengamati video mengenai materi 

pembelajaran 

  Deskriptor yang muncul pada indikator tersebut ialah 

memberikan pengarahan agar siswa memperhatikan video karena 

video tersebut berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. guru 

sudah memastikan semua siswa memahami materi yang diberikan 

dan melakukan tanya jawab seputar materi. Deskriptor yang belum 

tampak yaitu menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang paham, 

tidak ada siswa yang bertanya mengenai video yang ditampilkan 

tersebut, hanya ada 1 siswa yang berani menanggapi. Pada indikator 

kedua ini skor yang diperoleh guru yaitu 3 dan termasuk dalam 

kategori baik.  

c. Membimbing pelaksanaan tanya jawab 

  Skor yang diperoleh guru pada indikator yang ketiga adalah 

4 dan termasuk kategori sangat baik. Deskriptor yang tampak yaitu, 

meningkatkan partisipasi siswa, membangkitkan minat dan rasa 

ingin tahu terhadap suatu masalah yang dibicarakan, memberikan 

reward untuk siswa yang menjawab dengan benar dan memusatkan 

perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dipelajari. 

Keterlibatan siswa pada indikator ini meningkat dibandingkan pada 

siklus II, apalagi setelah guru memberikan reward pada siswa yang 
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berani maju menjawab pertanyaan. Guru juga menunjuk siswa yang 

belum mencapai KKM siklus II untuk maju menjawab kuis. 

d. Memberikan penjelasan mengenai materi dan gambar yang 

dipresentasikan 

  Skor yang diperoleh pada saat guru memberikan penjelasan 

mengenai materi pada siswa adalah 4 yang berarti guru dinilai sangat 

baik dalam menjelaskan materi dengan bantuan multimedia. 

Deskriptor yang tampak yaitu menarik perhatian siswa untuk 

memperhatikan presentasi materi, membimbing siswa untuk 

memahami materi, melibatkan siswa untuk berpikir dengan 

memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan dan membimbing 

siswa dalam memecahkan masalah. Penjelasan guru diselingi dengan 

pemberian pertanyaan, sehingga siswa tertantang untuk 

menjawabnya.  

e. Membimbing pembentukan kelompok 

  Pada indikator ini siswa mendapatkan skor 4, deskriptor 

yang tampak yaitu mengarahkan siswa dalam pembentukan 

kelompok. Guru juga sudah memusatkan perhatian siswa pada tujuan 

dan topik diskusi, setiap siswa dalam kelompok mendapatkan 

tugasnya masing-masing.  Deskriptor selanjutnya yang tampak yaitu  

memperjelas masalah yang dibahas dalam diskusi, serta memberikan 

waktu berpikir untuk menyelesaikan masalah.  

f. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok 
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  Pada indikator ini guru sudah mengadakan pendekatan 

pribadi, membantu siswa yang kesulitan serta menegur siswa yang 

membuat kegaduhan atau tidak tertib. Namun kemampuan guru 

dalam mengorganisasi dirasakan masih kurang, masih ada siswa 

yang tidak membantu teman sekelompoknya.  Deskriptor lain yang 

tampak yaitu membantu siswa untuk maju tanpa rasa takut, dan juga 

memberikan kesempatan untuk bertanya terhadap masalah yang 

dialami. Pada indikator tersebut guru mendapatkan skor 3.  

g. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi  

  Pada indikator ini guru mendapatkan skor 3, deskriptor 

yang tampak yaitu memberi petunjuk jalannya presentasi secara jelas 

,menunjuk siswa sesuai nomor yang akan maju mempresentasikan 

hasil diskusi dan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk 

bertanya atau menanggapi. Siswa sudah berani menanggapi hasil 

presentasi temannya. Pada waktu presentasi ada 2 siswa yang tidak 

memperhatikan presentasi sehingga deskriptor terakhir menjaga 

kelas tetap kondusif selama presentasi menjadi tidak tampak.   

h. Memberikan penghargaan 

  Pada indikator memberikan penguatan guru mendapatkan 

skor 4 yang berarti sangat baik. Deskriptor yang sudah tampak antara 

lain memberikan penguatan kepada pribadi tertentu, terutama untuk 

siswa yang berani maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

Penguatan kepada kelompok siswa, guru memberika reward untuk 
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kelompok yang paling tertib dan kelompok terbaik. Pemberian 

reward bertujuan untuk meningkatkan sikap kompetitif siswa. 

Deskriptr selanjutnya yaitu variasi dalam penguatan, guru 

memberikan penguatan berupa verbal, gestural, maupun dari 

pemberian reward. Pemberian penguatan juga dengan cara sesegera 

mungkin setelah adanya tindakan dari siswa paling cepat 

menyelesaikan LKS. 

i. Memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

  Indikator terakhir ini guru  mendapatkan skor 4  yang 

berarti guru sangat baik dalam menutup pelajaran. Deskriptor yang 

tampak yaitu meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan 

dan membuat kesimpulan bersama, memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan evaluasi, dan 

melakukan tindak lanjut berupa pemberian tugas. 

4.1.3.4 Deskripsi Aktivitas Siswa Siklus III 

Data observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas VB 

SDN Ngaliyan 01 Semarang dengan model NHT berbantuan multimedia 

pada siklus III dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No Indikator Pengamatan 
Hasil yang dicapai 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran - 1 15 19 122 3,4 

2 Mengamati video mengenai 
materi   - 9 26 - 96 2,7 

3 Melakukan tanya jawab seputar 
materi - 9 23 3 99 2,8 

4 Mendengarkan penjelasan guru 
melalui multimedia presentasi - 2 29 4 107 3,0 

5 Melakukan kegiatan belajar 
kelompok untuk menjawab 
pertanyaan dari guru 

- 3 23 9 111 3,1 

6 Mempresentasikan dan membuat 
kesimpulan hasil diskusi  10 22 3 98 2,8 

7 Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal evaluasi - - 13 22 127 3,6 

Jumlah Skor 760  
Rata-rata  21,4 
Kategori Baik 

 

 

 Gambar 4.12 Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 
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Berdasarkan tabel 4.14 dan diagram 4.12, dapat dilihat bahwa jumlah 

yang diperoleh seluruh siswa kelas VB adalah 685 dengan total skor rata-rata 

21,4 termasuk dalam kategori baik. Siklus III ini mengalami peningkatan dari 

siklus II yang memperoleh skor rata-rata 19,3. Perolehan skor setiap indikator 

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

a. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

 Indikator aktivitas siswa berupa kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran memperoleh rata-rata skor 3,4 dengan jumlah 122. 

Jumlah ini naik dibandingkan pada siklus II, pada pembelajaran siklus 

III tidak ada satupun siswa yang hanya mendapatkan skor 1. 1 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor, 15 siswa melaksanakan 3 deskriptor dan 19 

siswa melaksanakan semua deskriptor yaitu hadir tepat waktu sebelum 

pembelajaran dimulai, duduk di tempat duduknya masing-masing, 

mempersiapkan peralatan belajar, dan memperhatikan guru.  

b. Mengamati video mengenai materi   

 Indikator aktivitas siswa mengamati video mengenai materi 

memperoleh jumlah skor 96 dengan rata-rata 2,7 lebih tinggi 

dibandingkan siklus II. Hal ini ditunjukkan tidak ada siswa yang 

mendapatkan skor 1, 9 siswa melaksanakan 2 deskriptor, 26 siswa 

melakasanakan 3 deskriptor namun tidak ada satupun siswa yang 

melaksanakan semua deskriptor. 

c. Melakukan tanya jawab seputar materi 



172 
 

 

 Indikator yang ketiga yaitu melakukan tanya jawab seputar materi 

memperoleh rata-rata 2,8 dengan jumlah skor 99. Hal ini ditunjukkan 

dengan tidak ada siswa yang memperoleh skor 1, 9 siswa melaksanakan 

2 deskriptor, 23 siswa melaksanakan 3 deskriptor dan 3 siswa 

melaksanakan semua deskriptor. Deskriptor yang tampak yaitu 

memahami pertanyaan dari guru yang berhubungan dengan video, 

memusatkan perhatian pada masalah yang dipelajari, berpartisipasi aktif 

dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, dan menjawab 

atau mengajukan pertanyaan dengan tertib. 

d. Mendengarkan penjelasan guru melalui multimedia presentasi 

 Indikator aktivitas siswa berupa mendengarkan penjelasan guru 

melalui multimedia presentasi memperoleh jumlah skor 107 dengan 

rata-rata 3,0 Hal ini ditunjukkan dengan adanya 4 siswa yang dapat 

melaksanakan semua deskriptor, 29 siswa yang mendapatkan skor 3, 

dan 2 siswa yang melaksanakan 2 deskriptor. Pada waktu guru 

menjelaskan hampir semua siswa tertib dan ikut memperhatikan 

penayangan multimedia presentasai yang disertai gambar.  

e. Melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menjawab pertanyaan dari 

guru 

 Indikator aktivitas siswa berupa melakukan kegiatan belajar 

kelompok untuk menjawab pertanyaan dari guru mendapatkan jumlah 

skor 111 dengan rata-rata 3,1. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 

siswa dapat melaksanakan 2 deskriptor, 23 siswa melaksanakan 3 
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deskriptor dan ada 9 siswa yang dapat melaksanakan semua deskriptor. 

Deskriptor yang tampak yaitu mendengarkan pendapat dari teman 

sekelompok, mengeluarkan pendapatnya sendiri saat berdiskusi, 

mengerjakan bagiannya sendiri, dan saling membantu dalam 

mengerjakan. Beberapa siswa tidak membantu teman sekelompoknya 

dalam mengerjakan LKS. Tidak ada satupun siswa yang mendapatkan 

skor 1. 

f. Mempresentasikan dan membuat kesimpulan hasil diskusi 

 Indikator aktivitas siswa berupa mempresentasikan dan membuat 

kesimpulan hasil diskusi mendapatkan jumlah skor 98 dengan rata-rata 

2,8. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 siswa yang dapat 

melaksanakan semua deskriptor, 22 siswa melaksanakan 3 deskriptor, 

10 siswa melaksanakan 2 deskriptor, dan tidak ada siswa yang hanya 

melaksanakan 1 deskriptor.  

g. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi 

 Indikator siswa yang terakhir yaitu kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi. Sebanyak 22 siswa dapat melaksanakan 

semua deskriptor dan 13 siswa melaksanakan 3 deskriptor. Pada siklus 

III siswa mengerjakan evaluasi dengan tertib, semua siswa mengerjakan 

dengan percaya diri tanpa bantuan teman  lain. Secara keseluruhan 

indikator terkahir inilah yang mendapatkan skor tertinggi dibandingkan 

indikator-indikator lainnya. 

4.1.3.5 Deskripsi Hasil Belajar Siswa Siklus III 
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4.1.3.5.1 Kognitif (Evaluasi) 

Hasil pembelajaran IPS dengan menggunakan model NHT 

berbantuan multimedia dapat terlihat setelah dilakukannya tes berupa 

evaluasi pada setiap akhir pembelajaran. Analisis data hasil belajar IPS 

kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang pada siklus III adalah: 

Tabel 4.15 Data Hasil Belajar Siswa Tes Tertulis Siklus III 

No Pencapaian Siklus III 

1 Nilai rata-rata 79,6 

2 Nilai terendah 56 

3 Nilai tertinggi 100 

4 Siswa yang belum tuntas 6 

5 Siswa yang tuntas 29 

6 Persentase ketuntasan belajar 82,8% 

 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai rata-rata belajar mata 

pelajaran IPS dengan menerapkan model NHT berbantuan multimedia 

memperoleh 79,6 dengan perolehan tertinggi 100 dan nilai terendah 

56. Siswa yang memenuhi KKM sebanyak 29 dan siswa yang belum 

memenuhi KKM sebanyak 6 anak. Apabila dilihat dari ketuntasan 

belajar klasikal hasilnya sebesar 82,8%. Perolehan nilai secara 

keseluruhan meningkat dibandingkan dengan siklus I dan siklus II, 

pada siklus III siswa sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal yang 

ditetapkan yaitu sebesar 80%.   
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Tabel 4.16 Perbandingan Data Prasiklus, Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Pencapaian 
Data 

Prasiklus 

Data Siklus 

I 

Data Siklus 

II 

Data Siklus 

III 

1. Rata-rata 62,7 72,6 76,9 79,6 

2. Nilai Terendah 40 45 44 56 

3. Nilai Tertinggi 80 100 100 100 

4. 
Ketuntasan 

Klasikal 
38,9% 67,64% 74,28% 82,8% 

 

 
 

Gambar 4.13 Diagram Presentase Peningkatan  

Hasil Belajar Siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 
Pada diagram 4.13 menunjukkan bahwa selalu terjadi 

peningkatan dari prasiklus, siklus I, siklus II dan yang terkahir siklus 

III. Ketuntasan klasikal prasiklus sebesar 38,9 sedangkan ketuntasan 

kasikal siklus I sebesar 67,6. Sedangkan pada siklus II juga mengalami 

peningkatan menjadi 74,2, dan yang terakhir siklus III mengalami 
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peningkatan menjadi 82,8%. Pencapaian siklus III ini telah melebihi 

dari minimal ketuntasan 80% yang telah ditentukan pada indikator 

keberhasilan yaitu 82,8%.  

4.1.3.5.2 Afektif (Karakter Siswa) 

Observasi karakter siswa ini dilakukan oleh observer dengan 

subjek pengamatan sebanyak 35 siswa denga 4 aspek karakter yang 

diamati yaitu bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, dan 

kompetitif. Masing-masing karakter memiliki deskriptor yang lebih 

terperinci dan dijabarkan dalam instrumen yang telah disusun.  

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dalam 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Data Hasil Observasi Karakter Siswa Siklus III 

No Indikator Pengamatan 
Hasil yang dicapai 

Jumlah 
Rata-

rata 1 2 3 4 

1 Bertanggung jawab - - 25 10 115 3,2 
2 Percaya diri   - 10 19 6 101 2,8 
3 Saling menghargai - 2 18 15 116 3,3 
4 Kompetitif - 13 15 7 99 2,8 

Jumlah Skor 431  
Rata-rata  12,1 
Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.17, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang 

diperoleh seluruh siswa di kelas VB dalam observasi karakter siswa 

adalah 431 dan total skor rata-rata adalah 12,1 termasuk dalam 



177 
 

 

kategori baik. Jumlah skor siklus III ini meningkat dibandingkan 

dengan siklus II. Perolehan skor setiap indikator yang berbeda-beda 

akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab 

 Indikator karakter siswa berupa bertanggung jawab memperoleh 

rata-rata skor 3,2 naik daripada siklus II yang memperoleh 3. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya  25 siswa melaksanakan 3 deskriptor dari 

4 deskriptor yang diharapkan muncul dalam perilaku siswa. Sebanyak 

10 siswa sudah melaksanakan keempat deskriptor termasuk 

melaksanakan kewajiban dan mentaati tata tertib sekolah.  

b. Percaya diri 

 Indikator karakter siswa berupa percaya diri memperoleh rata-rata 

skor 2,8 dengan jumlah skor 101. Hal ini ditunjukkan dengan tidak 

adanya siswa yang hanya melaksanakan 1 deskriptor dan 10 siswa 

melaksanakan 2 deskriptor. Sebanyak 19 siswa melaksanakan 3 

deskriptor. Ada 6 siswa yang dapat melaksanakan semua deskriptor.  

c. Saling menghargai 

 Indikator karakter siswa berupa saling menghargai memperoleh 

rata-rata 3,3. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya satupun siswa 

yang hanya melaksanakan 1 deskriptor. Sebanyak 2 siswa 

mendapatkan skor 2 karena telah melaksanakan 2 deskriptor termasuk 

deskriptor dapat bekerjasama dan menerima perbedaan pendapat. 18 

siswa melaksanakan 3 deskriptor, termasuk diantaranya memaklumi 
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kekurangan orang lain. Siswa yang melaksanakan keempat deskriptor 

sebanyak 15 orang. Karakter siswa saling menghargai ini terlihat pada 

waktu siswa mengerjakan tugas secara berkelompok, sebagian besar 

siswa sudah dapat bekerjasama dan menerima perbedaan pendapat 

dari teman sekelompoknya. 

d. Kompetitif 

 Indikator karakter siswa berupa kompetitif mendapatkan rata-rata 

2,8 dengan jumlah skor 99. Hal ini dikarenakan hanya 7 siswa saja 

yang dapat memenuhi semua deskriptor. 13 siswa melaksanakan 2 

deskriptor dan 15 siswa mendapatkan jumlah skor 3 karena 3 

deskriptor yang sudah tampak termasuk berani bersaing, ini 

ditunjukkan pada saat sesi tanya jawab di sela-sela presentasi materi.  

4.1.3.5.3 Psikomotorik (Penilaian Produk) 

Penilaian produk ini dilakukan oleh peneliti dengan Subjek 

pengamatan 35 siswa yang dibagi menjadi 7 kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Hasil penilaian produk pada 

mata pelajaran IPS dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia siklus III diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.18  Hasil Penilaian Produk Siklus III 

No. Kelompok 
Skor Skor 

Akhir 1 2 3 

1. Kelompok 1 83 78 80 80,3 

2. Kelompok 2 80 80 78 79,3 

3. Kelompok 3 82 83 85 83,3 

4. Kelompok 4 78 82 83 81 

5. Kelompok 5 78 80 82 80 

6. Kelompok 6 83 83 85 83,7 

7. Kelompok 7 78 82 85 81,7 

 

Pada tabel 4.18 menunjukkan hasil penilaian produk siswa 

melalui model NHT berbantuan multimedia pada siklus III. Nilai akhir 

yang diperoleh kelompok 1 adalah 80,3, kelompok 2 mendapatkan 

nilai 79,3, kelompok 3 mendapatkan nilai 83,3, kelompok 4 

mendapatkan nilai 81, kelompok 5 mendapatkan nilai 80, kelompok 6 

mendapatkan nilai 83,7, dan kelompok 7 mendapatkan nilai 81,7. 

Berikut ini penilaian produk siswa pada siklus III yang disajikan 

dalam bentuk diagram: 
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                 Gambar 4.14 Diagram Penilaian Produk Siklus III 

Untuk memperjelas hasil penilaian produk siswa pada siklus 

III akan dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Kelompok 1 pada tahap 1 mendapatkan skor 83, pada tahap 2 

mendapatkan skor 78, tahap 3 mendapatkan skor 80, sehingga skor 

akhirnya 80,3.  

2) Kelompok 2 pada tahap 1 mendapatkan skor 80, pada tahap 2 

mendapatkan skor 80, tahap 3 mendapatkan skor 78, sehingga skor 

akhirnya 79,3. 

3) Kelompok 3 pada tahap 1 mendapatkan skor 82, pada tahap 2 

mendapatkan skor 83, tahap 3 mendapatkan skor 85, sehingga skor 

akhirnya 83,3.  

4) Kelompok 4 pada tahap 1 mendapatkan skor 78, pada tahap 2 

mendapatkan skor 80, tahap 3 mendapatkan skor 82, sehingga skor 

akhirnya 80.  
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5) Kelompok 5 pada tahap 1 mendapatkan skor 78, pada tahap 2 

mendapatkan skor 80, tahap 3 mendapatkan skor 82, sehingga skor 

akhirnya 80.  

6) Kelompok 6 pada tahap 1 mendapatkan skor 83, pada tahap 2 

mendapatkan skor 83, tahap 3 mendapatkan skor 85, sehingga skor 

akhirnya 83,7.  

7) Kelompok 7 pada tahap 1 mendapatkan skor 78, pada tahap 2 

mendapatkan skor 82, tahap 3 mendapatkan skor 85, sehingga skor 

akhirnya 81,7.  

4.1.3.6 Deskripsi Respon Siswa Siklus III 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa kelas VB mengenai 

respon siswa terhadap pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan 

multimedia diperoleh data sebagai berikut: 

Sebanyak 94,2% siswa kelas VB menyatakan bahwa mereka senang 

dengan cara guru mengajar menggunakan model NHT berbantuan 

multimedia. terjadi peningkatan pada siklus III dikarenakan siswa sudah 

memahami model dan media yang digunakan oleh guru hal ini ditunjukkan 

dengan kektifan siswa yang juga semakin meningkat. 

Pada pertanyaan kedua, sebanyak 97,1% siswa menyatakan suka 

dengan media yang digunakan oleh guru. Pada siklus III guru memberikan 

tambahan karakter animasi kesukaan siswa pada multimedia presentasi, 

sehingga siswa semakin termotivasi untuk belajar. 
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Pada pertanyaan ketiga mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi, sebanyak 94,2% siswa menyatakan lebih memahami materi setelah 

mengamati video dan multimedia presentasi. Pada siklus III hampir semua 

siswa menyatakan lebih memahami materi.  

Sebanyak 91,4% siswa menyatakan tidak mengalami kesulitan 

selama pembelajaran berlangsung. Suasana yang lebih kondusif 

dibandingkan siklus-siklus sebelumnya menjadi salah satu alasan siswa 

tidak mengalami kesulitan selama pembelajaran berlangsung. 

Pada pertanyaan terakhir, sebanyak 94,2% siswa menyatakan 

bersedia belajar dengan menggunakan model NHT berbantuan multimedia 

lagi. Pencapaian ini membuktikan bahwa hampir semua siswa bersemangat 

saat belajar menggunakan model NHT berbantuan multimedia. 

Adapun diagram respon siswa pada siklus III dapat digambarkan  

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.15 Diagram Hasil Respon Siswa Siklus III 
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Sesuai dengan gambar 4.15, dapat dinyatakan bahwa respon siswa 

terhadap pembelajaran dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia mengalami peningkatan dibandingkan siklus-siklus sebelumnya. 

Hal ini menegaskan bahwa siswa menyambut positif pembelajaran 

menggunakan model NHT berbantuan multimedia.  

4.1.3.7 Refleksi  

Setelah peneliti melakukan pengambilan data pada siklus III maka 

diperoleh data keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar, karakter 

siswa, dan pengamatan kinerja. Refleksi ini dilakukan oleh peneliti dan 

kolaborator untuk menjadi pertimbangan dalam perbaikan pembelajaran 

pada siklus III. Adapun hasil refleksi selengkapnya adalah: 

1. Hasil pengamatan keterampilan guru pada siklus III memperoleh 

skor total 33 dengan kategori skala penilaian sangat baik. 

Berdasarkan data tersebut maka keterampilan guru telah memenuhi 

indikator keberhasilan yang direncanakan dengan kategori baik. 

Tetapi dalam pelaksanaan pada siklus III masih memiliki 

kekurangan yaitu guru belum optimal dalam mengkondisikan dan 

mengorganisasi kelas. 

2. Hasil pengamatan pada siklus III menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa memperoleh  rata-rata 21,4 dan termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan data tersebut, maka siswa sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi dalam 

pelaksanaan siklus III masih terdapat kekurangan yaitu sebagian 
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siswa belum berani menanggapi atau bertanya selama presentasi 

berlangsung. Masih ada beberapa siswa yang terkadang tidak 

memperhatikan penjelasan guru.  

3. Hasil pengamatan pada siklus III menunjukkan bahwa hasil belajar 

berupa evaluasi siswa memperoleh rata-rata 79,6 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 82,8%. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria 

indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yang direncanakan 

sebelumnya yaitu sebesar 80%.  

4. Hasil pengamatan karakter siswa pada siklus III memperoleh rata-

rata 12,1 dan termasuk dalam kategori baik. Data tersebut 

mengalami peningkatan dari siklus I dan siklus II. Walaupun 

mengalami peningkatan skor namun masih dalam kategori baik, 

artinya tidak ada peningkatan dari siklus II. Hal ini dikarenakan 

masih ada siswa yang tidak terlibat saat diskusi kelompok, dan 

beberapa siswa mulai siklus I sampai III tidak menunjukkan 

keaktifannya di kelas.   

5. Hasil observasi penilaian produk pada siklus III yaitu kelompok 1 

mendapatkan skor akhir 80,3. Kelompok 2 mendapatkan skor akhir 

79,3. Kelompok 3 mendapatkan skor akhir 83,3. Kelompok 4 

mendapatkan skor akhir 81. Kelompok 5 mendapatkan skor akhir 80. 

Kelompok 6 mendapatkan skor akhir 83,7 dan kelompok 7 

mendapatkan skor akhir 81,7.  
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6. Hasil pengamatan respon siswa pada siklus III, pada pertanyaan 

pertama sebanyak 94,2% siswa menyukai cara guru mengajar 

menggunakan model NHT berbantuan multimedia. pada pertanyaan 

kedua sebanyak 97,1% siswa menyukai media yang digunakan, dan 

sebanyak 94,2% siswa lebih memahami materi setelah mengamati 

media. Pada pertanyaan keempatsebanyak 91,4% siswa tidak 

mengalami kesulitan saat pembelajaran berlangsung, dan sebanyak 

94,2% siswa menjawab bersedia belajar dengan menggunakan model 

NHT berbantuan multimedia lagi.  

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia sudah 

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

Hal ini terbukti bahwa ketiga aspek tersebut sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah direncanakan. Mengacu pada hal tersebut, 

penelitian dihentikan hanya sampai pada siklus III.  

Berikut ini disajikan rekapitulasi dari data yang diperoleh setelah 

mengadakan penelitian siklus I, II, dan III:  

Tabel 4.19 Rekapitulasi Data Siklus I, II, dan III 

No Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Keterampilan Guru 21 28 33 

2. Aktivitas Siswa 16,1 19,3 21,4 

3. Hasil Belajar Siswa (%) 67,6 74,2 82,8 
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Gambar 4.16 Diagram Rekapitulasi Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III 

 

Gambar 4.17 Diagram Rekapitulasi Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III 

 

Gambar 4.18 Diagram Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I, II, 

dan III 

 
Berdasarkan pada gambar 4.16, 4.17, dan 4.18, terlihat bahwa 

penerapan model NHT berbantuan multimedia dapat meningkatkan 

keterampilan guru dari siklus I sampai siklus III yaitu siklus I sebesar 21 

(cukup), siklus II sebesar 28 (baik) dan siklus III sebesar 33 (sangat baik). 
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Untuk aktivitas siswa meningkat yaitu siklus I sebesar 16,1, siklus II 

meningkat menjadi 19,3, dan siklus III menjadi 21,4. Begitu pula untuk 

ketuntasan hasil belajar secara klasikal, peningkatan dari siklus I sebesar 

67,6%, siklus II 74,2%, dan pada siklus III sebesar 82,8%.  

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan lebih banyak didasarkan pada hasil observasi dan 

refleksi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada setiap 

siklusnya. Proses pembelajaran IPS pada penelitian ini menerapkan model 

NHT berbantuan multimedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang. 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Guru merupakan sosok penting dalam proses pembelajaran di kelas. 

Peran yang penting tersebut menuntut seorang guru memiliki keterampilan 

dalam mengajar. Yang dimaksud dengan keterampilan dasar ialah 

keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi 

sebagai guru. Keterampilan inilah yang membedakan mana guru profesional 

mana yang tidak (Aqib, 2013:83). 

1. Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi saat proses pembelajaran dengan 

menerapkan model NHT berbantuan multimedia menunjukkan bahwa 
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keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 21 dan termasuk dalam 

kategori cukup.  

Keterampilan guru dalam membuka pelajaran mendapatkan skor 2. 

Hal ini menunjukkan dalam pembelajaran guru melaksanakan 2 deskriptor 

dari 4 deskriptor yang ada. Guru belum melakukan apersepsi dan juga 

belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Penyebabnya karena waktu 

untuk mempersiapkan peralatan ternyata lebih lama sehingga guru lupa 

memberikan apersepsi. Pada catatan lapangan juga dijelaskan guru belum 

menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran secara jelas dan lengkap. 

Belum dilaksanakannya apersepsi oleh guru menyebabkan perhatian siswa 

belum terpusat pada pembelajaran. Padahal membuka pelajaran adalah 

usaha guru untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental maupun 

perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajari (Rusman, 2013:68).  

Keterampilan guru membimbing siswa saat mengamati video 

mengenai materi pembelajaran. Sebanyak 2 deskriptor tampak pada 

indikator ini. Deskriptor yang muncul yaitu memberikan pengarahan agar 

siswa memperhatikan video  dan melakukan tanya jawab seputar video. 

Deskriptor yang tidak muncul yaitu menjawab pertanyaan dari siswa karena 

tidak ada satupun siswa yang bertanya dikarenakan guru belum memastikan 

semua siswa paham. 

Keterampilan guru membimbing pelaksanaan tanya jawab 

mendapatkan skor 3 karena guru dapat melaksanakan 3 deskriptor  yaitu 

meningkatkan partisipasi siswa, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu 
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terhadap suatu masalah dan memberikan reward untuk siswa yang 

menjawab dengan benar. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan ganjaran atau membesarkan hati siswa agar lebih giat 

berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran (Rusman, 2013:71). Sesuai 

dengan catatan lapangan pada siklus I, siswa bersemangat saat guru 

memberikan kuis. Hampir semua siswa mengacungkan tangan dan ingin 

menjawab. Deskriptor yang tidak tampak  yaitu memusatkan perhatian 

siswa terhadap masalah yang sedang dipelajari. Dikarenakan banyak siswa 

yang salah saat menjawab kuis, ini menunjukkan perhatian siswa yang 

belum terpusat pada pembelajaran. Pada indikator ini guru mendapatkan 

nilai baik karena deskriptor yang tampak berjumlah 3.  

Keterampilan guru memberikan penjelasan mengenai materi dan 

gambar yang dipresentasikan mendapatkan skor 3 yang berarti guru dinilai 

baik dalam menjelaskan materi menggunakan multimedia. Penggunaan 

multimedia ini dapat melibatkan berbagai indera organ tubuh siswa 

sehingga informasi atau pesannya mudah dimengerti (Munadi, 2013:148) 

Deskriptor yang tampak yaitu menarik perhatian siswa untuk 

memperhatikan presentasi materi, melibatkan siswa untuk berpikir dengan 

memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan dan membimbing siswa 

dalam memecahkan masalah. Penjelasan guru diselingi dengan pemberian 

pertanyaan, sehingga siswa tertantang untuk menjawabnya. Deskriptor yang 

tidak tampak adalah membimbing siswa dalam memecahkan masalah.  
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Keterampilan guru membimbing pembentukan kelompok, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang 

dibutuhkan oleh siswa secara kelompok (Rusman, 2013:75). Deskriptor 

yang tampak yaitu mengarahkan siswa dalam pembentukan kelompok, 

memperjelas masalah yang dibahas dalam diskusi, serta memberikan waktu 

berpikir untuk menyelesaikan masalah. Deskriptor yang tidak tampak yaitu 

memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi.  

Keterampilan membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

memperoleh skor 2. Pada indikator ini guru kurang mengadakan pendekatan 

pribadi, dan juga masih kurang dalam keterampilan mengorganisasi. 

Djamarah (2010:164) menjelaskan dalam menyukseskan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan guru harus memiliki keterampilan 

melakukan hubungan antar pribadi. Untuk itu pada siklus II guru akan lebih 

mendekatkan diri pada siswa.  

Keterampilan membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil 

diskusi mendapatkan skor 2. Deskriptor yang tampak yaitu memberi 

petunjuk jalannya presentasi secara jelas dan menunjuk siswa sesuai nomor 

yang akan maju mempresentasikan hasil diskusi. Sedangkan deskriptor yang 

belum tampak yaitu memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk 

bertanya serta menjaga kelas tetap kondusif selama presentasi. Dalam 

catatan lapangan juga dijelaskan masih banyak siswa yang belum 

memperhatikan presentasi temannya.  
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Keterampilan guru memberikan penghargaan memperoleh skor 2 

dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak pada indikator ini adalah 

penguatan kepada pribadi tertentu dan variasi dalam penguatan Deskriptor 

yang tidak tampak yaitu penguatan kepada kelompok siswa dan pemberian 

penguatan dengan segera. Didukung oleh catatan lapangan yang 

menyebutkan penghargaan hanya diberikan secara umum dengan bertepuk 

tangan untuk siswa yang maju mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas bukan secara kelompok. Djamarah (2010:123) menjelaskan pemberian 

penguatan seharusnya diberikan secara bervariasi baik komponennya 

maupun caranya dan diberikan secara hangat.  

2. Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung 

dengan menerapkan model NHT berbantuan multimedia menunjukkan 

bahwa keterampilan guru pada siklus II memperoleh skor 28 dengan 

kategori baik. 

Keterampilan guru membuka pelajaran mendapatkan skor 4 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Guru sudah menyiapkan siswa secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, tak lupa guru 

menyuruh siswa untuk mempersiapkan peralatan belajar. Guru juga sudah 

melakukan apersepsi dengan bernyanyi lagu “Hari Merdeka” dan dikaitkan 

dengan materi persiapan kemerdekaan untuk siklus II. Didukung oleh 

catatan lapangan yang berbunyi, siswa bernyanyi dengan semangat 

kemudian guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan lagu 
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tersebut.  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari itu, kemudian guru 

menyampaikan cakupan materi secara umum yang akan dipelajari. 

Keterampilan membimbing siswa saat mengamati video mengenai 

materi pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang muncul pada 

indikator tersebut ialah memberikan pengarahan agar siswa memperhatikan 

video karena berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. guru sudah 

memastikan semua siswa memahami materi yang diberikan dan melakukan 

tanya jawab seputar materi. Deskriptor yang belum tampak yaitu menjawab 

pertanyaan dari siswa yang kurang paham, tidak ada siswa yang bertanya 

mengenai video yang ditampilkan tersebut. 

Keterampilan membimbing pelaksanaan tanya jawab mendapatkan 

skor 4 dan termasuk kategori sangat baik. Sebagian besar siswa sudah 

merespon dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Didukung oleh catatan lapangan yang menjelaskan  guru melaksanakan 

kegiatan tanya jawab mengenai materi. Seperti siklus sebelumnya, hampir 

semua siswa mengacungkan tangannya ingin menjawab. Guru memanggil 

siswa yang tidak aktif untuk mencoba menjawab kuis.  Hal ini sesuai 

dengan John I Bolla (dalam Rusman, 2013:69) bahwa dalam proses 

pembelajaran menuntut respon siswa agar siswa memperoleh pengetahuan 

dan meningkatkan kemampuan berpikir.  

Keterampilan guru menjelaskan materi dan gambar yang 

dipresentasikan dinilai sangat baik karena mendapatkan skor 4. Deskriptor 

yang tampak yaitu menarik perhatian siswa untuk memperhatikan presentasi 
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materi, membimbing siswa untuk memahami materi, melibatkan siswa 

untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan dan 

membimbing siswa dalam memecahkan masalah. Penjelasan guru diselingi 

dengan pemberian pertanyaan, sehingga siswa tertantang untuk 

menjawabnya.  

Keterampilan guru membimbing pembentukan kelompok, guru 

melaksanakan 3 deskriptor. Guru memberikan pengarahan selama 

pembentukan kelompok, siswa sudah mengerjakan LKS dengan tepat 

waktu, guru juga sudah memperjelas masalah yang dibahas dalam diskusi, 

namun ada beberapa siswa yang masih asyik mengobrol. Sehingga kelas 

belum sepenuhnya kondusif.  

Keterampilan membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

memperoleh skor 2, karena guru masih kurang dalam pendekatan pribadi, 

dan mengorganisasi kelas. Guru belum membimbing siswa yang kesulitan 

secara pribadi dikarenakan guru terlalu fokus membimbing siswa secara 

berkelompok. Guru juga kurang bisa mengorganisasi kelas, masih ada siswa 

yang berpindah-pindah tempat duduk. Namun guru selalu mengingatkan 

agar semua anggota kelompok terlibat dalam mengerjakan LKS. Ini sesuai 

dengan pendapat Djamarah (2010:161) bahwa semua anggota kelompok 

seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi memberi sumbangan 

pikiran. 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam mempresentasikan 

hasil diskusi mendapatkan skor 2. Pada indikator ini guru belum bisa 
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menjaga kelas kondusif saat presentasi berlangsung. Walaupun guru sudah 

menegur beberapa siswa yang tidak tertib namun masih ada siswa yang 

bercanda saat temannya presentasi. Guru juga tidak memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi jawaban temannya 

yang sedang presentasi dikarenakan waktu pembelajaran yang tinggal 

sedikit.  

Keterampilan memberikan penghargaan memperoleh skor 3 , Pada 

indikator ini guru belum memberikan penguatan kepada kelompok terbaik. 

Padahal menurut (Rusman, 2013:71) pemberian penguatan dimaksudkan 

untuk membesarkan hati siswa agar lebih giat berpartisipasi dalam interaksi 

pembelajaran. Hal ini akan diperbaiki guru pada siklus III. 

Keterampilan memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

mendapatkan skor 3. Guru sudah memberikan evaluasi, menyimpulkan 

materi secara bersama-sama, dan memberikan tindak lanjut berupa 

pemberian tugas. Hal ini sesuai dengan catatan lapangan yang menjelaskan 

guru sudah memberikan evaluasi yang dikerjakan secara individu, 

menyimpulkan materi bersama, dan melakukan tindak lanjut. Guru belum 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Pada 

indikator ini guru dinilai sudah baik dalam menutup pelajaran karena sudah 

melaksanakan 3 dari 4 deskriptor. 

3. Siklus III 

Berdasarkan hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung 

dengan menerapkan model NHT berbantuan multimedia menunjukkan 
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bahwa keterampilan guru pada siklus III memperoleh skor 33 dengan 

kategori sangat baik.  

Keterampilan membuka pelajaran mendapatkan nilai 4 yang 

termasuk dalam kategori sangat baik. Siswa sudah siap baik fisik maupun 

mental untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru memberikan apersepsi 

dengan bernyanyi lagu “Berkibarlah Benderaku” bersama-sama. Apersepsi 

ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa sebelum memulai 

pembelajaran. Sesuai pendapat Mulyasa (2013: 84) komponen-komponen 

yang berkaitan dengan membuka pelajaran meliputi menarik perhatian 

siswa, dan membangkitkan motivasi. Guru sudah menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan cakupan materi.  

Keterampilan membimbing siswa saat mengamati video mengenai 

materi pembelajaran mendapatkan skor 3. Guru sudah memberikan 

pengarahan sebelum video ditampilkan, guru juga sudah melakukan tanya 

jawab seputar video. Hanya ada 1 deskriptor yang belum trepenuhi yaitu 

menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang paham, pada siklus III tidak 

ada siswa yang bertanya mengenai video yang ditayangkan. Siswa 

cenderung lebih menyukai menjawab dibandingkan melontarkan pertanyaan 

kepada guru. Hanya ada 1 siswa yang berani memberikan tanggapan.  

Keterampilan membimbing pelaksanaan tanya jawab mendapatkan 

skor 4 termasuk dalam kategori sangat baik karena sudah memenuhi semua 

deskriptor. Keterlibatan siswa pada indikator ini meningkat dibandingkan 

pada siklus II, seperti pada siklus-siklus sebelumnya siswa sangat 
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bersemangat untuk maju menjawab pertanyaan. Guru juga menunjuk siswa 

yang belum mencapai KKM siklus II untuk maju menjawab kuis. Didukung 

dengan catatan lapangan yang berbunyi, guru memanggil siswa yang belum 

tuntas dan kurang aktif di kelas untuk menjawab kuis. Sebagian besar dari 

siswa tersebut masih salah saat menjawab, namun setidaknya siswa tersebut 

sudah berani maju dan berusaha menjawab. 

Keterampilan memberikan penjelasan mengenai materi mendapatkan 

skor 4. Guru sudah melaksanakan semua deskriptor yang ada pada indikator 

ini yaitu menarik perhatian siswa untuk memperhatikan presentasi, 

melibatkan siswa untuk memecahkan masalah dan membimbing siswa 

untuk memecahkan masalah tersebut. Guru menggunakan multimedia untuk 

menjelaskan materi kepada siswa. Materi yang diberikan pada siklus III 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru sebelumnya. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Rusman (2013:70) dalam pelaksanaan 

pembelajaran, guru menggunakan media dan sumber belajar yang relevan 

tujuan yang akan dicapai.  

Keterampilan membimbing pembentukan kelompok mendapatkan 

skor 4, guru mengarahkan siswa dalam pembentukan kelompok, 

memperjelas masalah yang akan dibahas.  Seorang guru harus memperjelas 

masalah dengan memberikan informasi tambahan agar kelompok peserta 

diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas (Rusman, 2013:76). 

Deskriptor selanjutnya yang tampak yaitu memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi serta memberikan waktu berpikir untuk 
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menyelesaikan masalah. Pada catatan lapangan ditulis bahwa pada diskusi 

siklus III semua kelompok dapat mengerjakan LKS dengan tepat waktu. 

Keterampilan membimbing dalam diskusi kelompok mendapatkan 

skor 3. Deskriptor yang tampak yaitu memberi petunjuk jalannya presentasi 

secara jelas ,menunjuk siswa sesuai nomor yang akan maju 

mempresentasikan hasil diskusi dan memberi kesempatan kepada kelompok 

lain untuk bertanya atau menanggapi. Siswa sudah berani menanggapi hasil 

presentasi temannya. Pada waktu presentasi masih saja ada  siswa yang 

tidak memperhatikan presentasi sehingga deskriptor terakhir yaitu menjaga 

kelas tetap kondusif selama presentasi menjadi tidak tampak. Guru sudah 

memberikan teguran untuk siswa yang kurang tertib,   namun dikarenakan 

pembelajaran dilaksanakan di siang hari kelas menjadi tidak terlalu 

kondusif.  

Keterampilan memberikan penghargaan mendapatkan skor 4. Guru 

sudah  memberikan penguatan kepada pribadi tertentu, disini guru 

menyebutkan nama siswa yang diberikan penguatan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rusman (2013:71) penguatan harus jelas ditujukan kepada siapa 

sebab bila tidak jelas akan tidak efektif. Guru juga sudah memberikan 

penguatan kepada kelompok terbaik, pemberian penguatan juga sesegera 

mungkin dan bervariasi. 

Keterampilan memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran 

mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Deskriptor yang tampak 

yaitu meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan dan membuat 
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kesimpulan bersama, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, melakukan evaluasi, dan melakukan tindak lanjut berupa 

pemberian tugas. 

4.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Paul B. Dierich (dalam Hamalik, 2013: 172) menggolongkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut: (1) visual 

activities (kegiatan visual); (2) oral activities (kegiatan lisan); (3) listening 

activities (kegiatan mendengarkan); (4) writing activities (kegiatan 

menulis); (5) drawing activities (kegiatan menggambar); (6) motor activities 

(kegiatan metrik); (7) mental activities (kegiatan mental); (8) emotional 

activities (kegiatan emosional).  

Trianto (2007:84) mengemukakan aktivitas pembelajaran harus lebih 

benyak berpusat pada siswa agar dapat mengembangkan berbagai potensi 

yang dimilkinya. Setiap siklus mulai dari siklus I sampai siklus III selalu 

mengalami peningkatan. Berikut ini penjabarannya:  

1. Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model NHT berbantuan multimedia pada siswa kelas VB SDN 

Ngaliyan 01 Semarang, menunjukkan aktivitas siswa pada siklus I 

mendapatkan skor 16,1 dengan kriteria cukup. 

Indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran meperoleh 

rata-rata 2,2 dengan jumlah skor 76. Indikator mengamati video mengenai 

materi mendapatkan rata-rata 1,9 dengan jumlah skor 66. Indikator 
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melakukan tanya jawab seputar materi mendapatkan rata-rata 2,1 dengan 

jumlah skor 74. Indikator mendengarkan penjelasan guru melalui 

multimedia presentasi mendapatkan rata-rata 2,4 dengan jumlah skor 84. 

Indikator melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menjawab pertanyaan 

dari guru mendapatkan rata-rata 2,5 dengan jumlah skor 86. Indikator 

mempresentasikan dan membuat kesimpulan hasil diskusi mendapatkan 

rata-rata 2,0 dengan jumlah skor 71. Indikator terakhir yaitu kemampuan 

siswa dalam mengerjakan soal evaluasi mendapatkan rata-rata 3,0 dengan 

jumlah skor 105.  

2. Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model NHT berbantuan multimedia pada siswa kelas VB SDN 

Ngaliyan 01 Semarang, menunjukkan aktivitas siswa pada siklus II 

mendapatkan skor 19,3 dengan kriteria baik. 

Indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran meperoleh 

rata-rata 3,0 dengan jumlah skor 108. Indikator mengamati video mengenai 

materi mendapatkan rata-rata 2,5 dengan jumlah skor 88. Indikator 

melakukan tanya jawab seputar materi mendapatkan rata-rata 2,2 dengan 

jumlah skor 77. Indikator mendengarkan penjelasan guru melalui 

multimedia presentasi mendapatkan rata-rata 2,7 dengan jumlah skor 96. 

Indikator melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menjawab pertanyaan 

dari guru mendapatkan rata-rata 2,9 dengan jumlah skor 102. Indikator 

mempresentasikan dan membuat kesimpulan hasil diskusi mendapatkan 
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rata-rata 2,5 dengan jumlah skor 89. Indikator terakhir yaitu kemampuan 

siswa dalam mengerjakan soal evaluasi mendapatkan rata-rata 3,5 dengan 

jumlah skor 123.  

3. Siklus III 

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model NHT berbantuan multimedia pada siswa kelas VB SDN 

Ngaliyan 01 Semarang, menunjukkan aktivitas siswa pada siklus III 

mendapatkan skor 21,4 dengan kriteria baik. 

Indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran meperoleh 

rata-rata 3,4 dengan jumlah skor 122. Indikator mengamati video mengenai 

materi mendapatkan rata-rata 2,7 dengan jumlah skor 96. Indikator 

melakukan tanya jawab seputar materi mendapatkan rata-rata 2,8 dengan 

jumlah skor 99. Indikator mendengarkan penjelasan guru melalui 

multimedia presentasi mendapatkan rata-rata 3,0 dengan jumlah skor 107. 

Indikator melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menjawab pertanyaan 

dari guru mendapatkan rata-rata 3,1 dengan jumlah skor 111. Indikator 

mempresentasikan dan membuat kesimpulan hasil diskusi mendapatkan 

rata-rata 2,8 dengan jumlah skor 98. Indikator terakhir yaitu kemampuan 

siswa dalam mengerjakan soal evaluasi mendapatkan rata-rata 3,6 dengan 

jumlah skor 127.   

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa, terbukti melalui 

penerapan model NHT berbantuan multimedia dapat meningkatkan aktivitas 

siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang.  
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4.2.1.3 Hasil Observasi Belajar siswa  

Menurut Suprijono (2010:5) hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimilki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Hasil belajar pada siklus I, II, dan III mengalami peningkatan  rata-rata 

maupun presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Ini 

menunjukkan bahwa siswa mengalami proses belajar dari siklus I sampai 

siklus III. Sesuai dengan pendapat Hamalik (2013:30) yaitu seseorang yang 

telah belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.  

1. Siklus I 

Hasil belajar pada siklus I menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 

mencapai 72,6 dan sudah memenuhi KKM yang ditentukan SD Ngaliyan 01 

yaitu sebesar 65. Nilai terendah 45 sedangkan nilai tertinggi yaitu 100. 

Ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus I yaitu sebesar 67,6% yang 

berarti belum memenuhi indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 

80%. 

2. Siklus II 

Hasil belajar pada siklus II menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 

mencapai 76,9 dan sudah memenuhi KKM yang ditentukan SD Ngaliyan 01 

yaitu sebesar 65. Nilai terendah 44 sedangkan nilai tertinggi yaitu 100. 

Ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus II yaitu sebesar 74,2% yang 

berarti belum memenuhi indikator keberhasilan yang direncanakan yaitu 

80%. 
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3. Siklus III 

Hasil belajar pada siklus III menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 

mencapai 79,6 dan sudah memenuhi KKM yang ditentukan SD Ngaliyan 01 

yaitu sebesar 65. Nilai terendah 56 sedangkan nilai tertinggi yaitu 100. 

Ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus III yaitu sebesar 82,8%. 

Pada siklus III ini sudah memenuhi indikator keberhasilan sebesar 80%.  

4.2.1.4 Hasil Observasi Karakter Siswa 

Pada siklus I indikator bertanggung jawab memperoleh rata-rata skor 

2,8 dengan total skor 97, indikator percaya diri siswa mendapatkan rata-rata 

2,3 dengan jumlah 79. Selanjutnya pada indikator saling menghargai siswa 

mendapatkan rata-rata skor 2,6 dengan jumlah 91, dan indikator kompetitif 

mendapatkan jumlah skor 63 dengan rata-rata 1,8.  

Sedangkan untuk siklus II hasil observasi karakter siswa pada 

indikator berupa bertanggung jawab mendapatkan jumlah skor 105 dengan 

rata-rata 3. Indikator kedua yaitu percaya diri mendapatkan rata-rata 2,3 

dengan jumlah skor 81. Indikator selanjutnya yaitu saling menghargai 

mendapatkan jumlah skor 107 dengan rata-rata 3,0. Indikator terakhir yaitu 

kompetitif mendapatkan jumlah skor 84 dan rata-rata 2,4. Jumlah skor dari 

keseluruhan indikator yaitu 377.  

Pada siklus terakhir yaitu siklus ketiga mengalami peningkatan 

dibandingkan siklus II. Hal ini dibuktikan dengan jumlah skor akhir sebesar 

431, lebih baik dari siklus sebelumnya. Indikator bertanggung jawab 

mendapatkan rata-rata 3,2 dengan jumlah 115, indikator berupa percaya diri 
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mendapatkan jumlah skor 101 dengan rata-rata 2,8. Indikator selanjutnya 

yaitu saling menghargai mendapatkan jumlah skor 116 dengan rata-rata 3,3. 

Indikator terakhir yaitu kompetitif mendapatkan skor rata-rata sebesar 2,8 

dengan jumlah 99.  

Hasil observasi karakter siswa mengalami peningkatan pada setiap 

siklus,  hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan tingkah laku yang 

merupakan hasil dari proses belajar siswa. Perubahan yang terjadi di sini 

salah satunya adalah sikap siswa yang semula kurang percaya diri pada 

siklus I, maka pada siklus III siswa menjadi lebih percaya diri. Misalnya 

pada proses tanya jawab, siswa sudah berani mengutarakan jawabannya saat 

ditunjuk oleh guru. Walaupun siswa menjawab bukan atas inisiatifnya 

sendiri, namun setidaknya kepercayaan diri siswa mulai terlihat. Seperti 

yang dikatakan Hamalik (2010:30) bukti seseorang telah belajar adalah 

perubahan tingkah laku manusia yang terdiri dari sejumlah aspek, antara 

lain: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, budi pekerti, dan sikap. Kalau seseorang telah melakukan 

perbuatan belajar maka akan terjadi perubahan dalam salah satu atau 

beberapa aspek tersebut termasuk diantaranya karakter atau sikap siswa.  

4.2.1.4 Hasil Observasi Penilaian Produk 

Penilaian autentik adalah kegiatan menilai siswa yang menekankan 

pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai 

instrumen yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi (Kunandar, 

2013:35). Penilaian autentik meliputi tiga aspek kompetensi yaitu 
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kompetensi pengetahuan (kognitif), kompetensi sikap (afektif), dan 

kompetensi keterampilan (psikomotor). Alat penilaian untuk aspek kognitif 

berupa soal evaluasi, untuk aspek afektif berupa penilaian karakter siswa, 

sedangkan untuk aspek psikomotorik berupa penilaian produk yang 

dikerjakan secara berkelompok. Berikut ini dijabarkan penilaian produk 

pada setiap siklus: 

Hasil observasi penilaian produk pada siklus I yaitu kelompok 1 

mendapatkan skor akhir 81,7. Kelompok 2 mendapatkan skor akhir 76. 

Kelompok 3 mendapatkan skor akhir 79,3. Kelompok 4 mendapatkan skor 

akhir 71,6. Kelompok 5 mendapatkan skor akhir 70. Kelompok 6 

mendapatkan skor akhir 75,3 dan kelompok terakhir mendapatkan skor 

akhir 71.  

Hasil observasi penilaian produk pada siklus II yaitu kelompok 1 

mendapatkan skor akhir 76,6. Kelompok 2 mendapatkan skor akhir 77,6. 

Kelompok 3 mendapatkan skor akhir 78,7. Kelompok 4 mendapatkan skor 

akhir 81,7. Kelompok 5 mendapatkan skor akhir 71,7. Kelompok 6 

mendapatkan skor akhir 83,3 dan kelompok 7 mendapatkan skor akhir 75,3.  

Hasil observasi penilaian produk pada siklus III yaitu kelompok 1 

mendapatkan skor akhir 80,3. Kelompok 2 mendapatkan skor akhir 79,3. 

Kelompok 3 mendapatkan skor akhir 83,3. Kelompok 4 mendapatkan skor 

akhir 81. Kelompok 5 mendapatkan skor akhir 80. Kelompok 6 

mendapatkan skor akhir 83,7 dan kelompok 7 mendapatkan skor akhir 81,7.  
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian menggunakan model NHT berbantuan 

multimedia diantaranya: 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis merupakan kaitan antara hasil penelitian dengan 

teori-teori yang digunakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa Model 

NHT berbantuan multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang mencakup keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu 

pendidik dan peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis dalam 

upaya peningkatan kualitas pembelajaran.  

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis merupakan kaitan hasil penelitian dengan hasil 

pembelajaran. Hasil penelitian memberi gambaran tentang peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS dengan menerapkan model NHT berbantuan 

multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas VB SDN 

Ngaliyan 01 Semarang.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS 

melalui model NHT berbantuan multimedia untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia di 

kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Hal ini ditunjukkan dari observasi siklus I 

keterampilan guru dalam mengajar memperoleh skor 21 dengan 

rata-rata 2,3 dan termasuk kategori baik. Pelaksanaan tindakan 

siklus II memperoleh skor 28 dengan rata-rata 3,1 dan termasuk 

dalam kategori baik. Pada pelaksanaan tindakan siklus III 

keterampilan guru dalam mengajar memperoleh skor 33 dengan 

rata-rata 3,6 dan termasuk dlam kategori sangat baik. 

b. Pembelajaran IPS melalui model NHT berbantuan multimedia 

pada kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan dari observasi aktivitas siswa 

pada siklus I memperoleh rata-rata 16,1 dan termasuk kategori 

cukup. Pada pelaksanaan siklus II observasi aktivitas siswa 

memperoleh rata-rata 19,3 dan termasuk dalam kategori baik. 

Observasi aktivitas siswa memperoleh rata-rata 21,4 dan termasuk 

dalam kategori baik pada pelaksanaan siklus III. Pada siklus III 



207 
 

 

skor rata-rata aktivitas siswa meningkat, namun masih dengan 

kategori baik seperti siklus II. Hal ini disebabkan karena masih ada 

siswa yang tidak tertib selama pembelajaran, siswa baru berhenti 

jika ditegur guru. Namun hal ini hanya berlangsung sebentar, saat 

guru tidak melihat siswa tersebut mengulangi perbuatannya 

kembali. Siswa menganggap guru sebagai guru PPL dan lebih 

menurut kepada guru kelas yang sebenarnya. Selain itu, beberapa 

siswa tidak aktif selama pembelajaran. Siswa-siswa tersebut tidak 

mau menjawab pertanyaan juga tidak ikut mengacungkan tangan 

saat guru membacakan kuis. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model NHT 

berbantuan multimedia dapat ditingkatkan. Hal ini dibuktikan pada 

siklus I, ketuntasan belajar klasikal sebesar 67,6% (23 dari 34 

siswa). Pada pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh data 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 74,2% (26 dari 35 siswa) 

sedangkan untuk pelaksanaan siklus III ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 82,2% (29 dari 35 siswa). Hasil belajar IPS siswa kelas VB 

SDN Ngaliyan 01 sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu 

sekurang-kuranngnya ketuntasan klasikal sudah mencapai 80% 

dengan KKM 65.  

Dengan demikian maka hipotesis tindakan penerapan model NHT 

berbantuan multimedia dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

terdiri dari keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada 

siswa kelas VB SDN Ngaliyan 01 Semarang.  
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5.2   Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPS 

dengan menerapkan model NHT berbantuan  multimedia pada siswa kelas 

VB SDN Ngaliyan 01 semarang, maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru 

Penerapan model NHT berbantuan multimedia terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat menjadi acuan guru untuk menggunakan model 

NHT berbantuan multimedia untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS maupun pada mata pelajaran lain.  

5.2.2 Bagi Siswa 

Melalui penerapan model NHT berbantuan multimedia dapat 

meningkatkan aktivitas serta hasil belajar siswa. Oleh karena itu, siswa 

dapat selalu berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa hendaknya 

berani bertanya jika menemui kesulitan atau kurang memahami materi.  

5.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian melalui model NHT berbantuan multmedia dapat 

dikembangkan lebih lanjut baik oleh guru maupun lembaga. Selain itu 

sekolah hendaknya meningkatkan sumber daya guru dengan mengikuti 

pelatihan maupun seminar agar profesioanalitas guru dapat meningkat.  
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SILABUS 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Ngaliyan 01 

Mata Pelajaran  : IPS 

SK : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelaja

ran 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Media Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Cetak CD 

Audio 
Visual 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklamas

ikan 

kemerdekaan  

 

Peristiwa 

Rengasde

ngklok 

 

2.3.1 Menceritak

an 

penyebab 

terjadinya 

peristiwa 

Rengasden

gklok 

2.3.2 Menyebutk

an tokoh-

- Siswa mengamati tayangan 

video tentang Rengasdengklok 

- Siswa bertanya jawab dengan 

guru mengenai video tersebut 

- Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

materi Rengasdengklok melalui 

penayangan slide powerpoint 

yang disertai gambar  

- - Multimedia 

Presentasi 

 

Video 

tentang 

Rengasden

gklok 

Prosedur tes: 

penilaian proses 

dan hasil 

 

Jenis tes: tertulis 

dan perbuatan 

 

Bentuk tes: Isian  

3 x 35 

menit 

- Video 

- Gambar-

gambar 

ilustrasi 

- Standar 

proses 

- Standar isi  

- Standar 

penilaian 

Lampiran 1 
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tokoh yang 

berperan 

dalam 

peristiwa 

Rengasden

gklok 

2.3.3 Mengidenti

fikasi 

tujuan dari 

penculikan 

Soekarno-

Hatta ke 

Rengasden

gklok 

- Siswa berkelompok secara 

heterogen. Masing-masing 

siswa dalam kelompok 

mendapat nomor 1-5. 

- Siswa berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

- Guru memanggil satu nomor 

setiap kelompok untuk maju ke 

depan dan mempresentasikan 

hasil diskusi 

- Siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil diskusi 

 - Kurikulum 

- Buku 

acuan guru 

yang 

relevan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS I 

                     Nama Sekolah   : SD Negeri Ngaliyan 01 

                     Kelas/Semester  : V B / II 

                     Mata Pelajaran  : IPS 

                     Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

  

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan  

 

III. Indikator 

2.3.1 Menceritakan penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok  

2.3.2 Menyebutkan 6 tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok  

2.3.3 Mengidentifikasi tujuan dari penculikan Soekarno-Hatta ke 

Rengasdengklok 

 

IV. Tujuan Pembelajaran:  

1. Melalui pengamatan video Rengasdengklok, siswa dapat menceritakan 

peristiwa Rengasdengklok dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan gambar peristiwa Rengasdengklok, siswa dapat 

menjelaskan sebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok dengan benar. 

3. Melalui pengamatan gambar tokoh pahlawan, siswa dapat menyebutkan 6 

tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok dengan benar. 
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4. Melalui pengamatan presentasi power point peristiwa Rengasdengklok, 

siswa dapat mengidentifikasi tujuan dari penculikan Soekarno-Hatta ke 

Rengasdengklok dengan benar. 

Karakteristik siswa yang diharapkan: 

1. Bertanggung jawab 

2. Percaya diri 

3. Saling menghargai 

4. kompetitif 

 

V. Materi Pokok : Peristiwa Rengasdengklok 

 

VI. Strategi Pembelajaran 

Metode Pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya    

jawab,penugasan,  

Pendekatan Scientific 

Model yang digunakan adalah Numbered Heads Together (NHT) 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal (15 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan pertanyaan, “Indonesia memperoleh 

kemerdekaannya pada tanggal? Siapakah presiden pertama Indonesia? ” 

b. Guru bertanya jawab mengenai materi yang akan diberikan 

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

d. Kemudian guru memberikan motivasi pada siswa. 

Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Siswa mengamati tayangan video mengenai peristiwa Rengasdengklok 

(eksplorasi, mengamati) 

b. Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai video yang baru saja 

diamati (eksplorasi, menanya, percaya diri) 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi Rengasdengklok 

melalui penayangan slide powerpoint yang disertai gambar (eksplorasi, 

mengumpulkan informasi) 
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d. Siswa berkelompok secara heterogen, tiap kelompok beranggotakn 3-5 

anak. (elaborasi, bertanggung jawab) 

e. Setiap kelompok menerima nomor dari angka 1 sampai 5. Siswa 

mendapat pertanyaan seputar materi untuk setiap kelompok. (elaborasi) 

f. Siswa berdiskusi dan bertukar pendapat untuk memecahkan 

permasalahan tersebut. (elaborasi, mengasosiasikan, saling menghargai) 

g. Guru memanggil salah satu nomor di tiap kelompok. Nomor yang 

dipanggil maju dan mempresentasikan jawaban yang sudah didiskusikan 

bersama kelompoknya. Kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

(mengkomunikasikan hasil, percaya diri, kompetitif) 

h. Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok yang aktif 

selama pembelajaran. (konfirmasi) 

i. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi. (konfirmasi) 

j. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. (konfirmasi) 

Kegiatan akhir (20 menit) 

e. Siswa bersama guru memberikan kesimpulan akhir terhadap materi yang 

baru saja dipelajari. 

f. Guru memberikan evaluasi kepada siswa yang dikerjakan secara individu 

g. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas untuk 

mempelajari peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media: 

Media yang digunakan yaitu multimedia 

Sumber Belajar: 

Susilaningsih, Endang dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI kelas 

5. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Syamsiah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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IX. Penilaian 

1. Prosedur tes : penilaian proses dan akhir 

2. Teknik penilaian : tes dan non tes 

3. Jenis tes  : tertulis dan perbuatan 

4. Bentuk tes  : pilihan ganda dan isian 

 

   Semarang, 12 Maret  2014 

 

Mengetahui,           

Kolaborator                              Guru Kelas 

 

 

 

Wiwi Hardiyanti Dwi H. S.Pd. SD               Firda Falasifah 

NIP. 19710615 200312 2 003               NIM. 1401410097 
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LAMPIRAN 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan  

 

 

MATERI AJAR 

 

Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

Menjelang proklamasi kemerdekaan, Indonesia berada dalam kekuasaan 

Jepang. Saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan Sekutu. 

Pasukan Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, dan Perancis. Kesempatan 

itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ada 

beberapa peristiwa sejarah menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

yang patut kita ketahui. 

1.  Pertemuan di Dalat 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. 

Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Sukarno, dan Drs. Mohammad Hatta 

memenuhi undangan Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Jenderal 

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 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang. Bom atom 

pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom kedua 
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dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang 

menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 

2. Menanggapi berita kekalahan Jepang 

Berita tentang kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Semua radio 

disegel oleh pemerintah Jepang. Namun demikian, ada juga tokoh-tokoh 

pergerakan yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita tentang kekalahan 

Jepang tersebut. Di antaranya adalah Sutan Syahrir. 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 sore, Sutan Syahrir sudah menunggu 

kedatangan Mohammad Hatta dari Dalat. Syahrir mendesak agar proklamasi 

jangan dilakukan oleh PPKI. Menurut Syahrir, Negara Indonesia yang lahir 

dengan cara demikian akan dicap oleh Sekutu sebagai negara buatan Jepang. 

Syahrir mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Bung Karno 

saja sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat lewat siaran radio. 

Hatta setuju kemerdekaan Indonesia diselenggarakan secepatnya. Namun, 

beliau tidak yakin proklamasi dapat dilakukan oleh Bung Karno saja sebagai 

pemimpin rakyat dan atas nama rakyat. Menurut Hatta, kalau Bung Karno 

bertindak seperti itu, berarti merampas hak PPKI. Hatta tidak yakin Bung Karno 

mau bertindak seperti usul Syahrir. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Hatta dan 

Syahrir pergi ke rumah Bung Karno. Syahrir menyatakan maksudnya. Bung 

Karno menjawab bahwa beliau tidak berhak bertindak sendiri. 

Memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. 

Pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, para pemuda kembali menemui Bung 

Hatta dan mendesak agar beliau jangan menyetujui proklamasi di hadapan PPKI, 

karena menurut mereka hal itu berbau Jepang. Malamnya, sekitar pukul 20.00, 

golongan muda revolusioner mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga 

Bakteriologi di Pegangsaan Timur. 

Rapat ini antara lain dihadiri oleh Chairul Saleh, Wikana, Margono, 

Armansyah, dan Kusnandar. Dalam rapat itu golongan muda menegaskan 

pendirian mereka. Mereka berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia adalah 
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hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Kemerdekaan tidak dapat digantungkan 

kepada orang lain dan negara lain. Rapat juga memutuskan tuntutan agar 

Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan oleh Ir. Sukarno pada keesokan harinya (16 

Agustus 1945). Keputusan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, disampaikan 

oleh Wikana dan Darwis kepada Sukarno. Utusan golongan muda mengancam 

akan terjadi pertumpahan darah jika tuntutan golongan muda tidak dilaksanakan. 

Hal itu menimbulkan suasana ketegangan. Sukarno marah mendengar ancaman 

itu. Peristiwa menegangkan itu disaksikan oleh golongan tua, seperti Mohammad 

Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusumasumantri. 

Golongan tua tetap menekankan perlunya melakukan proklamasi kemerdekaan 

dalam rapat PPKI untuk menghindari pertumpahan darah. 

3. Peristiwa Rengasdengklok 

Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan 

rapat lagi menjelang pukul 24.00. Mereka melakukan rapat di Asrama Baperpi, 

Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut selain dihadiri mereka yang mengikuti rapat di 

Pegangsaan Timur, juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi, dan 

Sodancho Singgih. 

Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Sukarno dan Hatta ke 

luar kota. Tempat yang dipilih adalah Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di 

sebelah timur Jakarta. Tujuan “penculikan” itu adalah menjauhkan kedua 

pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Untuk menghindari kecurigaan dan 

tindakan yang dapat diambil oleh tentara Jepang, rencana itu diserahkan kepada 

Sodancho Singgih. Rencana itu berhasil dengan baik berkat dukungan Cudanco 

Latief Hendraningrat, berupa perlengkapan tentara Peta. 

Pagi-pagi buta sekitar pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno- 

Hatta dibawa ke Rengasdengklok. Sehari penuh kedua pemimpin “ditahan” di 

Rengasdengklok. Selain untuk menjauhkan Sukarno-Hatta dari pengaruh Jepang, 

para pemuda bermaksud memaksa mereka agar segera memproklamasi 

kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Ternyata 

kedua tokoh ini cukup berwibawa. Para pemuda pun segan untuk mendesak 

mereka. Namun, Sodancho Singgih memberikan keterangan bahwa dalam 
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pembicaraan berdua dengan Bung Karno, Bung Karno menyatakan bersedia 

melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Berdasarkan hal itu, 

siang itu juga Singgih kembali ke Jakarta. Ia menyampaikan rencana Proklamasi 

kepada para pemimpin pemuda di Jakarta. 

Sementara itu, di Jakarta, golongan tua dan golongan muda sepakat bahwa 

proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta. Golongan tua diwakili Mr. Ahmad 

Subarjo dan golongan muda yang diwakili Wikana. Laksamana Maeda, 

bersedia menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Maeda 

adalah seorang Perwira penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. 

Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto, dari pihak Pemuda mengantar 

Ahmad Subarjo ke Rengasdengklok pada hari itu juga. Mereka akan menjemput 

Sukarno-Hatta. Semula para pemuda tidak mau melepas Sukarno-Hatta. Ahmad 

Subarjo memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 

tanggal 17 Agustus keesokan harinya, selambat-lambatnya pukul 12.00. Bila hal 

tersebut tidak terjadi, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya. Dengan 

jaminan itu, komandan kompi Peta setempat, Cudanco Subeno, bersedia 

melepaskan Sukarno- Hatta kembali ke Jakarta. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 

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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Multimedia  

Peristiwa 
Rengasdengklok

Kelas VB
SDN Ngaliyan 01

    

Menanggapi berita kekalahan Jepang
Berita tentang kekalahan 
itu sangat dirahasiakan 
oleh Jepang. Semua 
radio disegel oleh 
pemerintah Jepang. 
Namun demikian, ada 
juga tokoh-tokoh 
pergerakan yang dengan 
sembunyi-sembunyi 
mendengar berita 
tentang kekalahan 
Jepang tersebut. Di 
antaranya adalah Sutan 
Syahrir.

 

Pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, para 
pemuda kembali menemui Bung Hatta dan 
mendesak agar beliau jangan menyetujui 
proklamasi di hadapan PPKI, karena 
menurut mereka hal itu berbau Jepang. 
Malamnya, sekitar pukul 20.00, golongan 
muda revolusioner mengadakan rapat di 
salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di 
Pegangsaan Timur.

    

Quizzzz...
Pada tanggal berapakah Dr. Radjiman, Ir. 
Sukarno dan Drs. Moh Hatta menerima 
undangan Jenderal Terauchi pergi ke Dalat?
a. Tanggal 12 Agustus
b. Tanggal 13 Agustus 
c. Tanggal 14 Agustus
d. Tanggal 15 Agustus 

 

Coba Lagi
Ya,,,,,,,,,

    

Horeee..
Jawaban mu 
benar!!!

 

Hasil rapat diputuskan 
untuk mengungsikan 
Sukarno dan Hatta ke 

Rengasdengklok, 
Karawang Jawa Barat. 

. 

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.

Tujuan “penculikan” 
itu adalah 

menjauhkan kedua 
pemimpin nasional 
itu dari pengaruh 

Jepang.

     

Ibu Peri masih punya 
video tentang 

rengadsengklok. Yuk 
kita tonton bersama.

Klik di sini

 

 



225 
 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

Petunjuk:  

Rangkailah gambar di bawah ini menjadi satu rangkaian yang urut, 
kemudian berilah keterangan pada masing-masing gambar! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok: ................................ 

1. ……………………………  ( … ) 

2. ……………………………  ( … ) 

3. ……………………………  ( … ) 

4. ……………………………  ( … ) 

5. ……………………………  ( … ) 
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KUNCI JAWABAN LKS 

   

 

 

 

 

 

 

Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara 

golongan muda dan golongan tua mengenai cara proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Karena tidak adanya kesepatan yang tercapai antara golongan tua dan 

golongan muda maka golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke 

Rengasdengklok, Karawang. Penculikan ini bertujuan agar Soekarno-Hatta tidak 

terpengaruh Jepang. Pada saat penculikan terjadi kesepakatan antara golongan tua 

dan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta 

tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya Soekarno dijemput dari Rengasdengklok 

untuk merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. (disesuaikan 

dengan kreativitas siswa) 
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PEDOMAN PENILAIAN 

PRODUK SISWA 

No. Tahap Deskripsi Skor 
1. 

Persiapan 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan yang digunakan 
untuk membuat produk. 

2. Duduk tertib dengan 
kelompok masing-masing 

3. Memperhatikan instruksi 
guru 

0-100 
Catatan: Semakin 
baik kemampuan 
yang ditampilkan 

peserta didik. 
Semakin tinggi 

skor yang 
diperoleh. 

2. Pembuatan produk 
(Gerakan 

terbimbing, gerakan 
mekanis terbiasa, 
gerakan respons 

kompleks, 
penyesuaian pola 

gerakan, kreativitas) 

1. Mengerjakan sesuai 
perintah guru. 

2. Menggunakan alat dan 
bahan untuk membuat 
produk 

3. Kreatif dalam menghias 
produk 

4. Mengerjakan tepat waktu 

0-100 
Catatan: Semakin 
baik kemampuan 
yang ditampilkan 

peserta didik. 
Semakin tinggi 

skor yang 
diperoleh. 

3. 

Penilaian produk 

1. Ketepatan jawaban 
2. Produk menarik dan kreatif 
3. Produk bersih dan rapi 

tanpa coretan 

0-100 
Catatan: Semakin 
baik kemampuan 
yang ditampilkan 

peserta didik. 
Semakin tinggi 

skor yang 
diperoleh. 

 

Nilai Akhir 

Jumlah skor : 3 
(Pedoman 

Penilaian Nilai 
Mata Kuliah 

Akhir UNNES) 
 

 

Kriteria Penilaian : 
A =  86-100   BC =  66-70 
AB =  81-85   C =  61-65 
B =  71-80   CD =  56-60 
 
         (Pedoman Akademik UNNES) 
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KISI – KISI SOAL 

 

 

 

 

 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR RANAH 

NO. 

SOAL 

JENIS 

PENILAIAN 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

2.3 Menghargai jasa 

dan peranan 

tokoh dalam 

memproklamasik

an kemerdekaan  

 

 

2.3.1   

Menceritakan 

penyebab 

terjadinya 

peristiwa 

Rengasdengklok  

 

2.3.2  

Menyebutkan 

tokoh-tokoh yang 

berperan dalam 

peristiwa 

Rengasdengklok 

 

2.3.3  

Mengidentifikasi 

tujuan dari 

penculikan 

Soekarno-Hatta 

ke 

Rengasdengklok 

C2 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C3 

I (1,2,3,4) 

II (1,4) 

 

 

 

 

 

I 

(5,6,7,8,9,

10) 

II (2,3) 

 

 

 

II (5) 

Tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tertulis 
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EVALUASI 

Pilihlah jawaban yang paling 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. Kota yang hancur setelah di bom atom pada 9 Agustus 1945 adalah 

a. Nagasaki   c. Tokyo 

b. Hiroshima   d. Osaka 

4. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal .... 

a. 6 Agustus 1945  c. 17 Agustus 1945 

b. 9 Agustus 1945  d. 14 Agustus 1945 

5. Menjelang Indonesia merdeka, yang menjadi panglima tentara Jepang di Asia 

Tenggara adalah .... 

a. Jenderal Terauchi   c. Mayor Jenderal Nishimura 

b. Laksamana Maeda  d. Shigetada Nishimura   

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. Ahmad Soebardjo  d. Wikana 

8. Soekarno- hata diculik oleh golongan muda ke kota..... 

a. Jogja   c. Rengasdengklok 

b. Bogor   d. Cirebon 

NAMA : ............................ 

NO  : ............................ 
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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 

 

Isilah titik-titik di bawah ini! 

1. Kapan dan dimana terjadinya peristiwa Rengasdengklok? 

2. Sebutkan 3 tokoh yang termasuk golongan tua pada peristiwa 

Rengasdengklok! 

3. Sebutkan 3 tokoh yang termasuk golongan muda pada peristiwa 

Rengasdengklok! 

4. Apa penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok? Jelaskan! 

5. Apakah tujuan adanya penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok? 
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KUNCI JAWABAN 

1. A  6.  A 

2. B  7.  B 

3. A  8.  C 

4. D  9.  A 

5. A  10. D 

 

1. Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di 

Rengasdengklok, Karawang Jawa Barat. 

2. Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ir. Soekarno 

3. Chairul Saleh, Wikana, Margono 

4. Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat 

antara golongan muda dan golongan tua mengenai cara proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

5. Penculikan Soekarno-Hatta bertujuan untuk menjauhkan Soekarno-Hatta 

dari pengaruh Jepang serta memaksa agar cepat-cepat diadakannya 

proklamasi kemerdekaan Indonesia  

 

 

 

Penilaian :  

A. Skor tiap nomor = 1 

B. Skor tiap nomor = 2 

 N= 푥	100 (skala 0-100) 

Keterangan: N= Nilai 

B= Skor yang diperoleh 

St=Skor maksimal  
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SINTAK NHT (Numbered Heads Together) 

 

 

Fase atau Tahapan Perilaku guru 

Fase 1 
Penomoran 

Guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-
5 anak secara heterogen. 
Setiap anggota kelompok diberi nomor 
antara 1-5 
Guru menjelaskan aturan main dan batasan 
waktu untuk tiap kegiatan.  

Fase 2 
Mengajukan Pertanyaan 

 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada 
siswa. 
Pertanyaan yang diajukan dapat bervariasi 
sesuai dengan materi yang disampaikan 
sebelumnya. 

Fase 3 
Berpikir Bersama 

Guru membimbing siswa selama siswa 
berdiskusi. 
Guru memberikan pengertian agar siswa 
dapat menyatukan pendapatnya terhadap 
jawaban pertanyaan yang diajukan. 

Fase 4 
Menjawab 

Guru memanggil satu nomor tertentu, 
kemudian siswa yang nomornya sesuai 
mengacungkan tangannya dan mencoba 
menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 
Guru membimbing siswa mempresentasikan 
hasil kerja kelompok. 
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SILABUS 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Ngaliyan 01 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/Semester  : V B / II 

SK : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelaj

aran 

Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Media Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Cetak CD 
Audio 

Visual 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan  

 

Peristiwa 

menjelan

g 

proklam

asi  

2.3.1. 

Menyebutkan 

tokoh-tokoh 

penting dalam 

peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia. 

- Siswa mengamati tayangan video 

tentang Rengasdengklok 

- Siswa bertanya jawab dengan 

guru mengenai video tersebut 

- Siswa memperhatikan penjelasan 

guru mengenai materi 

Rengasdengklok melalui 

penayangan slide powerpoint 

yang disertai gambar  

- 

 

- Multimed

ia 

Presentasi 

 

Video 

proklama

si 

Prosedur tes: 

penilaian proses 

dan hasil 

 

Jenis tes: tertulis 

dan perbuatan 

 

3 x 35 

menit 

- Video 

- Gambar-

gambar 

ilustrasi 

- Standar 

proses 

- Standar isi  

- Standar 

penilaian 

Lampiran 2 
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2.3.2 

Menceritakan 

peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

2.3.3 

Membedakan 

peran tiap 

tokoh dalam 

peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

 

- Siswa berkelompok secara 

heterogen. Masing-masing siswa 

dalam kelompok mendapat 

nomor 1-5. 

- Siswa berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

- Guru memanggil satu nomor 

setiap kelompok untuk maju ke 

depan dan mempresentasikan 

hasil diskusi 

- Siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil diskusi 

Bentuk tes: Isian  

 

- Kurikulum 

- Buku 

acuan guru 

yang 

relevan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS II 

                     Nama Sekolah   : SD Negeri Ngaliyan 01 

                     Kelas/Semester  : V B / II 

                     Mata Pelajaran  : IPS 

                     Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

  

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan  

 

III. Indikator 

2.3.1 Menyebutkan 5 tokoh penting dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia 

2.3.2 Menceritakan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 

2.3.3 Membedakan peran tiap tokoh dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan 

 

IV. Tujuan Pembelajaran:  

1. Melalui pengamatan presentasi power point peristiwa menjelang 

kemerdekaan, siswa dapat menceritakan peristiwa detik-detik proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan video proklamasi, siswa dapat  mengulangi pembacaan 

teks proklamasi dengan tepat. 
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3. Melalui pengamatan gambar tokoh proklamasi, siswa dapat menyebutkan 

peran 5 tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

dengan benar. 

4. Melalui pengamatan gambar tokoh proklamasi, siswa dapat membedakan 

peran tiap tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan benar. 

 

Karakteristik siswa yang diharapkan: 

1. Bertanggung jawab 

2. Percaya diri 

3. Saling menghargai 

4. Kompetitif  

 

V. Materi Pokok : Peristiwa menjelang proklamasi 

 

VI. Strategi Pembelajaran 

Metode Pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya    

jawab,penugasan,  

Pendekatan Scientific 

Model yang digunakan adalah Numbered Heads Together (NHT) 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal (15 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi lagu “Hari Merdeka”. 

Kemudian guru bertanya “menurut lagu tersebut, tanggal berapakah 

Indonesia merdeka? “Siapakah yang menjahit bendera untuk upacara 

kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945?” 

b. Guru bertanya jawab mengenai materi yang akan diberikan 

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

d. Kemudian guru memberikan motivasi pada siswa. 

Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Siswa mengamati tayangan video mengenai pembacaan naskah proklamasi 

oleh Ir.Sukarno (eksplorasi, mengamati) 
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b. Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai video yang baru saja diamati 

(eksplorasi, menanya, percaya diri) 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi peristiwa 

menjelang proklamasi melalui penayangan slide powerpoint yang disertai 

gambar (eksplorasi, mengumpulkan informasi) 

d. Siswa berkelompok secara heterogen, tiap kelompok beranggotakn 3-5 

anak. (elaborasi, bertanggung jawab) 

e. Setiap kelompok menerima nomor dari angka 1 sampai 5. Siswa mendapat 

pertanyaan seputar materi untuk setiap kelompok. (elaborasi) 

f. Siswa berdiskusi dan bertukar pendapat untuk memecahkan permasalahan 

tersebut. (elaborasi, mengasosiasikan, saling menghargai) 

g. Guru memanggil salah satu nomor di tiap kelompok. Nomor yang 

dipanggil maju dan mempresentasikan jawaban yang sudah didiskusikan 

bersama kelompoknya. Kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

(mengkomunikasikan hasil, percaya diri, kompetitif) 

h. Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok yang aktif 

selama pembelajaran. (konfirmasi) 

i. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi) 

j. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. (konfirmasi) 

Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Siswa bersama guru memberikan kesimpulan akhir terhadap materi yang 

baru saja dipelajari. 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa yang dikerjakan secara individu 

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas mempelajari tentang 

menghargai jasa pahlawan kemerdekaan 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media: 

Media yang digunakan yaitu multimedia 

Sumber Belajar: 
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Susilaningsih, Endang dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 

kelas 5. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Syamsiah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes  : penilaian proses dan akhir 

2. Teknik penilaian  : tes dan non tes 

3. Jenis tes   : tertulis dan perbuatan 

4. Bentuk tes   : pilihan ganda dan isian 

 

 

 

   Semarang, 17 Maret  2014 

Mengetahui,           

Kolaborator                                  Guru Kelas 

 

 

 

Wiwi Hardiyanti Dwi H. S.Pd. SD               Firda Falasifah 

NIP. 19710615 200312 2 003             NIM. 1401410097 

     

 

   Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Slamet Riyadi, S.Pd, M.Pd 

NIP. 19590512 197802 2 004 
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LAMPIRAN 

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan  

 

 

MATERI AJAR 

1. Perumusan teks proklamasi 

Sesampai di Jakarta Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui 

Mayjen Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak mengizinkan proklamasi 

kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan 

Imam Bonjol No. 1. Di tempat inilah naskah proklamasi dirumuskan. 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. Angka tahun pada konsep ini ditulis dengan tahun Jepang '05, singkatan 

dari tahun 2605. Tahun Jepang 2605 sama dengan tahun Masehi 1945. 

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 
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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 Diah untuk memperbanyak teks proklamasi 

dan menyiarkannya ke seluruh dunia. 

Sementara itu, para pemuda tidak 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. 

2. Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di kediaman 

Sukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10.00, Ir. Sukarno 

didampingi Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Berikut ini perkataan Sukarno pada pembacaan proklamasi kemerdekaan: 

“Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Saudara hadir di sini untuk 

menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh 

tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang, untuk kemerdekaan tanah air kita. 

Bahkan, telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai 

kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke 

arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai 

kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja 

kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita 

menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Hanya 

bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri 

dengan kekuatannya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah 

dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. 

Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang 

saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami 

menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami: 
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Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal 

yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara 

seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.  

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

Sukarno/Hatta 

Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu 

ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita 

menyusun negara kita! Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, 

kekal, dan abadi. Insya’ Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.” 

Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan dengan 

pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh 

S. Suhud dan Cudanco Latif, serta diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera Merah 

Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Sukarno. Pada saat Sang Saka Merah Putih 

dikibarkan, tanpa ada yang memberi aba-aba, para hadirin menyanyikan lagu 

Indonesia Raya. Setelah pengibaran Bendera Merah Putih, Wali kota Suwiryo 

dan dr. Mawardi memberikan sambutan. Kemudian mereka yang hadir saling 

bertukar pikiran sebentar lalu pulang ke rumah masing-masing.  

Peristiwa yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia ini berlangsung 

sekitar satu jam. Meski sangat sederhana, namun upacara itu dilakukan penuh 

kehikmatan. Peristiwa itu membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan 

bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa baru 

telah lahir. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Rumah Laksamana Maeda 

 

 

Perumusan Teks Proklamasi  
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Perumusan Teks Proklamasi  

 

Teks Proklamasi asli tulisan tangan Ir. Soekarno 
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Sayuti Melik Mengetik Teks Proklamasi 

 

Teks Proklamasi Hasil Ketikan Sayuti Melik  
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Pembacaan Teks Proklamasi  

 

Pengibaran sang Merah Putih 
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Multimedia  

Peristiwa 
Menjelang 
Proklamasi

Kelas VB
SDN Ngaliyan 01

    

Laksamana Tadashi Maeda, 
seorang Perwira Angkatan Laut 

Jepang dengan jabatan Wakil 
Komandan Angkatan Laut 

Jepang di Jakarta. Ia merupakan 
teman baik Mr. Akhmad 
Soebardjo dan bersimpati 

terhadap perjuangan bangsa 
Indonesia.

Ternyata jawabannya ...

 

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 .

     

K U I S

Siapakah orang Jepang yang 
tidak mengizinkan diadakan  
proklamasi kemerdekaan?

a. Laksamana Maeda
b. Jendral Terauchi
c. Mayjen Nishimura
d. Mayjen Nakata

 

Coba lagi yaaaa

     

SUPER 
SEKALI

 

Siapakah walikota yang memberikan 
sambutan pada saat proklamasi?

a. Suhud

b. Suwiryo

c. Mawardi

d. Sodanco Singgih

KUIS... KUIS...

     

Klik di sini juga
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

Petunjuk: 

Tempelkanlah gambar tokoh pahlawan pada kertas yang sudah disediakan! 

Tulislah nama dan peran tokoh tersebut dalam peristiwa Proklamasai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nama Kelompok: ................................ 

1. ……………………………  ( … ) 

2. ……………………………  ( … ) 

3. ……………………………  ( … ) 

4. ……………………………  ( … ) 

5. ……………………………  ( … ) 
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KUNCI JAWABAN LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Fatmawati 

Ibu Fatmawati adalah istri dari 
Ir.Sukarno. peran beliau dalam 
peristiwa Proklamasi adalah 
menjahit bendera merah putih yang  
dikibarkan pada saat proklamasi 

Moh. Hatta 

Wakil presiden pertama Indonesia, 
Mendampingi Ir. Soekarno 
memproklamasikan kemerdekaan 
Indonesia 

Sayuti Melik 

Peran Sayuti Melik dalam 
proklamasi kemerdekaan Indonesia 
ialah mengetik naskah proklamasi 
yang dibacakan Sukarno pada saat 
upacara proklamasi . 

Ir. Sukarno  

Beliau adalah presiden pertama 
Indonesia. Beliau sangat berperan 
dalam memperjuangkan 
kemerdekaan Indonesia, salah 
satunya adalah  
memproklamasikan kemerdekaan 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
1945.  

Laksamana Maeda 

Beliau adalah pemimpin Jepang 
yang bersimpati pada perjuangan 
bangsa Indonesia. Sehingga Beliau 
mengizinkan rumahnya dijadikan 
tempat perumusan teks proklamasi 
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PEDOMAN PENILAIAN 

PRODUK SISWA 

No. Tahap Deskripsi Skor 

1. Persiapan 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan yang digunakan 
untuk membuat produk. 

2. Duduk tertib dengan 
kelompok masing-masing 

3. Memperhatikan instruksi 
guru 

0-100 
Catatan: Semakin 
baik kemampuan 
yang ditampilkan 

peserta didik. 
Semakin tinggi 

skor yang 
diperoleh. 

2. 

Pembuatan produk 
(Gerakan 

terbimbing, gerakan 
mekanis terbiasa, 
gerakan respons 

kompleks, 
penyesuaian pola 

gerakan, kreativitas) 

1. Mengerjakan sesuai 
perintah guru. 

2. Menggunakan alat dan 
bahan untuk membuat 
produk 

3. Kreatif dalam menghias 
produk 

4. Mengerjakan tepat waktu 

0-100 
Catatan: Semakin 
baik kemampuan 
yang ditampilkan 

peserta didik. 
Semakin tinggi 

skor yang 
diperoleh. 

3. Penilaian produk 

1. Ketepatan jawaban 
2. Produk menarik dan kreatif 
3. Produk bersih dan rapi 

tanpa coretan 

0-100 
Catatan: Semakin 
baik kemampuan 
yang ditampilkan 

peserta didik. 
Semakin tinggi 

skor yang 
diperoleh. 

 Nilai Akhir 

Jumlah skor : 3 
(Pedoman 

Penilaian Nilai 
Mata Kuliah 

Akhir UNNES) 
 

Kriteria Penilaian : 
A =  86-100   BC =  66-70 
AB =  81-85   C =  61-65 
B =  71-80   CD =  56-60 
 
 
 
         (Pedoman Akademik UNNES) 
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KISI – KISI SOAL 

 

 

 

 

 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR RANAH 

NO. 

SOAL 

JENIS 

PENILAI

AN 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahanka

n kemerdekaan 

Indonesia. 

 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklamas

ikan 

kemerdekaan  

 

 

2.3.1 Menyebutkan 

tokoh-tokoh 

penting dalam 

peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan 

Indonesia 

 

2.3.2 Menceritakan 

peristiwa 

detik-detik 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

2.3.3 Membedakan 

peran tiap 

tokoh dalam 

peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

C4 

I 

(1,2,3,4,

5) 

 

 

 

 

 

II 

(1,3,8,9,

10) 

 

 

 

II 

(2,4,5,6) 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Tertulis 
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EVALUASI 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan setelah proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dijahit oleh .... 

a. Ibu Fatmawati   c. Ibu Inggit 

b. Sayuti Melik   d. Ibu Hatta 

2.  Tokoh yang mendapat julukan dwi tunggal bersama Bung Karno ialah .... 

a. Ahmad Subarjo    c. Bung Hatta 

b. Sayuti Melik   d. Chaerul Saleh 

3. Pencipta lagu Indonesia Raya ialah  .... 

a. Bung Hatta     c. W.R Supratman  

b. Bung Karno    d. Sutan Syahrir 

4. Teks proklamasi yang telah disetujui diketik oleh.... 

a. Sayuti Melik     c. W.R Supratman 

b. Drs. Moh Hatta   d. S. Suhud   

5. Pengibaran Sang Saka Merah Putih setelah pembacaan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh .... 

  a. S. Suhud dan Latif    c. Sayuti Melik dan Latif 

b. Wikana dan Darwis    d. Chaerul Saleh dan Margono 

 
Isilah titik-titik di bawah ini! 

1. Tempat perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda terletak 

di Jalan....... 

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. Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh golongan........ 

NAMA : ............................ 

NO  : ............................ 
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7. Wikana 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. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka sejak tanggal … 

KUNCI JAWABAN 

Pilihan Ganda: 

2. A 

3. C 

4. C 

5. A 

6. A  

Uraian: 

1. Jalan Imam Bonjol No. 1 

2. Ir. Soekarno 

3. 10.00 pagi  

4. Sukarni  

5. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 

6. Golongan Tua 

7. Golongan Muda 

8. Pegangsaan Timur Nomor 56 

9. Suhud dan Latif Hendraningrat 

10. 17 Agustus 1945 

Penilaian :  

C. Skor tiap nomor = 1 

D. Skor tiap nomor = 2 

 N= 푥	100 (skala 0-100) 

Keterangan: N= Nilai 

B= Skor yang diperoleh 

St=Skor maksimal  
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SINTAK NHT (Numbered Heads Together) 

 

Fase atau Tahapan Perilaku guru 

Fase 1 
Penomoran 

Guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-
5 anak secara heterogen. 
Setiap anggota kelompok diberi nomor 
antara 1-5 
Guru menjelaskan aturan main dan batasan 
waktu untuk tiap kegiatan. 

Fase 2 

Mengajukan Pertanyaan 

 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada 
siswa. 
Pertanyaan yang diajukan dapat bervariasi 
sesuai dengan materi yang disampaikan 
sebelumnya. 

Fase 3 

Berpikir Bersama 

Guru membimbing siswa selama siswa 
berdiskusi. 
Guru memberikan pengertian agar siswa 
dapat menyatukan pendapatnya terhadap 
jawaban pertanyaan yang diajukan. 

Fase 4 

Menjawab 

Guru memanggil satu nomor tertentu, 
kemudian siswa yang nomornya sesuai 
mengacungkan tangannya dan mencoba 
menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 
Guru membimbing siswa mempresentasikan 
hasil kerja kelompok. 
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SILABUS 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Ngaliyan 01 
Mata Pelajaran  : IPS 
Kelas/Semester  : V B / II 
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelaja

ran 

Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Media Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Cetak CD Audio Visual 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklam

asikan 

kemerdekaan  

 

Mengharg

ai jasa 

pahlawan 

kemerdek

aan 

2.3.1 Menceritakan 

peranan tokoh 

proklamasi 

dalam 

memproklama

sikan 

Indonesia  

2.3.2 Menyebutkan 

sikap-sikap 

pahlawan 

yang patut 

- Siswa mengamati tayangan 

video tentang 

Rengasdengklok 

- Siswa bertanya jawab dengan 

guru mengenai video tersebut 

- Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mengenai 

materi Rengasdengklok 

melalui penayangan slide 

powerpoint yang disertai 

gambar  

- - Multimedia 

Presentasi 

 

Video 

tentang cara 

menghargai 

pahlawan 

Prosedur tes: 

penilaian 

proses dan 

hasil 

 

Jenis tes: 

tertulis dan 

perbuatan 

 

 

3 x 35 

menit 

- Video 

- Gambar-

gambar 

ilustrasi 

- Standar 

proses 

- Standar isi  

- Standar 

penilaian 

- Kurikulum 

- Buku 

Lampiran 3 
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dicontoh 

2.3.3 Menunjukkan 

sikap 

menghargai 

jasa para 

tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan 

2.3.4 Mengemukaka

n pendapat 

mengenai cara 

mengisi 

kemerdekaan 

- Siswa berkelompok secara 

heterogen. Masing-masing 

siswa dalam kelompok 

mendapat nomor 1-5. 

- Siswa berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

- Guru memanggil satu nomor 

setiap kelompok untuk maju 

ke depan dan 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

- Siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil diskusi 

Bentuk tes: 

Isian  

 

acuan guru 

yang 

relevan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS III 

                     Nama Sekolah   : SD Negeri Ngaliyan 01 

                     Kelas/Semester  : V B / II 

                     Mata Pelajaran  : IPS 

                     Alokasi Waktu  : 3 x 35 menit 

  

 

I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan  

 

III. Indikator 

2.3.1 Menceritakan peranan tokoh proklamasi dalam memproklamasikan 

Indonesia  

2.3.2 Menyebutkan 3 sikap pahlawan yang patut dicontoh 

2.3.3 Menunjukkan sikap menghargai jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan  

2.3.4 Mengemukakan pendapat mengenai cara mengisi kemerdekaan 

 

IV. Tujuan Pembelajaran:  

1. Melalui pengamatan presentasi power point peran tokoh proklamasi, 

siswa dapat menceritakan peranan tokoh proklamasi dalam 

memproklamasikan Indonesia dengan tepat. 

2. Melalui pengamatan presentasi power point contoh sikap pahlawan, 

siswa dapat menyebutkan 3 sikap pahlawan yang patut dicontoh dengan 

tepat. 
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3. Melalui pengamatan video jasa-jasa pahlawan, siswa dapat  memberi 

contoh cara mengenang jasa pahlawan dengan tepat. 

4. Melalui pengamatan gambar contoh menghargai jasa pahlawan, siswa 

dapat menunjukkan sikap menghargai jasa para tokoh proklamasi 

kemerdekaan dengan benar. 

Karakteristik siswa yang diharapkan: 

1. Bertanggung jawab 

2. Percaya diri 

3. Saling menghargai 

4. Kompetitif 

 

V. Materi Pokok : Menghargai jasa pahlawan kemerdekaan 

VI. Strategi Pembelajaran 

Metode Pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya    

jawab,dan penugasan. 

Pendekatan Scientific. 

Model yang digunakan adalah Numbered Heads Together (NHT). 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal (15 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi lagu “Berkibarlah 

Benderaku”. Kemudian guru bertanya “dulu pada jaman penjajahan siapa 

saja yang berani mengibarkan bendera merah putih akan dibunuh oleh 

penjajah, sekarang setiap hari Senin kita bisa mengibarkan bendera pada 

saat upacara”. “Siapakah yang sering ramai saat upacara bendera 

berlangsung? Apakah hal itu termasuk sikap menghargai pahlawan yang 

sudah banyak berkorban agar merah putih tetap berkibar?” 

b. Guru bertanya jawab mengenai materi yang akan diberikan. 

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

d. Kemudian guru memberikan motivasi pada siswa. 
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Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Siswa mengamati tayangan video mengenai perjuangan bangsa Indonesia 

yang belum usai setelah proklamasi kemerdekaan (eksplorasi, mengamati) 

b. Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai video yang baru saja diamati 

(eksplorasi, menanya, percaya diri) 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi menghargai jasa 

pahlawan kemerdekaan  melalui penayangan slide powerpoint yang 

disertai gambar (eksplorasi, mengumpulkan informasi) 

d. Siswa berkelompok secara heterogen, tiap kelompok beranggotakn 3-5 

anak. (elaborasi, bertanggung jawab) 

e. Setiap kelompok menerima nomor dari angka 1 sampai 5. Siswa mendapat 

pertanyaan seputar materi untuk setiap kelompok. (elaborasi) 

f. Siswa berdiskusi dan bertukar pendapat untuk memecahkan permasalahan 

tersebut. (elaborasi, mengasosiasikan, saling menghargai) 

g. Guru membimbing kelompok seperlunya.  

h. Guru memanggil salah satu nomor di tiap kelompok. Nomor yang 

dipanggil maju dan mempresentasikan jawaban yang sudah didiskusikan 

bersama kelompoknya. Kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

(mengkomunikasikan hasil, percaya diri, kompetitif) 

i. Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok yang aktif 

selama pembelajaran. (konfirmasi) 

j. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi) 

k. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. (konfirmasi) 

Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Siswa bersama guru memberikan kesimpulan akhir terhadap materi yang 

baru saja dipelajari. 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa yang dikerjakan secara individu.  

c. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas mengerjakan soal 

latihan. 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

Media: 

Media yang digunakan yaitu multimedia 

Sumber Belajar: 

Susilaningsih, Endang dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 

kelas 5. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Syamsiah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes : penilaian proses dan akhir 

2. Teknik penilaian : tes dan non tes 

3. Jenis tes  : tertulis dan perbuatan 

4. Bentuk tes  : pilihan ganda dan isian 

 

   Semarang, 19 Maret  2014 

Mengetahui,           

Kolaborator                                  Guru Kelas 

 

 

Wiwi Hardiyanti Dwi H. S.Pd. SD                Firda Falasifah 

NIP. 19710615 200312 2 003               NIM. 1401410097 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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I. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

II. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan  

 

MATERI AJAR 

Tokoh-tokoh Penting dalam Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Ada banyak tokoh yang turut terlibat dalam peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan 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 melakukan beberapa hal berikut. 

a. Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan mendoakan mereka. 

b. Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat. 

c. 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. 

d. Mempelajari riwayat para tokoh yang terlibat dalam proklamasi 

kemerdekaan. Setelah kita mengetahui riwayat hidup para tokoh tersebut, 

kita bisa meneladani hal-hal positif yang telah mereka lakukan. 

Selanjutnya, mari kita bahas beberapa tokoh penting yang berperan dalam 

peristiwa proklamasi kemerdekaan. 

a. Ir. Sukarno (1901-1970) 
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Sukarno adalah tokoh sangat penting dalam peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemimpin Indonesia yang menonjol waktu itu, 

Bung Karno dipilih menjadi ketua PPKI. PPKI adalah badan yang diberi 

wewenang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah 

ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Sepak terjang Bung Karno pada saat-

saat menjelang kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari kedudukan beliau sebagai 

ketua PPKI. 

Bung Karno merupakan salah satu dari golongan tua yang menghendaki 

pelaksanaan proklamasi di dalam PPKI. Hal ini didasari pertimbangan untuk 

menghindari terjadinya pertumpahan darah. Karena pendapat ini, beliau harus 

berhadapan dengan para pemuda. Puncaknya adalah peristiwa Rengasdengklok. 

Bersama Bung Hatta Beliau diculik para pemuda dan diamankan di 

Rengasdengklok. 

Sebagai Ketua PPKI, beliau menemui penguasa Jepang di Indonesia, yaitu 

Mayjen Nishimura. Mereka membicarakan kemerdekaan Indonesia. Beliau dan 

para pemimpin yang lain tetap melanjutkan tekad memproklamasikan 

kemerdekaan meskipun tanpa persetujuan penguasa Jepang. 

Bung Karno bersama dengan Bung Hatta dan Ahmad Soebardjo 

merumuskan naskah Proklamasi. Bahkan rumusan awal naskah proklamasi adalah 

tulisan tangan Bung Karno. Setelah naskah diketik oleh Sayuti Melik, Bung 

Karno dan Hatta menandatanganinya atas nama Bangsa Indonesia. 

Peran Bung Karno yang sangat menonjol adalah bersama Bung Hatta 

bertindak sebagai Proklamator. Bung Karnolah yang akhirnya dengan penuh 

keberanian dan kekhidmatan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945. 

b. Drs. Mohammad Hatta 

Peran Drs. Mohammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 

sangat penting. Waktu itu, Bung Hatta dianggap sebagai pemimpin utama Bangsa 

Indonesia selain Bung Karno. Beberapa kali beliau menjadi perantara antara 

golongan muda dan golongan tua, terutama dengan Bung Karno. Karena peran 

beliau, pendapat golongan tua dan golongan muda bisa dipertemukan. Beliau 
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berdialog dengan golongan muda tentang cara memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia.  

Selain itu, Bung Hatta adalah salah seorang perumus naskah Proklamasi. 

Bersama Bung Karno, Bung Hatta bertindak sebagai proklamator kemerdekaan 

Indonesia. Selain menandatangani naskah Proklamasi, beliau mendampingi Bung 

Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta juga sangat 

berjasa atas perubahan beberapa kata dalam Piagam Jakarta. Sebagai pemimpin 

bangsa beliau menerima aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Beliau memikirkan 

keutuhan seluruh bangsa Indonesia. 

c.  Achmad Soebardjo 

Achmad Soebardjo adalah Penasihat PPKI. Beliau menjadi penengah 

golongan muda dan kedua pemimpin nasional, Sukarno-Hatta. Beliau mewakili 

golongan tua berunding dengan para pemuda ketika Sukarno-Hatta diculik dan 

diamankan ke Rengasdengklok. Setelah dicapai kesepakatan, beliau menjemput 

Sukarno- Hatta ke Rengasdengklok. Beliau meyakinkan para pemuda bahwa pada 

tanggal 17 Agustus 1945 akan diumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Peran penting lain Subarjo adalah turut merumuskan naskah Proklamasi 

Kemerdekaan. Bersama Bung Karno dan Bung Hatta, Beliau merumuskan naskah 

Proklamasi di rumah Laksamana Maeda. 

d.  Ibu Fatmawati 

Sebagai istri pemimpin Bangsa Indonesia, Fatmawati turut mendampingi 

Bung Karno. Ibu Fatmawati dikenal sebagai tokoh wanita yang dekat dengan 

rakyat Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. 

Jasa Ibu Fatmawati sangat menonjol dalam peristiwa Proklamasi. Beliau 

menjahit Bendera Pusaka, Merah Putih. Beliau menjahit Bendera Pusaka ini pada 

bulan Oktober 1944. Bendera ini dikibarkan setelah Bung Karno membaca 

Proklamasi. 

 

 

 

e.  Sutan Syahrir 
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Sutan Syahrir adalah tokoh politik, pejuang kemerdekaan, dan perdana 

menteri pertama RI. Syahrir dilahirkan di Bukit Tinggi. Pada zaman Jepang, 

Syahrir memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Jepang. 

Beliau salah satu tokoh yang berani mengambil risiko mencari berita  

mendengarkan berita radio. Syahrir adalah salah satu tokoh yang paling awal 

mengetahui berita Jepang menyerah kepada Sekutu. Setelah beliau mengetahui 

berita tersebut beliau mendesak Sukarno-Hatta untuk memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia di luar rapat PPKI. 

f.  Laksamana Takasi Maeda 

Laksamana Maeda adalah seorang perwira penghubung Jepang. Beliau 

mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Dukungannya telah tumbuh sejak 

beliau menjabat atase militer di Belanda. Di Belanda, beliau menjalin hubungan 

dengan sejumlah tokoh mahasiswa, misalnya Ahmad Subarjo. 

Beliau menjamin keselamatan perencanaan proklamasi. Perumusan teks 

Proklamasi dilakukan di rumah beliau. Karena dukungannya terhadap persiapan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau ditangkap oleh Sekutu dan 

dipenjarakan di Gang Tengah. 

g. Latif Hendraningrat 

Latif Hendraningrat, seorang pejuang kemerdekaan. Pada masa 

pendudukan Jepang menjadi anggota Peta (Pembela Tanah Air). Beliau adalah 

penggerek Bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus 1945. Beliau membawa Ir 

Soekarno dan Drs. M. Hatta ke Rengasdengklok Karawang. 

h. Chaerul Shaleh 

Chaerul Saleh, seorang aktivis pemuda dalam pergerakan nasional. Ia 

dilahirkan tanggal 13 September 1916 di Sawahlunto, Sumatera Barat. Ia menjadi 

anggota Angkatan Muda Indonesia pada saat pendudukan Jepang, tetapi akhirnya 

ia sangat dibenci oleh pihak Jepang. Ia menjadi pemimpin pertemuan di gedung 

Bakteriologi Jakarta (sekarang Universitas Indonesia) yang menginginkan 

kemerdekaan tanpa ada peran dari PPKI. Menurutnya, PPKI merupakan bentukan 

Jepang. 

i. Wikana 
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Wikana, aktif dalam organisasi kepemudaan pada masa Jepang. Ia 

dilahirkan tanggal 13 September 1916 di Sumedang Jawa Barat. Ia merupakan 

wakil dari golongan muda yang menghadap Ir. Soekarno bersama Darwis untuk 

menyampaikan hasil rapat para pemuda Indonesia di gedung Bakteriologi. Ia juga 

ikut mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta. 

j. Sukarni 

Sukarni, dilahirkan tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Ia aktif 

sebagai anggota organisasi pemuda Angkatan Baroe Indonesia dan Gerakan 

Rakyat Baru yang bertujuan Indonesia Merdeka. Selama pendudukan Jepang, ia 

bekerja di kantor berita Domei, Sandenbu, dan kantor pusat Seinendan. Ia juga 

mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. 

Moh Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. 

Menghormati usaha para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Kita pantas menghargai usaha tokoh-tokoh bangsa dalam mempersiapkan 

kemerdekaan kita. Berkat usaha mereka, kita dapat hidup di alam merdeka dan 

menikmati sistem ketatanegaraan yang mereka perjuangkan. Bentuk 

penghormatan kepada mereka dapat kita ungkapkan dengan mengenang jasa-jasa 

mereka. Kita juga bisa berziarah ke makam mereka dan berdoa untuk mereka. 

Bentuk penghargaan yang tak kalah penting adalah mencontoh sikap-sikap 

positif yang mereka tunjukkan dan meneruskan perjuangan mereka. Sikap positif 

tokoh-tokoh bangsa yang patut kita contoh antara lain: 

a. Rela berjuang demi bangsa dan negara. 

b. Berpendirian tetapi juga menghormati pendapat orang lain. Para tokoh 

bangsa terkenal memegang teguh pendapat dan memperjuangkan 

pendapatnya. Namun, ketika suatu kesepakatan bersama telah diambil 

dengan lapang dada mereka menerima keputusan itu. 

Karya mereka membangun dasar negara harus kita teruskan agar sendi-sendi 

negara ini makin kokoh. Undang-Undang Dasar 1945 yang mereka hasilkan 

merupakan karya yang amat mengagumkan. Namun demikian, seiring dengan 

perkembangan zaman undang-undang dasar itu ternyata dirasa perlu untuk 

disempurnakan. Maka kita mengenal adanya amandemen 



265 
 

 

terhadap UUD 1945. Usaha ini harus tetap kita lakukan agar tercipta suatu sistem 

yang lebih baik. Ini menjadi tugas kita sekarang sebagai generasi penerus bangsa. 

Kemerdekaan yang dinikmati sekarang, bukan pemberian dari Jepang atau 

pemerintah Belanda. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan Bangsa Indonesia 

sendiri. Dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka, para pahlawan 

mengorbankan harta, benda, dan nyawa. Tidak terhitung jumlah putra bangsa 

yang gugur di seluruh Nusantara. Mereka rela mempertahankan jiwa raga demi 

membela tanah air Indonesia. Ada beberapa cara mengenang dan menghormati 

jasa para pahlawan, di antaranya sebagai berikut. 

a. Pada waktu upacara di sekolah atau di kantor, dilakukan acara 

mengheningkan cipta yang tujuannya untuk mengenang jasa para 

pahlawan. 

b. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan semoga 

arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-

hari. 

d. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan membangun 

Indonesia supaya lebih maju. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

MEDIA PEMBELAJARAN 
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   Ir. Soekarno      Drs. Moh. Hatta 

 

 

 

 

 

 

 

       Achmad Soebardjo     Sayuti Melik 

 

 

 

 

 

 

Laksamana Maeda    Sutan Syahrir 
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 Fatmawati     Latif Hendraningrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sukarni    Wikana 

 

 

 

Menghargai Jasa Pahlawan 
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Multimedia 

Menghargai jasa 
pahlawan kemerdekaan

Kelas VB 
SDN Ngaliyan 01

     

Hayoooo.... Siapakah 
yang sering ramai saat 

mengikuti upacara 
bendera?

 

Bung Karno merupakan salah satu dari 
golongan tua yang menghendaki pelaksanaan 
proklamasi di dalam PPKI. Hal ini didasari 
pertimbangan untuk menghindari terjadinya 
pertumpahan darah. Karena pendapat ini, 

beliau harus berhadapan dengan para 
pemuda. Puncaknya adalah peristiwa 

Rengasdengklok. Bersama Bung Hatta Beliau 
diculik para pemuda dan diamankan di 

Rengasdengklok.

Ir. SOEKARNO

      

SALAH
!!!

     

KAMU 
HEBAT!

 

Siapakah tokoh yang 
menjadi penasihat PPKI, 

sekaligus penengah antara 
golongan muda dan 

golongan tua?

a.Ir. Soekarno
b.Ahmad Soebardjo
c.Drs. Moh Hatta
d.Sutan Syahrir

Kuis si Otong

     

Ayo nonton 
video!!

Klik di sini
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

Gambarlah contoh perilaku menghargai pahlawan. Kemudian jelaskan 

gambar tersebut dengan kalimat yang baik dan benar! 

Jawaban : 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

KUNCI JAWABAN LKS 

Contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh penting yang telah berjuang 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia antara lain: 

 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. 

(gambar dan jawaban disesuaikan dengan kreativitas siswa) 

Nama Kelompok: ................................ 

1. ……………………………  ( … ) 

2. ……………………………  ( … ) 

3. ……………………………  ( … ) 

4. ……………………………  ( … ) 

5. ……………………………  ( … ) 
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PEDOMAN PENILAIAN 

PRODUK SISWA 

No. Tahap Deskripsi Skor 

1. Persiapan 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan yang digunakan 
untuk membuat produk. 

2. Duduk tertib dengan 
kelompok masing-masing 

3. Memperhatikan instruksi 
guru 

0-100 
Catatan: Semakin 
baik kemampuan 
yang ditampilkan 

peserta didik. 
Semakin tinggi 

skor yang 
diperoleh. 

2. 

Pembuatan produk 
(Gerakan 

terbimbing, gerakan 
mekanis terbiasa, 
gerakan respons 

kompleks, 
penyesuaian pola 

gerakan, kreativitas) 

1. Mengerjakan sesuai 
perintah guru. 

2. Menggunakan alat dan 
bahan untuk membuat 
produk 

3. Kreatif dalam menghias 
produk  

4. Mengerjakan tepat waktu 

0-100 
Catatan: Semakin 
baik kemampuan 
yang ditampilkan 

peserta didik. 
Semakin tinggi 

skor yang 
diperoleh. 

3. Penilaian produk 

1. Ketepatan jawaban 
2. Produk menarik dan kreatif 
3. Produk bersih dan rapi 

tanpa coretan 

0-100 
Catatan: Semakin 
baik kemampuan 
yang ditampilkan 

peserta didik. 
Semakin tinggi 

skor yang 
diperoleh. 

 

Nilai Akhir 

Jumlah skor : 3 
(Pedoman 

Penilaian Nilai 
Mata Kuliah 

Akhir UNNES) 
 
 

Kriteria Penilaian : 
A =  86-100   BC =  66-70 
AB =  81-85   C =  61-65 
B =  71-80   CD =  56-60 
 
 
 
       (Pedoman Akademik UNNES) 
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KISI – KISI SOAL 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR RANAH NO. 

SOAL 
JENIS 

PENILAIAN 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapka

n dan 

mempertahank

an 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

2.3 Menghargai 

jasa dan 

peranan tokoh 

dalam 

memproklama

sikan 

kemerdekaan  

 

 

2.3.1 Menceritakan 

peranan tokoh 

proklamasi 

dalam 

memproklamasi

kan Indonesia  

2.3.2 Menyebutkan 

sikap-sikap 

pahlawan yang 

patut dicontoh 

2.3.3 Menunjukkan 

sikap 

menghargai jasa 

para tokoh 

proklamasi 

kemerdekaan 

2.3.4 Mengemukakan 

pendapat 

mengenai cara 

mengisi 

kemerdekaan 

C2 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

C3 

I 

(1,2,3,4,

5) 

II (1,2) 

 

 

I (7,9) 

II (3) 

 

 

I (6,8,10) 

II (5) 

 

 

 

 

II (4) 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Tertulis  

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Tertulis 
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EVALUASI 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal..... 

a. 6 Agustus 1945   c. 9 Agustus 1945 

b. 17 Agustus 1945   d. 14 Agustus 1945 

2. 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 

3. Berikut ini tokoh  yang termasuk dalam golongan tua adalah...... 

a. Moh. Hatta    c. Margono 

b. Wikana    d. Chairul Saleh 

4. Soekarno-hatta diculik oleh golongan muda ke kota..... 

a. Jogja    c. Rengasdengklok 

b. Bogor    d. Cirebon 

5. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan di 

rumah...... 

a. Ir. Soekarno    c. Ahmad Soebardjo 

b. Moh. Hatta    d. Laksamana Maeda 

6. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan ialah .... 

a. Ikut berperang   c. Menjadi TNI-Polri 

b. Giat belajar    d. Bekerja di pemerintahan 

7. Salah satu sifat positif pejuang bangsa antara lain, kecuali .... 

a. Rela berkorban    c. Suka berperang 

b. Cinta tanah air   d. Menghargai pendapat orang lain 

NAMA :............................ 

NO  : ............................ 
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8. Beberapa cara mengenang dan menghormati para pahlawan antara lain  .... 

a. Ramai saat upacara   c. Ikut tawuran bersama  

b. Mengenang hanya saat 17 Agustus d. Ziarah ke makam pahlawan 

9. Kemerdekaan yang dinikmati sekarang adalah hasil dari.... 

a. Pemberian Jepang    c. Perjuangan pahlawan 

b. Pemberian Belanda  d. Polisi Indonesia   

10. Salah satu kewajiban sebagai warga negara yaitu .... 

  a. Membayar pajak tepat waktu  c. Mengikuti upacara bendera 

b. Belajar     d. Ziarah ke makam pahlawan 

 

Isilah titik-titik di bawah ini! 

1. Jelaskan peran Moh. Hatta dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia! 

2. Jelaskan peran Laksamana Maeda dalam peristiwa proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia! 

3. Sifat apa saja yang harus kita teruskan dari para tokoh yang 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? 

4. Sebagai generasi penerus bangsa tentu wajib meneruskan perjuangan para 

pahlawan sesuai kemampuan masing-masing. Sebutkan kewajiban para 

pelajar untuk mengisi kemerdekaan! 

5. Berikan 3 contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh penting yang telah 

berjuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia! 
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KUNCI JAWABAN 

Pilihan Ganda: 

1. D   6. B 

2. C   7. C 

3. A   8. D 

4. C   9. C 

5. D   10. A 

Uraian: 

1. Moh. Hatta berperan bersama dengan Ir. Soekarno, dan Ahmad Subarjo 

merumuskan teks proklamasi. Menandatangani teks proklamasi yang 

disetujui dan mendampingi Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. 

2. Laksamana Maeda berperan mengizinkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol 

No. 1 digunakan sebagai tempat perumusan teks proklamasi. 

3. Rela berjuang demi bangsa dan negara. Berpendirian tetapi juga 

menghormati pendapat orang lain. Para tokoh bangsa terkenal memegang 

teguh pendapat dan memperjuangkan pendapatnya. Namun, ketika suatu 

kesepakatan bersama telah diambil dengan 

4. Pelajar memiliki kewajiban untuk belajar, agar menjadi generasi penerus 

bangsa Indonesia yang cerdas. Sehingga nantinya dapat membangun 

Indonesia menjadi negara yang lebih baik.  

5. Contoh sikap menghargai jasa tokoh-tokoh penting yang telah berjuang 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia antara lain: 

 Berziarah ke makam  para pahlawan  

 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 
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Penilaian :  

A. Skor tiap nomor   = 1 

B. Skor tiap nomor   = 3 

   N= 푥	100 (skala 0-100) 

Keterangan: N= Nilai 

B= Skor yang diperoleh 

St=Skor maksimal  

SINTAK NHT (Numbered Heads Together) 

Fase atau Tahapan Perilaku guru 

Fase 1 
Penomoran 

Guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-
5 anak secara heterogen. 
Setiap anggota kelompok diberi nomor 
antara 1-5 
Guru menjelaskan aturan main dan batasan 
waktu untuk tiap kegiatan. 

Fase 2 

Mengajukan Pertanyaan 

 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada 
siswa. 
Pertanyaan yang diajukan dapat bervariasi 
sesuai dengan materi yang disampaikan 
sebelumnya. 

Fase 3 
Berpikir Bersama 

Guru membimbing siswa selama siswa 
berdiskusi. 
Guru memberikan pengertian agar siswa 
dapat menyatukan pendapatnya terhadap 
jawaban pertanyaan yang diajukan. 

Fase 4 
Menjawab 

Guru memanggil satu nomor tertentu, 
kemudian siswa yang nomornya sesuai 
mengacungkan tangannya dan mencoba 
menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 
Guru membimbing siswa mempresentasikan 
hasil kerja kelompok. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN 

GURU 

JUDUL : 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

COOPERATIVE LEARNING TIPE NHT BERBANTU MULTIMEDIA PADA 

SISWA KELAS VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 

Langkah-langkah Model 

Pembelajaran Numbered 

Heads Together  berbantu 

multimedia 

Keterampilan Guru 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam Model 

Pembelajaran   Numbered 

Heads Together  berbantu 

multimedia 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang akan 

dicapai 

2. Guru menyiapkan 

multimedia berupa PPT 

dengan video dan 

penomoran untuk setiap 

anggota pada masing-

masing kelompok. 

3. Siswa memperhatikan 

multimedia presentasi dan 

video yang telah disiapkan 

oleh guru sebelumnya.   

Kemudian siswa 

menjawab pertanyaan dari 

guru mengenai materi 

yang disajikan dengan 

1. keterampilan membuka 

pelajaran 

2. keterampilan bertanya  

3. keterampilan 

menggunakan variasi  

4. keterampilan 

menjelaskan  

5. keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

6. keterampilan mengelola 

kelas  

7. keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan 

8. keterampilan memberi 

penguatan 

1. Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Membimbing siswa saat 

mengamati video 

mengenai materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

3. Membimbing pelaksanaan 

tanya jawab (keterampilan 

bertanya) 

4. Memberikan penjelasan 

mengenai materi dan  

gambar yang 

dipresentasikan 

(keterampilan 

Lampiran 4 



278 
 

 

 

 

 

 

 

 

multimedia tersebut. 

4. Guru memberikan 

bimbingan bagi kelompok 

yang belum mengerti. 

5. Siswa menjawab 

pertanyaan mengenai 

materi yang disajikan 

bersama timnya. Setiap 

anggota dalam tim harus 

mengetahui jawabannya 

dengan pasti. 

6. Hasil diskusi kelompok 

didiskusikan kembali 

bersama-sama yang 

dipandu oleh guru. 

7. Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok paling aktif. 

8. Guru bersama siswa 

bersama-sama 

menyimpulkan hasil 

diskusi 

9. keterampilan menutup 

pelajaran 

menjelaskan) 

5. Membimbing 

pembentukan kelompok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

6. Membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok                 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

7. Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi (keterampilan 

mengelola kelas) 

8. Memberikan penghargaan 

(keterampilan memberikan 

penguatan) 

9. Memberikan kesimpulan 

dan menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

JUDUL : 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

COOPERATIVE LEARNING TIPE NHT BERBANTU MULTIMEDIA PADA 

SISWA KELAS VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 

 

 

Langkah-langkah Model 

Pembelajaran Numbered Heads 

Together berbantu multimedia 

 

 

Aktivitas Siswa 

 

Indikator aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dengan 

model pembelajaran 

Numbered Heads Together 

berbantu multimedia 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang akan 

dicapai 

2. Guru menyiapkan 

multimedia berupa PPT 

dengan video dan 

penomoran untuk setiap 

anggota pada masing-masing 

kelompok. 

3. Siswa memperhatikan 

multimedia presentasi dan 

video yang telah disiapkan 

oleh guru sebelumnya.   

Kemudian siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

mengenai materi yang 

1. Aktivitas visual (visual 

activities), seperti: 

membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, 

pameran atau mengamati 

orang lain bekerja. 

2. Aktivitas lisan (oral 

actvities), seperti: 

mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi dan 

interupsi. 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

(Emotional Activities) 

2. Mengamati video mengenai 

materi  (Listening Activities, 

Visual Activities) 

3. Melakukan tanya jawab 

seputar materi (Oral 

activities, Mental activities) 

4. Memperhatikan penjelasan 

guru melalui multimedia 

presentasi (Listening 

Activities, Visual Activities) 

5. Melakukan kegiatan belajar 

kelompok untuk menjawab 

pertanyaan dari guru 

Lampiran 5 
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disajikan dengan multimedia 

tersebut. 

4. Guru memberikan 

bimbingan bagi kelompok 

yang belum mengerti. 

5. Siswa menjawab pertanyaan 

mengenai materi yang 

disajikan bersama timnya. 

Setiap anggota dalam tim 

harus mengetahui 

jawabannya dengan pasti. 

6. Hasil diskusi kelompok 

didiskusikan kembali 

bersama-sama yang dipandu 

oleh guru. 

7. Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok paling aktif. 

8. Guru bersama siswa 

bersama-sama 

menyimpulkan hasil diskusi 

3. Aktivitas mendengarkan 

(listening activities), seperti: 

mendengarkan penyajian ba-

han, mendengarkan perca-

kapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan radio atau 

mendengarkan video casset. 

4. Aktivitas menulis (writing 

activities), seperti: menulis 

cerita, menulis laporan, dan 

memeriksa karangan. 

5. Aktivitas menggambar 

(Drawing activities), 

misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Aktivitas metrik (Motor 

activities), seperti: 

melakukan percobaan, 

memilih alat, membuat 

model. 

7. Aktivitas mental (Mental 

activities), seperti: 

merenungkan, mengingat, 

menganalisis, mengambil 

keputusan, memecahkan 

masalah. 

8. Aktivitas emosional 

(Emotional activities), 

seperti: berani, gembira, 

bersemangat, gugup. 

(Listening Activities, Oral 

Activities) 

6. Mempresentasikan dan 

membuat kesimpulan hasil 

diskusi (Emotional Activities, 

Mental Activities, Oral 

Activities) 

7. Kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi 

(Emotional Activities, mental 

activities, Writing Activities) 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
 

JUDUL : 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

COOPERATIVE LEARNING TIPE NHT BERBANTU MULTIMEDIA PADA 

SISWA KELAS VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 

 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat 

Instrumen 

1. Keterampilan 
guru dalam 
pembelajaran  
IPS melalui 
model 
pembelajaran 
Numbered Heads 
Together 
berbantu 
multimedia 
 
 
 

1. Membuka pelajaran 
2. Membimbing siswa saat mengamati 

video mengenai materi pembelajaran 
3. Membimbing pelaksanaan tanya 

jawab  
4. Memberikan penjelasan mengenai 

materi dan  gambar yang 
dipresentasikan   

5. Membimbing pembentukan kelompok  
6. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok                       
7. Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi  
8. Memberikan penghargaan  
9. Memberikan kesimpulan dan 

menutup pelajaran  

Guru  
 
 
 

- Lembar 
observasi 

- Catatan 
lapangan 

- Alat 
Perekam 

 
 

2. Aktifitas siswa 
dalam 
pembelajaran 
IPS melalui 
model 
pembelajaran 
Numbered Heads 
Together 
berbantu 
multimedia 
 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran  

2. Mengamati video mengenai materi 
3. Aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan  
4. Memperhatikan penjelasan guru 

melalui multimedia presentasi 
5. Melakukan kegiatan belajar kelompok 

untuk menjawab pertanyaan dari guru  
6. Mempresentasikan dan membuat 

kesimpulan hasil diskusi  
7. Kemampuan siswa dalam 

Siswa 
 

- Lembar 
observasi 

- Catatan 
lapangan 

- Angket  
- Alat 

Perekam 

Lampiran 6 
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mengerjakan soal evaluasi 

3. Hasil belajar IPS 
melalui melalui 
model 
pembelajaran 
Numbered Heads 
Together 
berbantu 
multimedia 
 

Menceritakan penyebab terjadinya 
peristiwa Rengasdengklok  
Menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan 
dalam peristiwa Rengasdengklok 
Mengidentifikasi tujuan dari penculikan 
Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok 
Menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam 
peristiwa proklamasi kemerdekaan 
Indonesia 
Menceritakan peristiwa detik-detik 
proklamasi kemerdekaan 
Membedakan peran tiap tokoh dalam 
peristiwa proklamasi kemerdekaan 
Menceritakan peranan tokoh proklamasi 
dalam memproklamasikan Indonesia  
Menyebutkan sikap-sikap pahlawan yang 
patut dicontoh 
Menunjukkan sikap menghargai jasa para 
tokoh proklamasi kemerdekaan  
Mengemukakan pendapat mengenai cara 
mengisi kemerdekaan 

- Siswa 
 

- Tes tertulis 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NUMBERED HEADS TOGETHER  BERBANTU MULTIMEDIA KELAS 

VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 

SIKLUS I 

Sekolah   : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester  : VB/II 

Nama Guru   : Firda Falasifah 

Pokok Bahasan  : Peristiwa Rengasdengklok 

Hari/tanggal  : Rabu, 12 Maret 2014 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan! 

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut: 

Skala Nilai Penjelasan 
1 - Tidak satupun deskriptor tampak 

- Satu deskriptor tampak 
2 - Dua deskriptor tampak 
3 - Tiga deskriptor tampak 
4 - Empat deskriptor tampak 

     (Usman, 2011: 133) 

Arti Angka: 
4 : sangat baik 
3 : baik 
2 : cukup 
1 : kurang 

Lampiran 7 
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No Indikator Deskriptor Cek Jumlah 

1 Membuka pelajaran  

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

b. Melakukan apersepsi 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

d. Menyampaikan cakupan materi 

√ 

 

 

- 

- 

√ 

2 

2 Membimbing siswa 

saat mengamati video 

mengenai materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

 

a. Memberikan pengarahan agar siswa 

memperhatikan video 

b.  Menjawab pertanyaan dari siswa yang 

kurang paham 

c. Memastikan semua siswa paham pada 

materi yang diberikan 

d. Melakukan tanya jawab seputar materi 

√ 

 

- 

 

- 

 

√ 

2 

3 Membimbing 

pelaksanaan tanya 

jawab (keterampilan 

bertanya) 

a. Meningkatkan partisipasi siswa 

b. Membangkitkan minat dan rasa ingin 

tahu terhadap suatu masalah yang 

dibicarakan 

c. Memberikan reward untuk siswa yang 

menjawab dengan benar  

d. Memusatkan perhatian siswa terhadap 

masalah yang sedang dipelajari  

- 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

3 

4 Memberikan 

penjelasan mengenai 

materi dan gambar 

yang dipresentasikan  

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Menarik perhatian siswa untuk 

memperhatikan presentasi materi 

b. Membimbing siswa untuk memahami 

materi 

c. Melibatkan siswa untuk berpikir dengan 

memecahkan masalah-masalah atau 

pertanyaan 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

3 
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d. Membimbing siswa dalam memecahkan 

masalah 

- 

5 Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Mengarahkan siswa dalam 

pembentukan kelompok. 

b. Memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi. 

c. Memperjelas masalah yang dibahas 

dalam diskusi. 

d. Memberikan waktu berpikir 

√ 

 

- 

 

√ 

 

√ 

3 

6 Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok                      

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

 

a. Mengadakan pendekatan pribadi. 

b. Keterampilan mengorganisasi. 

c. Membantu siswa untuk maju tanpa rasa 

takut 

d. Memberi kesempatan untuk bertanya 

terhadap masalah yang dialami 

- 

- 

√ 

 

√ 

2 

7 Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

 

a. Memberi petunjuk jalannya presentasi 

secara jelas 

b. Menunjuk siswa sesuai nomor yang akan 

maju mempresentasikan hasil diskusi 

c. Memberi kesempatan kepada kelompok 

lain untuk bertanya atau menanggapi 

d. Menjaga kelas tetap kondusif selama 

presentasi 

√ 

 

√ 

 

 

- 

 

- 

2 

8 Memberikan 

penghargaan 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

a. Penguatan kepada pribadi tertentu. 

b. Penguatan kepada kelompok siswa. 

c. Variasi dalam penguatan. 

d. Pemberian penguatan dengan cara 

segera. 

√ 

- 

√ 

- 

2 

9 Memberikan a. Meninjau kembali pelajaran yang telah √ 2 
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             Semarang, 12 Maret 2014 

            Observer 

 

 

 

      Wiwi Hardiyanti Dwi H. S.PD,SD 

      NIP. 19710615 200312 2 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

kesimpulan dan 

menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

 

disampaikan dan membuat kesimpulan 

bersama. 

b. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

c. Melakukan evaluasi. 

d. Melakukan tindak lanjut. 

 

 

- 

 

√ 

- 

 

JUMLAH SKOR 21 

KATEGORI Cukup 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NUMBERED HEADS TOGETHER  BERBANTU MULTIMEDIA KELAS 

VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

Sekolah   : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester  : VB/II 

Nama Guru   : Firda Falasifah 

Pokok Bahasan  : Peristiwa Menjelang Proklamasi 

Hari/tanggal  : Senin, 17 Maret 2014 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan! 

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut: 

Skala Nilai Penjelasan 
1 - Tidak satupun deskriptor tampak 

- Satu deskriptor tampak 
2 - Dua deskriptor tampak 
3 - Tiga deskriptor tampak 
4 - Empat deskriptor tampak 

        (Usman, 2011: 133) 

Arti Angka: 

4 : sangat baik 
3 : baik 
2 : cukup 
1 : kurang 

Lampiran 8 
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No Indikator Deskriptor Cek Jumlah 

1 Membuka pelajaran  

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

b. Melakukan apersepsi 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

d. Menyampaikan cakupan materi 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

4 

2 Membimbing siswa 

saat mengamati video 

mengenai materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

 

a. Memberikan pengarahan agar siswa 

memperhatikan video 

b.  Menjawab pertanyaan dari siswa yang 

kurang paham 

c. Memastikan semua siswa paham pada 

materi yang diberikan 

d. Melakukan tanya jawab seputar materi 

√ 

 

- 

 

√ 

 

√ 

3 

3 Membimbing 

pelaksanaan tanya 

jawab (keterampilan 

bertanya) 

a. Meningkatkan partisipasi siswa 

b. Membangkitkan minat dan rasa ingin 

tahu terhadap suatu masalah yang 

dibicarakan 

c. Memberikan reward untuk siswa yang 

menjawab dengan benar  

d. Memusatkan perhatian siswa terhadap 

masalah yang sedang dipelajari  

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

4 Memberikan 

penjelasan mengenai 

materi dan gambar 

yang dipresentasikan  

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Menarik perhatian siswa untuk 

memperhatikan presentasi materi 

b. Membimbing siswa untuk memahami 

materi 

c. Melibatkan siswa untuk berpikir dengan 

memecahkan masalah-masalah atau 

pertanyaan 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

4 



289 
 

 

d. Membimbing siswa dalam memecahkan 

masalah 

√ 

5 Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Mengarahkan siswa dalam 

pembentukan kelompok. 

b. Memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi. 

c. Memperjelas masalah yang dibahas 

dalam diskusi. 

d. Memberikan waktu berpikir 

√ 

 

- 

 

√ 

 

√ 

3 

6 Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok                      

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

 

a. Mengadakan pendekatan pribadi. 

b. Keterampilan mengorganisasi. 

c. Membantu siswa untuk maju tanpa rasa 

takut 

d. Memberi kesempatan untuk bertanya 

terhadap masalah yang dialami 

- 

- 

√ 

 

√ 

2 

7 Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

 

a. Memberi petunjuk jalannya presentasi 

secara jelas 

b. Menunjuk siswa sesuai nomor yang akan 

maju mempresentasikan hasil diskusi 

c. Memberi kesempatan kepada kelompok 

lain untuk bertanya atau menanggapi 

d. Menjaga kelas tetap kondusif selama 

presentasi 

√ 

 

√ 

 

 

- 

 

- 

2 

8 Memberikan 

penghargaan 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

a. Penguatan kepada pribadi tertentu. 

b. Penguatan kepada kelompok siswa. 

c. Variasi dalam penguatan. 

d. Pemberian penguatan dengan cara 

segera. 

√ 

- 

√ 

√ 

 

3 

9 Memberikan a. Meninjau kembali pelajaran yang telah √ 3 
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              Semarang, 17 Maret 2014 

             Observer 

 

 

 

     Wiwi Hardiyanti Dwi H. S.PD,SD 

     NIP. 19710615 200312 2 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

kesimpulan dan 

menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

 

disampaikan dan membuat kesimpulan 

bersama. 

b. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

c. Melakukan evaluasi. 

d. Melakukan tindak lanjut. 

 

 

- 

 

√ 

√ 

 

JUMLAH SKOR 28 

KATEGORI Baik 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NUMBERED HEADS TOGETHER  BERBANTU MULTIMEDIA KELAS 

VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

Sekolah   : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester  : VB/II 

Nama Guru   : Firda Falasifah 

Pokok Bahasan  : Menghargai Jasa Pahlawan Proklamasi 

Hari/tanggal  : Rabu, 19 Maret 2014 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan. 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan kriteria pengamatan! 

d. Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut: 

Skala Nilai Penjelasan 
1 - Tidak satupun deskriptor tampak 

- Satu deskriptor tampak 
2 - Dua deskriptor tampak 
3 - Tiga deskriptor tampak 
4 - Empat deskriptor tampak 

      (Usman, 2011: 133) 

Arti Angka: 
4 : sangat baik 
3 : baik 
2 : cukup 
1 : kurang 

Lampiran 9 
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No Indikator Deskriptor Cek Jumlah 

1 Membuka pelajaran  

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

b. Melakukan apersepsi 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

d. Menyampaikan cakupan materi 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

4 

2 Membimbing siswa 

saat mengamati video 

mengenai materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menggunakan variasi) 

 

a. Memberikan pengarahan agar siswa 

memperhatikan video 

b.  Menjawab pertanyaan dari siswa yang 

kurang paham 

c. Memastikan semua siswa paham pada 

materi yang diberikan 

d. Melakukan tanya jawab seputar materi 

√ 

 

- 

 

√ 

 

√ 

3 

3 Membimbing 

pelaksanaan tanya 

jawab (keterampilan 

bertanya) 

a. Meningkatkan partisipasi siswa 

b. Membangkitkan minat dan rasa ingin 

tahu terhadap suatu masalah yang 

dibicarakan 

c. Memberikan reward untuk siswa yang 

menjawab dengan benar  

d. Memusatkan perhatian siswa terhadap 

masalah yang sedang dipelajari  

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

4 

4 Memberikan 

penjelasan mengenai 

materi dan gambar 

yang dipresentasikan  

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

a. Menarik perhatian siswa untuk 

memperhatikan presentasi materi 

b. Membimbing siswa untuk memahami 

materi 

c. Melibatkan siswa untuk berpikir dengan 

memecahkan masalah-masalah atau 

pertanyaan 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

4 
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d. Membimbing siswa dalam memecahkan 

masalah 

√ 

5 Membimbing 

pembentukan 

kelompok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Mengarahkan siswa dalam 

pembentukan kelompok. 

b. Memusatkan perhatian siswa pada 

tujuan dan topik diskusi. 

c. Memperjelas masalah yang dibahas 

dalam diskusi. 

d. Memberikan waktu berpikir 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

4 

6 Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok                      

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan) 

 

a. Mengadakan pendekatan pribadi. 

b. Keterampilan mengorganisasi. 

c. Membantu siswa untuk maju tanpa rasa 

takut 

d. Memberi kesempatan untuk bertanya 

terhadap masalah yang dialami 

√ 

- 

√ 

 

√ 

3 

7 Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

 

a. Memberi petunjuk jalannya presentasi 

secara jelas 

b. Menunjuk siswa sesuai nomor yang 

akan maju mempresentasikan hasil 

diskusi 

c. Memberi kesempatan kepada kelompok 

lain untuk bertanya atau menanggapi 

d. Menjaga kelas tetap kondusif selama 

presentasi 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

- 

3 

8 Memberikan 

penghargaan 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

a. Penguatan kepada pribadi tertentu. 

b. Penguatan kepada kelompok siswa. 

c. Variasi dalam penguatan. 

d. Pemberian penguatan dengan cara 

segera. 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

4 
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      Semarang, 19 Maret 2014 

            Observer 

 

 

 

                            Wiwi Hardiyanti Dwi H. S.PD,SD 

   NIP. 19710615 200312 2 003 

 

 

 

 

 

 

 

9 Memberikan 

kesimpulan dan 

menutup pelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

 

a. Meninjau kembali pelajaran yang telah 

disampaikan dan membuat kesimpulan 

bersama. 

b. Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

c. Melakukan evaluasi. 

d. Melakukan tindak lanjut. 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

4 

JUMLAH SKOR 33 

KATEGORI Sangat Baik 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NUMBERED HEADS TOGETHER  BERBANTU MULTIMEDIA KELAS 

VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 

SIKLUS I 

 

 

Nama   :  

Kelas/Semester  : VB/II 

Hari/tanggal  : Rabu, 12 Maret 2014 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 

 

Skala Nilai Penjelasan 
1 - Tidak satupun deskriptor tampak 

- Satu deskriptor tampak 
2 - Dua deskriptor tampak 
3 - Tiga deskriptor tampak 
4 - Empat deskriptor tampak 

      (Usman, 2011: 133) 

Arti Angka: 

4 : sangat baik 

3 : baik 

2 : cukup 

1 : kurang 

 

 

 

 

Lampiran 10 
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No Indikator Deskriptor Cek Jumlah 

1. Kesiapan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 
(Emotional Activities) 

 

a. Hadir tepat waktu sebelum 
pembelajaran dimulai 

b. Duduk di tempat duduknya 
masing-masing. 

c. Mempersiapkan peralatan belajar 
d. Memperhatikan guru. 

  

2. Mengamati video 
mengenai materi  
(Listening Activities, 
Visual Activities) 
 

a. Memperhatikan penjelasan guru 
dengan seksama 

b. Mampu memahami isi video yang 
berkaitan dengan materi tersebut 

c. Dapat menjawab pertanyaan 
spontan dari guru 

d. Menjaga ketenangan kelas saat 
mengamati video 

  

3. Melakukan tanya jawab 
seputar materi (Oral 
activities, Mental 
activities) 

b. Memahami pertanyaan dari guru 
yang berhubungan dengan video 

c. Memusatkan perhatian pada 
masalah yang dipelajari 

d. Berpartisipasi aktif  dalam 
menjawab pertanyaan yang 
dilontarkan oleh guru 

e. Menjawab atau mengajukan 
pertanyaan dengan tertib 

  

4.  Mendengarkan 
penjelasan guru melalui 
multimedia presentasi 
(Listening Activities, 
Visual Activities) 
 

a. Memperhatikan penjelasan guru 
dengan seksama 

b. Menjaga ketertiban kelas selama 
penayangan multimedia 

c. Bisa menjawab pertanyaan guru 
mengenai materi yang 
dipresentasikan 

d. Memahami materi yang 
dipresentasikan 
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Semarang, 12 Maret 2014 

                   Observer 

 

 

      Arum Perwita Sari 

 

 

 

 

5.  Melakukan kegiatan 
belajar kelompok untuk 
menjawab pertanyaan 
dari guru (Listening 
Activities, Oral 
Activities) 

a. Mendengarkan pendapat dari 
teman sekelompok 

b. Mengeluarkan pendapatnya sendiri 
pada saat berdiskusi 

c. Mengerjakan bagiannya sendiri 
d. Saling membantu dalam 

mengerjakan 

  

6. Mempresentasikan dan 
membuat kesimpulan 
hasil diskusi (Emotional 
Activities, Mental 
Activities, Oral 
Activities, Listening 
Activities) 
 

a. Berani saat mempresentasikan hasil 
diskusi 

b. Menyimak siswa yang sedang 
memperesentasikan hasil diskusi 

c. Menyimpulkan hasil pembelajaran 
bersama guru 

a. Memahami kesimpulan dari materi 
yang dipelajari hari itu 

  

7. Kemampuan siswa 
dalam mengerjakan soal 
evaluasi (Emotional 
Activities, mental 
activities, Writing 
Activities) 

a. Mengerjakan soal dengan tenang 
dan tertib 

b. Memiliki kepercayaan diri untuk 
mengerjakan soal tanpa bantuan 
orang lain 

c. Mampu mengerjakan soal tepat 
waktu 

d. Mengerjakan soal dengan 
bersungguh-sungguh 

  

JUMLAH SKOR  
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NUMBERED HEADS TOGETHER  BERBANTU MULTIMEDIA KELAS 

VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 

SIKLUS II 

 

 

Nama   :  

Kelas/Semester  : VB/II 

Hari/tanggal  : Senin, 17 Maret 2014 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 

Skala Nilai Penjelasan 
1 - Tidak satupun deskriptor tampak 

- Satu deskriptor tampak 
2 - Dua deskriptor tampak 
3 - Tiga deskriptor tampak 
4 - Empat deskriptor tampak 

      (Usman, 2011: 133) 

 

Arti Angka: 

4 : sangat baik 

3 : baik 

2 : cukup 

1 : kurang 

 

 

Lampiran 11 
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No Indikator Deskriptor Cek Jumlah 

1. Kesiapan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 
(Emotional Activities) 
 

a. Hadir tepat waktu sebelum 
pembelajaran dimulai 

b. Duduk di tempat duduknya masing-
masing. 

c. Mempersiapkan peralatan belajar 
d. Memperhatikan guru. 

  

2. Mengamati video 
mengenai materi  
(Listening Activities, 
Visual Activities) 
 

a. Memperhatikan penjelasan guru 
dengan seksama 

b. Mampu memahami isi video yang 
berkaitan dengan materi tersebut 

c. Dapat menjawab pertanyaan 
spontan dari guru 

d. Menjaga ketenangan kelas saat 
mengamati video 

  

3. Melakukan tanya jawab 
seputar materi (Oral 
activities, Mental 
activities) 

a. Memahami pertanyaan dari guru 
yang berhubungan dengan video 

b. Memusatkan perhatian pada 
masalah yang dipelajari 

c. Berpartisipasi aktif  dalam 
menjawab pertanyaan yang 
dilontarkan oleh guru 

d. Menjawab atau mengajukan 
pertanyaan dengan tertib 

  

4.  Mendengarkan 
penjelasan guru melalui 
multimedia presentasi 
(Listening Activities, 
Visual Activities) 
 

a. Memperhatikan penjelasan guru 
dengan seksama 

b. Menjaga ketertiban kelas selama 
penayangan multimedia 

c. Bisa menjawab pertanyaan guru 
mengenai materi yang 
dipresentasikan 

d. Memahami materi yang 
dipresentasikan 
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   Semarang, 17 Maret 2014 

               Observer 

 

 

       Arum Perwita Sari 

 

 

5.  Melakukan kegiatan 
belajar kelompok untuk 
menjawab pertanyaan 
dari guru (Listening 
Activities, Oral 
Activities) 

a. Mendengarkan pendapat dari teman 
sekelompok 

b. Mengeluarkan pendapatnya sendiri 
pada saat berdiskusi 

c. Mengerjakan bagiannya sendiri 
d. Saling membantu dalam 

mengerjakan 

  

6. Mempresentasikan dan 
membuat kesimpulan 
hasil diskusi (Emotional 
Activities, Mental 
Activities, Oral 
Activities, Listening 
Activities) 
 

a. Berani saat mempresentasikan 
hasil diskusi 

b. Menyimak siswa yang sedang 
memperesentasikan hasil diskusi 

c. Menyimpulkan hasil pembelajaran 
bersama guru 

d. Memahami kesimpulan dari 
materi yang dipelajari hari itu 

  

7. Kemampuan siswa 
dalam mengerjakan soal 
evaluasi (Emotional 
Activities, mental 
activities, Writing 
Activities) 

a. Mengerjakan soal dengan tenang 
dan tertib 

b. Memiliki kepercayaan diri untuk 
mengerjakan soal tanpa bantuan 
orang lain 

c. Mampu mengerjakan soal tepat 
waktu 

d. Mengerjakan soal dengan 
bersungguh-sungguh 

  

JUMLAH SKOR  
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

PADA PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

NUMBERED HEADS TOGETHER  BERBANTU MULTIMEDIA KELAS 

VB SDN NGALIYAN 01 SEMARANG 

SIKLUS III 

 

 

Nama   :  

Kelas/Semester  : VB/II 

Hari/tanggal  : Rabu, 19 Maret 2014 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

 

Skala Nilai Penjelasan 
1 - Tidak satupun deskriptor tampak 

- Satu deskriptor tampak 
2 -  Dua deskriptor tampak 
3 - Tiga deskriptor tampak 
4 - Empat deskriptor tampak 

      (Usman, 2011: 133) 

 

Arti Angka: 

4 : sangat baik 

3 : baik 

2 : cukup 

1 : kurang 

 

 

 

Lampiran 12 
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No Indikator Deskriptor Cek Jumlah 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

(Emotional Activities) 

 

a. Hadir tepat waktu sebelum 

pembelajaran dimulai 

b. Duduk di tempat duduknya masing-

masing. 

c. Mempersiapkan peralatan belajar 

d. Memperhatikan guru. 

  

2. Mengamati video 

mengenai materi  

(Listening Activities, 

Visual Activities) 

 

a. Memperhatikan penjelasan guru 

dengan seksama 

b. Mampu memahami isi video yang 

berkaitan dengan materi tersebut 

c. Dapat menjawab pertanyaan 

spontan dari guru 

d. Menjaga ketenangan kelas saat 

mengamati video 

  

3. Melakukan tanya jawab 

seputar materi (Oral 

activities, Mental 

activities) 

a. Memahami pertanyaan dari guru 

yang berhubungan dengan video 

b. Memusatkan perhatian pada 

masalah yang dipelajari 

c. Berpartisipasi aktif  dalam 

menjawab pertanyaan yang 

dilontarkan oleh guru 

d. Menjawab atau mengajukan 

pertanyaan dengan tertib 
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4.  Mendengarkan 

penjelasan guru melalui 

multimedia presentasi 

(Listening Activities, 

Visual Activities) 

 

a. Memperhatikan penjelasan guru 

dengan seksama 

b. Menjaga ketertiban kelas selama 

penayangan multimedia 

c. Bisa menjawab pertanyaan guru 

mengenai materi yang 

dipresentasikan 

d. Memahami materi yang 

dipresentasikan 

  

5.  Melakukan kegiatan 

belajar kelompok untuk 

menjawab pertanyaan 

dari guru (Listening 

Activities, Oral 

Activities) 

a. Mendengarkan pendapat dari teman 

sekelompok 

b. Mengeluarkan pendapatnya sendiri 

pada saat berdiskusi 

c. Mengerjakan bagiannya sendiri 

d. Saling membantu dalam 

mengerjakan 

  

6. Mempresentasikan dan 

membuat kesimpulan 

hasil diskusi (Emotional 

Activities, Mental 

Activities, Oral 

Activities, Listening 

Activities) 

 

a. Berani saat mempresentasikan hasil 

diskusi 

b. Menyimak siswa yang sedang 

memperesentasikan hasil diskusi 

c. Menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama guru 

d. Memahami kesimpulan dari materi 

yang dipelajari hari itu 

  

7. Kemampuan siswa 

dalam mengerjakan soal 

evaluasi (Emotional 

Activities, mental 

activities, Writing 

Activities) 

a. Mengerjakan soal dengan tenang 

dan tertib 

b. Memiliki kepercayaan diri untuk 

mengerjakan soal tanpa bantuan 

orang lain 

c. Mampu mengerjakan soal tepat 
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Semarang, 19 Maret 2014 

                     Observer 

 

 

       Arum Perwita Sari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waktu 

d. Mengerjakan soal dengan 

bersungguh-sungguh 

JUMLAH SKOR  
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No. Nama Siswa 
Indikator 

Jumlah Kategori 1 2 3 4 5 6 7 

1. Yolanda Sifa amalia 2 1 2 2 3 1 3 14 C 

2. Afrieda Kurnia Putri 2 2 3 2 2 2 2 15 C 

3. Anindya Niken Samsudar 3 2 2 2 3 3 3 18 B 

4. Anita Agustika Jati 2 2 3 3 2 3 4 19 B 

5. Arum Citra Kusuma 2 2 2 3 2 3 2 16 C 

6. Callista Azra Syafira 3 2 1 2 2 2 2 14 C 

7. Chika Aurelia Aryadani 2 1 2 2 3 1 2 13 C 

8. Chika Fitrada Kurniawan 2 3 1 2 2 2 4 16 C 

9. Faiq Adiwignya B. 3 1 2 3 2 3 3 17 B 

10. Herlinda Anggun P. 3 2 3 2 4 3 4 21 B 

11. Irfan Noor Syabana 2 2 2 3 3 2 3 17 B 

12. Mamluatul Khoiroh 1 2 2 2 3 2 2 14 C 

13. Marsyanda Sukma R. 3 2 3 3 3 2 3 19 B 

14. Mohammad Raihan F. 2 3 2 3 2 3 3 18 B 

15. Muhammad Daffa 3 2 3 2 3 2 4 19 B 

16. Muh. Faraz Azra P. - - - - - - - -  

17. Muh Iqbal Sepa P. - - - - - - - -  

18. Muh. Nafis Adhani 3 2 3 2 3 3 3 19 B 

19. Muh Zaki Nur F. 1 2 1 3 1 2 2 12 C 

20. Muh Arif Ridwan 3 2 2 3 3 2 3 18 B 

21. Mutiarani Yunasti 4 3 2 3 2 2 4 20 B 

22. Naufal Fahdli D 3 2 2 3 3 2 4 19 B 

23. Nugroho Anung A. 1 1 1 1 2 1 2 9 K 

24. Rahmatika Adila D. 3 2 2 3 2 1 3 16 C 

25. Rendragraha Fajar I. 2 1 3 2 4 2 3 17 B 

26. Rizka Amalia Putri W. 3 2 2 3 2 1 4 17 B 

27. Sabi Khisna Arsyi F. 2 1 3 2 3 2 3 16 C 

Lampiran 13 
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     Semarang, 12 Maret 2014 

                  Observer 

 

 

                  Palupi Angga Udatama 

               

 

 

 

 

 

No. Nama Siswa 
Indikator 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

28. Salsabilla Putri Earlena 3 3 2 3 2 3 4 20 B 

29. Satria Desaga 1 3 3 3 2 3 3 18 B 

30. Tabina Hanun Gantari 3 3 2 3 2 3 4 20 B 

31. Tian Nabila 

Ayuningintyas 

2 1 3 3 2 2 3 16 C 

32. Vayza Anantya R.R. 3 1 2 3 3 2 3 17 B 

33. Yasya Nazar Iryanto 3 3 2 2 3 2 3 18 B 

34. Zaneta Aurelia Putri B. 4 2 3 2 3 2 3 19 B 

35. Zultan Viky Setya H. 2 1 1 2 2 1 3 12 C 

36. Vanessa Dwi Octaviani 4 2 2 2 3 1 4 18 B 

Jumlah Skor 562 

Rata-rata 16,1 

Kategori Cukup 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No. Nama Siswa 
Indikator 

Jumlah Kategori 1 2 3 4 5 6 7 

1. Yolanda Sifa amalia 2 2 2 2 3 2 3 16 C 

2. Afrieda Kurnia Putri 2 2 3 2 2 2 3 16 C 

3. Anindya Niken Samsudar 3 2 2 2 3 3 4 19 B 

4. Anita Agustika Jati 4 3 3 3 3 4 4 24 SB 

5. Arum Citra Kusuma 2 2 2 3 2 3 3 17 B 

6. Callista Azra Syafira 3 2 1 2 2 2 3 15 C 

7. Chika Aurelia Aryadani 2 2 2 2 3 2 3 16 C 

8. Chika Fitrada Kurniawan 3 3 1 2 2 2 4 17 B 

9. Faiq Adiwignya B. 3 3 2 3 3 3 4 21 B 

10. Herlinda Anggun P. 4 4 3 3 4 3 4 25 SB 

11. Irfan Noor Syabana 4 3 2 3 4 3 4 23 SB 

12. Mamluatul Khoiroh 3 2 2 2 3 2 3 17 B 

13. Marsyanda Sukma R. - - - - - - - - - 

14. Mohammad Raihan F. 3 3 2 3 3 3 4 21 B 

15. Muhammad Daffa 3 3 3 4 2 3 4 22 SB 

16. Muh. Faraz Azra P. 4 2 2 3 4 3 4 22 SB 

17. Muh Iqbal Sepa P. 3 2 3 3 3 2 3 19 B 

18. Muh. Nafis Adhani 4 3 3 3 3 3 4 23 SB 

19. Muh Zaki Nur F. 2 2 1 3 1 2 3 14 C 

20. Muh Arif Ridwan 3 2 2 3 3 2 3 18 B 

21. Mutiarani Yunasti 4 3 3 4 3 2 4 23 SB 

22. Naufal Fahdli D 3 2 2 3 3 2 4 19 B 

23. Nugroho Anung A. 2 2 1 1 2 1 3 12 C 

24. Rahmatika Adila D. 3 2 2 3 2 3 3 18 B 

25. Rendragraha Fajar I. 2 1 3 2 4 2 3 17 B 

26. Rizka Amalia Putri W. 4 3 2 3 2 3 4 21 B 

27. Sabi Khisna Arsyi F. 4 2 3 2 3 3 4 21 B 

Lampiran 14 
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Semarang, 17 Maret 2014 

                       Observer 

 

 

       Palupi Angga Udatama 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 
Indikator 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

28. Salsabilla Putri Earlena 3 3 2 3 4 3 4 22 SB 

29. Satria Desaga 2 4 3 3 3 3 4 22 SB 

30. Tabina Hanun Gantari 4 3 4 4 4 3 4 26 SB 

31. Tian Nabila 

Ayuningintyas 

3 3 3 3 4 2 3 21 B 

32. Vayza Anantya R.R. 4 3 2 3 3 2 3 20 B 

33. Yasya Nazar Iryanto 3 3 2 2 3 2 3 18 B 

34. Zaneta Aurelia Putri B. 4 2 3 3 4 3 3 22 SB 

35. Zultan Viky Setya H. 2 1 1 2 2 2 3 13 C 

36. Vanessa Dwi Octaviani 4 4 3 4 3 4 4 26 SB 

Jumlah Skor 685 

Rata-rata 19,3 

Kategori Baik 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No. Nama Siswa 
Indikator 

Jumlah Kategori 1 2 3 4 5 6 7 

1. Yolanda Sifa amalia 3 3 2 3 3 3 3 20 B 

2. Afrieda Kurnia Putri 3 3 2 3 3 2 4 20 B 

3. Anindya Niken Samsudar 4 2 3 3 3 2 4 22 SB 

4. Anita Agustika Jati 4 3 3 3 4 3 4 24 SB 

5. Arum Citra Kusuma 4 3 3 3 3 3 4 23 SB 

6. Callista Azra Syafira 4 3 2 3 3 2 3 20 B 

7. Chika Aurelia Aryadani 3 2 2 3 3 2 3 18 B 

8. Chika Fitrada Kurniawan 4 3 3 3 3 3 4 23 SB 

9. Faiq Adiwignya B. 4 3 3 3 3 3 4 23 SB 

10. Herlinda Anggun P. 4 3 3 3 3 4 4 24 SB 

11. Irfan Noor Syabana 4 3 3 3 4 3 3 23 SB 

12. Mamluatul Khoiroh 3 3 3 2 3 2 3 19 B 

13. Marsyanda Sukma R. - - - - - - - - - 

14. Mohammad Raihan F. 4 2 3 3 3 3 4 22 SB 

15. Muhammad Daffa 3 3 4 3 3 3 4 23 SB 

16. Muh. Faraz Azra P. 4 3 3 3 4 3 4 24 SB 

17. Muh Iqbal Sepa P. 4 3 3 4 3 2 4 23 SB 

18. Muh. Nafis Adhani 4 3 2 3 3 3 4 22 SB 

19. Muh Zaki Nur F. 3 2 2 3 2 2 3 17 C 

20. Muh Arif Ridwan 3 3 3 3 3 3 3 21 B 

21. Mutiarani Yunasti 3 3 3 3 4 3 4 23 SB 

22. Naufal Fahdli D 3 2 3 3 3 3 4 21 B 

23. Nugroho Anung A. 2 3 2 3 2 2 3 17 B 

24. Rahmatika Adila D. 3 2 3 2 3 3 3 19 B 

25. Rendragraha Fajar I. 3 2 3 3 3 3 3 20 B 

26. Rizka Amalia Putri W. 3 3 3 3 3 2 4 21 B 

27. Sabi Khisna Arsyi F. 4 2 3 3 3 3 4 22 SB 

Lampiran 15 
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Semarang, 19 Maret 2014 

              Observer 

 

 

 Palupi Angga Udatama 

 

 

 

 

 

No. Nama Siswa 
Indikator 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

28. Salsabilla Putri Earlena 3 3 3 3 4 4 4 24 SB 

29. Satria Desaga 4 3 2 3 4 3 4 23 SB 

30. Tabina Hanun Gantari 4 2 3 4 3 3 4 23 SB 

31. Tian Nabila 

Ayuningintyas 

3 3 3 4 4 4 3 24 SB 

32. Vayza Anantya R.R. 4 3 3 3 4 3 3 23 SB 

33. Yasya Nazar Iryanto 4 3 3 4 3 3 4 24 SB 

34. Zaneta Aurelia Putri B. 4 3 4 3 3 3 4 24 SB 

35. Zultan Viky Setya H. 3 3 2 3 2 2 3 18 B 

36. Vanessa Dwi Octaviani 4 3 4 3 4 3 4 25 SB 

Jumlah Skor 760 

Rata-rata 21,4 

Kategori Baik 
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ANGKET RESPON SISWA 

SIKLUS I 

 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VB/II 

Materi   : Peristiwa Rengasdengklok 

Hari/Tanggal  : Rabu, 12 Maret 2014 

 

 

Petunjuk Kerja: 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai! 

1. Apakah kamu senang dengan cara Ibu mengajar tadi? 

a. Ya     b. Tidak 

2. Apakah kamu menyukai media yang digunakan oleh Ibu tadi? 

a. Ya     b. Tidak 

3. Apakah dengan mengamati video dan multimedia presentasi, kamu lebih 

mudah memahami materi? 

a. Ya     b. Tidak 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan selama pembelajaran berlangsung? 

a. Ya     b. Tidak 

5. Apakah kamu bersedia belajar dengan menggunakan cara mengajar Ibu 

seperti tadi? 

a. Ya     b. Tidak 

Lampiran 16 
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PRESENTASE HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah kamu senang dengan cara Ibu mengajar 

tadi? 
82,3% 17,6% 

2 Apakah kamu menyukai media yang digunakan 

oleh ibu tadi? 
88,2% 11,7% 

3 Apakah dengan mengamati video dan multimedia 

presentasi, kamu lebih memahami materi? 
88,2% 11,7% 

4 Apakah kamu mengalami kesulitan selama 

pembelajaran berlangsung? 
20,5% 79,4% 

5 Apakah kamu bersedia belajar dengan 

menggunakan cara mengajar Ibu seperti tadi? 
82,3% 17,6% 

Rata-rata 74,62% 27,60% 
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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 YSA √  √  √   √ √  
2 AKP √  √  √   √ √  
3 ANS √  √  √   √ √  
4 AAJ √  √  √   √ √  
5 ACK √   √  √ √  √  
6 CAS  √ √  √   √  √ 
7 CAA √  √   √ √  √  
8 CFK √  √  √   √ √  
9 FAB √  √  √  √  √  
10 HAP √  √  √  √   √ 
11 INS √  √  √   √ √  
12 MK √   √  √  √ √  
13 MSR √  √  √   √  √ 
14 MRF  √ √  √   √ √  
15 MD √  √  √   √ √  
16 MFAP - - - - - - - - - - 
17 MISP - - - - - - - - - - 
18 MNA √  √  √   √ √  
19 MZNF √  √  √   √ √  
20 MAR  √  √ √   √  √ 
21 MY √  √  √   √ √  
22 NFD √  √  √   √ √  
23 NAA √   √  √ √  √  
24 RAD √  √  √   √ √  
25 RFI √  √  √   √ √  
26 RAPW  √ √  √  √  √  
27 SKAF √  √  √   √ √  
28 SPE  √ √  √   √  √ 
29 SD √  √  √   √ √  
30 THG √  √  √   √ √  
31 TNA √  √  √   √ √  
32 VARR √  √  √   √ √  
33 YNI √  √  √   √  √ 
34 ZAPB √  √  √   √ √  
35 ZVSH  √ √  √  √  √  
36 VDO √  √  √   √ √  

Jumlah 28 6 30 4 30 4 7 27 28 6 

Presentase 82,3
% 

17,6
% 

88,2
% 

11,7
% 

88,2
% 

11,7
% 

20,5
% 

79,4
% 

82,3
% 

17,6
% 
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ANGKET RESPONS SISWA 

SIKLUS II 

 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester  : VB/II 

Materi   : Peristiwa Menjelang Proklamasi 

Hari/Tanggal  : Senin, 17 Maret 2014 

 

Petunjuk Kerja: 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai! 

1. Apakah kamu senang dengan cara Ibu mengajar tadi? 

a. Ya     b. Tidak 

2. Apakah kamu menyukai media yang digunakan oleh Ibu tadi? 

a. Ya    b. Tidak 

3. Apakah dengan mengamati video dan multimedia presentasi, kamu lebih 

mudah memahami materi? 

a. Ya     b. Tidak 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan selama pembelajaran berlangsung? 

a. Ya     b. Tidak 

5. Apakah kamu bersedia belajar dengan menggunakan cara mengajar Ibu 

seperti tadi? 

a. Ya     b. Tidak 
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PRESENTASE HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah kamu senang dengan cara Ibu mengajar 

tadi? 
91,4% 8,5% 

2 Apakah kamu menyukai media yang digunakan 

oleh ibu tadi? 
94,2% 5,7% 

3 Apakah dengan mengamati video dan multimedia 

presentasi, kamu lebih memahami materi? 
91,4% 8,5% 

4 Apakah kamu mengalami kesulitan selama 

pembelajaran berlangsung? 
14,2% 85,7% 

5 Apakah kamu bersedia belajar dengan 

menggunakan cara mengajar Ibu seperti tadi? 
88,5% 11,4% 

Rata-rata 75,94% 23,96% 
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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 YSA √  √  √   √ √  
2 AKP √  √  √   √ √  
3 ANS √  √  √   √ √  
4 AAJ √  √  √   √ √  
5 ACK √  √  √   √ √  
6 CAS √  √  √   √ √  
7 CAA √  √   √ √  √  
8 CFK √  √  √   √ √  
9 FAB √  √  √   √ √  
10 HAP √  √  √   √ √  
11 INS √  √  √  √  √  
12 MK √   √  √  √ √  
13 MSR - - - - - - - - - - 
14 MRF  √ √  √   √ √  
15 MD √  √  √   √ √  
16 MFAP √  √  √   √  √ 
17 MISP √  √  √   √ √  
18 MNA √  √  √   √ √  
19 MZNF √  √  √   √ √  
20 MAR  √  √ √   √  √ 
21 MY √  √  √   √ √  
22 NFD √  √   √  √ √  
23 NAA √  √  √   √ √  
24 RAD √  √  √   √ √  
25 RFI √  √  √  √  √  
26 RAPW √  √  √   √  √ 
27 SKAF √  √  √   √ √  
28 SPE √  √  √   √ √  
29 SD √  √  √   √ √  
30 THG √  √  √   √ √  
31 TNA √  √  √   √ √  
32 VARR √  √  √  √  √  
33 YNI √  √  √   √  √ 
34 ZAPB √  √  √   √ √  
35 ZVSH  √ √  √  √  √  
36 VDO √  √  √   √ √  

Jumlah 32 3 33 2 32 3 5 30 31 4 

Presentase 91,4
% 

8,5% 94,2
% 

5,7% 91,4
% 

8,5% 14,2
% 

85,7
% 

88,5
% 

11,4
% 
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ANGKET RESPONS SISWA 

SIKLUS III 

 

Nama Siswa  :  

Nama SD  : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VB/II 

Materi   : Menghargai Jasa Pahlawan Proklamasi 

Hari/Tanggal  : Rabu, 19 Maret 2014 

 

 

Petunjuk Kerja: 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai! 

1. Apakah kamu senang dengan cara Ibu mengajar tadi? 

a. Ya     b. Tidak 

2. Apakah kamu menyukai media yang digunakan oleh Ibu tadi? 

a. Ya    b. Tidak 

3. Apakah dengan mengamati video dan multimedia presentasi, kamu lebih 

mudah memahami materi? 

a. Ya     b. Tidak 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan selama pembelajaran berlangsung? 

a. Ya     b. Tidak 

5. Apakah kamu bersedia belajar dengan menggunakan cara mengajar Ibu 

seperti tadi? 

a. Ya     b. Tidak 
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PRESENTASE HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS III 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah kamu senang dengan cara Ibu mengajar 

tadi? 
94,2% 5,7% 

2 Apakah kamu menyukai media yang digunakan 

oleh ibu tadi? 
97,1% 2,8% 

3 Apakah dengan mengamati video dan multimedia 

presentasi, kamu lebih memahami materi? 
94,2% 5,7% 

4 Apakah kamu mengalami kesulitan selama 

pembelajaran berlangsung? 
8,5% 91,4% 

5 Apakah kamu bersedia belajar dengan 

menggunakan cara mengajar Ibu seperti tadi? 
94,2% 5,7% 

Rata-rata 77,64% 22,26 
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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 YSA √  √  √   √ √  
2 AKP √  √  √   √ √  
3 ANS √  √  √   √ √  
4 AAJ √  √  √   √ √  
5 ACK √  √  √   √ √  
6 CAS √  √  √   √ √  
7 CAA √  √  √   √ √  
8 CFK √  √  √   √ √  
9 FAB √  √  √   √ √  
10 HAP √  √  √   √ √  
11 INS √  √  √  √  √  
12 MK √  √   √  √ √  
13 MSR - - - - - - - - - - 
14 MRF  √ √  √   √ √  
15 MD √  √  √   √ √  
16 MFAP √  √  √   √ √  
17 MISP √  √  √   √ √  
18 MNA √  √  √   √ √  
19 MZNF √  √  √   √ √  
20 MAR √   √ √   √  √ 
21 MY √  √  √   √ √  
22 NFD √  √   √  √ √  
23 NAA √  √  √   √ √  
24 RAD √  √  √   √ √  
25 RFI √  √  √  √  √  
26 RAPW √  √  √   √  √ 
27 SKAF √  √  √   √ √  
28 SPE √  √  √   √ √  
29 SD √  √  √   √ √  
30 THG √  √  √   √ √  
31 TNA √  √  √   √ √  
32 VARR √  √  √   √ √  
33 YNI √  √  √   √ √  
34 ZAPB √  √  √   √ √  
35 ZVSH  √ √  √  √  √  
36 VDO √  √  √   √ √  

Jumlah 33 2 34 1 33 2 3 32 33 2 

Presentase 94,2
% 

5,7% 97,1
% 

2,8% 94,2
% 

5,7% 8,5% 91,4
% 

94,2
% 

5,7% 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VB/II 

Tanggal  : Rabu, 12 Maret 2014 

Materi   : Peristiwa Rengasdengklok 

Petunjuk : Isilah lembar berikut sesuai kondisi yang terjadi selama    

 proses pembelajaran! 

Pada kegiatan awal, guru tidak melakukan apersepsi sehingga siswa belum 

termotivasi untuk memulai pembelajaran. Masih banyak siswa yang belum siap 

baik secara fisik maupun mental. Bahkan siswa dengan nomor 25 asyik bermain 

dengan teman di sebelahnya.  

Selanjutnya guru menampilkan video tentang sebab-sebab peristiwa 

Rengasdengklok. Beberapa siswa tidak fokus dalam mengamati video tersebut. 

Selama penyajian materi guru memberikan selingan kuis yang berhubungan 

dengan materi Peristiwa Rengasdengklok. Guru memotivasi siswa dengan 

memberikan reward berupa stiker. Saat guru bertanya “siapa yang bisa menjawab 

pertanyaan ini?” hampir semua siswa mengacungkan tangan dan menjawab “saya 

bu, saya!”, bahkan siswa sampai berdiri karena semangat ingin menjawab. Saat 

siswa lainnya antusias ingin menjawab pertanyaan dari guru, siswa bernomor 35 

berdiri tidak ikut mengacungkan tangan namun asyik menggoyang-goyangkan 

badannya.  
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Pada kegiatan elaborasi, guru membagi siswa menjadi 7 kelompok. 

Masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa heterogen. Guru membagikan 

ikat kepala sebagai ciri khas model Numbered Heads Together. Siswa sangat 

bersemangat ketika melihat ikat kepala yang dibagikan oleh guru, karena gambar 

ikat kepala merupakan karakter film animasi yang disukai oleh siswa. Sehingga 

siswa berebut ingin memilih “bu saya pilih angry bird, bu saya doraemon”. 

Sehingga guru perlu menertibkan siswa terlebih dahulu.  
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VB/II 

Tanggal  : Senin, 17 Maret 2014 

Materi   : Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 

Petunjuk : Isilah lembar berikut sesuai kondisi yang terjadi selama    

proses pembelajaran! 

 

Pada siklus II siswa paling bersemangat saat kuis diberikan, hampir semua 

siswa mengacungkan tangannya. Saat guru menunjuk salah satu siswa, siswa yang 

ditunjuk tampak kecewa. Apalagi saat pemberian reward, siswa yang lain lebih 

terpacu ingin maju menjawab kuis.  

Ikat kepala yang dibagikan pada siklus II bertemakan superhero, sehingga 

siswa berebut tokoh idolanya, “ Bu, saya spiderman, saya ironman bu”. Namun 

guru hanya memberikan kesempatan memilih untuk kelompok yang paling tertib.  
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III 

Satuan Pendidikan : SDN Ngaliyan 01 Semarang 

Kelas/Semester : VB/II 

Tanggal  : Rabu, 19 Maret 2014 

Materi   : Menghargai Jasa Pahlawan Kemerdekaan 

Petunjuk : Isilah lembar berikut sesuai kondisi yang terjadi selama    

proses pembelajaran! 

 

Pada kegiatan siklus III, ada salah satu kelompok yang anggotanya sedang 

tidak akur. Sehingga pada saat diskusi, siswa tersebut tidak mau sekelompok 

dengan temannya. Guru berinisiatif untuk mendamaikan kedua siswa yang sedang 

tidak akur tersebut, setelah beberapa waktu akhirnya kedua siswa tersebut 

bersedia bekerja sama dalam satu kelompok seperti biasanya.  

Sebelum mengerjakan LKS guru memberitahu semua siswa akan ada dua 

kelompok yang mendapatkan reward khusus. Yaitu kelompok terbaik dan 

tertertib. Hal ini membuat kelompok 4 menjadi lebih pendiam dan tertib 

dibandingkan siklus sebelumnya, padahal dua siswa dalam kelompok tersebut 

biasanya paling ramai di kelas. Pada akhirnya guru memberikan penghargaan 

kelompok paling tertib pada kelompok 4 tersebut.  
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

NO NAMA SISWA NILAI TUNTAS/TIDAK TUNTAS 
1. Yolanda Sifa amalia 55 Tidak tuntas 
2. Afrieda Kurnia Putri 60 Tidak tuntas 
3. Anindya Niken Samsudar 80 Tuntas 
4. Anita Agustika Jati 80 Tuntas 
5. Arum Citra Kusuma 90 Tuntas 
6. Callista Azra Syafira 50 Tidak tuntas 
7. Chika Aurelia Aryadani 45 Tidak tuntas 
8. Chika Fitrada Kurniawan 90 Tuntas 
9. Faiq Adiwignya B. 60 Tidak tuntas 
10. Herlinda Anggun P. 100 Tuntas 
11. Irfan Noor Syabana 60 Tidak tuntas 
12. Mamluatul Khoiroh 60 Tidak tuntas 
13. Marsyanda Sukma R. 95 Tuntas 
14. Mohammad Raihan F. 85 Tuntas 
15. Muhammad Daffa 85 Tuntas 
16. Muh. Faraz Azra P. - - 
17. Muh Iqbal Sepa P. - - 
18. Muh. Nafis Adhani  80 Tuntas 
19. Muh Zaki Nur F. 50 Tidak tuntas 
20. Muh Arif Ridwan 75 Tuntas 
21. Mutiarani Yunasti 85 Tuntas 
22. Naufal Fahdli D 75 Tuntas 
23. Nugroho Anung A. 50 Tidak tuntas 
24. Rahmatika Adila D. 55 Tidak tuntas 
25. Rendragraha Fajar I. 75 Tuntas 
26. Rizka Amalia Putri W. 90 Tuntas 
27. Sabi Khisna Arsyi F. 85 Tuntas 
28. Salsabilla Putri Earlena 80 Tuntas 
29. Satria Desaga 75 Tuntas 
30. Tabina Hanun Gantari 80 Tuntas 
31. Tian Nabila Ayuningintyas 75 Tuntas 
32. Vayza Anantya R.R. 75 Tuntas 
33. Yasya Nazar Iryanto 65 Tuntas 
34. Zaneta Aurelia Putri B. 75 Tuntas 
35. Zultan Viky Setya H. 50 Tidak tuntas 
36. Vanessa Dwi Octaviani 80 Tuntas 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

NO NAMA SISWA NILAI TUNTAS/TIDAK TUNTAS 
1.  Yolanda Sifa amalia 64 Tidak tuntas 
2. Afrieda Kurnia Putri 72 Tuntas 
3. Anindya Niken Samsudar 72 Tuntas 
4. Anita Agustika Jati 80 Tuntas 
5. Arum Citra Kusuma 92 Tuntas 
6. Callista Azra Syafira 64 Tidak tuntas 
7. Chika Aurelia Aryadani 52 Tidak tuntas 
8. Chika Fitrada Kurniawan 84 Tuntas 
9. Faiq Adiwignya B. 76 Tuntas 
10. Herlinda Anggun P. 100 Tuntas 
11. Irfan Noor Syabana 72 Tuntas 
12. Mamluatul Khoiroh 60 Tidak tuntas 
13. Marsyanda Sukma R. - - 
14. Mohammad Raihan F. 72 Tuntas 
15. Muhammad Daffa 84 Tuntas 
16. Muh. Faraz Azra P. 80 Tuntas 
17. Muh Iqbal Sepa P. 92 Tuntas 
18. Muh. Nafis Adhani  80 Tuntas 
19. Muh Zaki Nur F. 52 Tidak tuntas 
20. Muh Arif Ridwan 60 Tidak tuntas 
21. Mutiarani Yuniasti 92 Tuntas 
22. Naufal Fahdli D 84 Tuntas 
23. Nugroho Anung A. 44 Tidak tuntas 
24. Rahmatika Adila D. 84 Tuntas 
25. Rendragraha Fajar I. 60 Tidak tuntas 
26. Rizka Amalia Putri W. 92 Tuntas 
27. Sabi Khisna Arsyi F. 88 Tuntas 
28. Salsabilla Putri Earlena 84 Tuntas 
29. Satria Desaga 92 Tuntas 
30. Tabina Hanun Gantari 84 Tuntas 
31. Tian Nabila Ayuningintyas 80 Tuntas 
32. Vayza Anantya R.R. 76 Tuntas 
33. Yasya Nazar Iryanto 80 Tuntas 
34. Zaneta Aurelia Putri B. 100 Tuntas 
35. Zultan Viky Setya H. 52 Tidak tuntas 
36. Vanessa Dwi Octaviani 92 Tuntas 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

NO NAMA SISWA NILAI TUNTAS/TIDAK TUNTAS 
1. Yolanda Sifa amalia 60 Tidak tuntas 
2. Afrieda Kurnia Putri 64 Tidak tuntas 
3. Anindya Niken Samsudar 88 Tuntas 
4. Anita Agustika Jati 84 Tuntas 
5. Arum Citra Kusuma 88 Tuntas 
6. Callista Azra Syafira 60 Tidak tuntas 
7. Chika Aurelia Aryadani 76 Tuntas 
8. Chika Fitrada Kurniawan 80 Tuntas 
9. Faiq Adiwignya B. 76 Tuntas 
10. Herlinda Anggun P. 72 Tuntas 
11. Irfan Noor Syabana 80 Tuntas 
12. Mamluatul Khoiroh 84 Tuntas 
13. Marsyanda Sukma R. - - 
14. Mohammad Raihan F. 84 Tuntas 
15. Muhammad Daffa 84 Tuntas 
16. Muh. Faraz Azra P. 88 Tuntas 
17. Muh Iqbal Sepa P. 84 Tuntas 
18. Muh. Nafis Adhani  96 Tuntas 
19. Muh Zaki Nur F. 64 Tidak tuntas 
20. Muh Arif Ridwan 56 Tidak tuntas 
21. Mutiarani Yunasti 80 Tuntas 
22. Naufal Fahdli D 76 Tuntas 
23. Nugroho Anung A. 64 Tidak tuntas 
24. Rahmatika Adila D. 80 Tuntas 
25. Rendragraha Fajar I. 72 Tuntas 
26. Rizka Amalia Putri W. 92 Tuntas 
27. Sabi Khisna Arsyi F. 76 Tuntas 
28. Salsabilla Putri Earlena 100 Tuntas 
29. Satria Desaga 84 Tuntas 
30. Tabina Hanun Gantari 100 Tuntas 
31. Tian Nabila Ayuningintyas 88 Tuntas 
32. Vayza Anantya R.R. 80 Tuntas 
33. Yasya Nazar Iryanto 84 Tuntas 
34. Zaneta Aurelia Putri B. 88 Tuntas 
35. Zultan Viky Setya H. 72 Tuntas 
36. Vanessa Dwi Octaviani 84 Tuntas 
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REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SISWA  

NO. NAMA SISWA 
NILAI 

PRA SIKLUS SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 

1. YSA 45 55 64 60 

2. AKP 55 60 72 64 

3. ANS 60 80 72 88 

4. AAJ 80 80 80 84 

5. ACK 75 90 92 88 

6. CAS 45 50 64 60 

7. CAA 40 45 52 76 

8 CFK 60 90 84 80 

9. FAB 60 60 76 76 

10. HAP 80 100 100 72 

11. INS 60 60 72 80 

12. MK 55 60 60 84 

13. MSR 75 95 - - 

14. MRF 60 85 72 84 

15. MD 75 85 84 84 

16. MFAP 80 - 80 88 

17. MISP 55 - 92 84 

18. MNA 70 80 80 96 

19. MZNF 40 50 52 64 

20. MAR 60 75 60 56 

21. MY 70 85 92 80 

22. NFD 75 75 84 76 

23. NAA 50 50 44 64 

24. RAD 55 55 84 80 
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25. RFI 60 75 60 72 

26 RAPW 75 90 92 92 

27. SKAF 60 85 88 76 

28 SPE 80 80 84 100 

29. SD 60 75 92 84 

30. THG 75 80 84 100 

31. TNA 60 75 80 88 

32. VARR 55 75 76 80 

33. YNI 60 65 80 84 

34. ZAPB 75 75 100 88 

35. ZVSH 45 50 52 72 

36. VDO 75 80 92 84 

NILAI TERENDAH 40 45 44 56 

NILAI TERTINGGI 80 100 100 100 

JUMLAH 2260 2470 2692 2788 

RATA-RATA 62,7 72,6 76,9 79,6 

KETUNTASAN 38,9% 67,6% 74,2% 82,8% 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. SDN Ngaliyan 01 Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Guru menjelaskan materi mengenai Peristiwa Rengasdengklok 
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Foto 3. Guru membimbing siswa pada saat menjawab kuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Siswa mengacungkan tangan untuk menjawab kuis 
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Foto 5. Guru membagikan reward untuk siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Siswa sedang mengerjakan evaluasi 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Siswa bersama guru menyanyikan lagu Hari Merdeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Siswa mengamati video tentang Proklamasi 
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Foto 10. Guru melakukan tanya jawab seputar video 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Guru menjelaskan materi peristiwa Proklamasi Indonesia 
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Foto 12. Foto siswa mengangkat tangan untuk menjawab kuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Guru membagikan ikat kepala untuk setiap kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Siswa mengarjakan LKS 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Guru menjelaskan materi  
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Foto 17. Siswa berusahan menjawab kuis  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18. Guru membagikan ikat kepala 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Guru memberi petunjuk tentang tugas kelompok 
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Foto 20. Guru membimbing siswa pada saat diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Guru membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusinya 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 
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